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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolte, abychom se Vám v krátkosti představili.
Jsme společnost Dětské kroužky Kamarád, zabývající se pořádáním zájmových kroužků pro děti
v základních a mateřských školách. Rádi bychom Vašim dětem a rodičům nabídli naši pestrou a moderní
paletu zájmových kroužků. Děti si budou moci vybrat ze široké nabídky sportovních, tanečních,
jazykových, naučných, divadelních, hudebních, výtvarných a tvořivých kroužků. Máme několikaleté
zkušenosti v této oblasti a působíme v Praze a okolí, ve Středočeském kraji a v Brně.
V naší společnosti si především zakládáme na vysoké kvalitě kroužků, na individuálním a profesionálním
přístupu k dětem, rodičům a k partnerské škole. Naším primárním cílem je pomoci dětem nalézt
oblast, ve které mohou vyniknout, probudit v nich vášeň, zvědavost a zájem o vybraný kroužek. Chceme
u dětí podporovat zdravé návyky a naučit je trávit volný čas smysluplně. Máme odborně a moderně
vypracovanou náplň všech našich kroužků.
V řadách našich lektorů je mnoho pedagogických pracovníků a spolupracujeme výhradně s lektory, kteří
mají zkušenosti s dětmi. Velmi si zakládáme na tom, aby naši lektoři měli profesionální a zodpovědný
přístup, empatii k dětem a uměli děti pozitivně motivovat ke spolupráci. Chceme vytvářet bezpečné
prostředí, kde se děti nebudou bát kritiky a posuzování. Pravidelně dohlížíme na to, aby měl kroužek
odpovídající kvalitu.
Přejeme si, aby naše kroužky byly dostupné všem dětem, a to i dětem z finančně znevýhodněných rodin.
V takovém případě je vždy nutná individuální domluva s rodiči.
Děkujeme Vám za důvěru, budeme se těšit na budoucí spolupráci a na osobní setkání s Vámi.
Dětské kroužky Kamarád s.r.o.

MILUJEME PRÁCI S DĚTMI,
NAŠE PRÁCE NÁS BAVÍ A NAPLŇUJE.
PŘEJEME SI BÝT SOUČÁSTÍ JEJICH ROZVOJE.

NABÍDKA NAŠICH KROUŽKŮ

SPORTOVNÍ

Všestranný sportovní kroužek
Sportovní gymnastika
Jóga pro děti
Karate pro děti
Judo pro děti
Bojové sporty a sebeobrana
Parkour
Florbal
Fotbal
Futsal
Míčové a pohybové hry
Aerobik

TANEČNÍ

Scénický tanec (moderní výrazový tanec)
Contemporary dance (současný tanec s prvky baletu)
Street dance
Zumba
Hula hoop
Roztleskávačky

VÝTVARNÉ

Tvořivé dílny a výroba šperků
Základy komiksu a ilustrace pro děti
Keramika
Netradiční výtvarné dílny
Malování a kreslení

DIVADELNÍ
HUDEBNÍ

Loutkové a maňáskové divadlo
Hudebně - dramatický kroužek
(výuku nabízíme i v anglickém jazyce)

Hra na zobcovou flétnu
Hra na kytaru
Hrajeme a zpíváme s Djembe
Kulinářské vaření a pečení
(výuku nabízíme i v anglickém jazyce)

NAUČNÉ


Malý
astronom
Šílený vědátor a badatel
Skaut junior
Kutil junior a modelář
Počítačový kroužek, programování
a tvorba YouTube videí
 ogopedické hrátky s Kamarádem
L
Angličtina s rodilým mluvčím
(kroužek doporučujeme pro děti od 2. třídy)

JAZYKOVÉ

Hravá angličtina
(kroužek je vhodný i pro úplné začátečníky)

 rancouzský jazyk
F
Německý jazyk
Čínský jazyk

NABÍDKA NAŠICH KROUŽKŮ
SPORTOVNÍ KROUŽKY
VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK
Náš jedinečný sportovní program, který je zaměřen na všestranný pohybový
rozvoj dítěte, ne jen na jednostrannou specializaci, a je postaven na pestrém
mixu gymnastických a atletických cvičení, pohybových her a rozvoje
osobnosti. Cílem kroužku je v dětech vybudovat celoživotní lásku k pohybu
a ke sportu přirozenou a hravou formou, nikoliv náročným drilem. Tento
typ kroužku je výborným základem pro všechny druhy sportů. Na začátku
každé dítě obdrží herní plán jednotlivých sportovních disciplín, které budou
děti v kroužku postupně plnit.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Cílem našeho gymnastického kroužku je všeobecný
a přirozený pohybový rozvoj dětí. V kroužku jsou zahrnuta
nejrůznější gymnastická cvičení, mezi něž patří kotouly vpřed i vzad, stoje
na rukou, salto či přemety stranou („hvězdy“), klasický přemet vzad,
gymnastická chůze doprovázená skoky a obraty. V kroužku nebudou chybět
cvičení zaměřená na gymnastické posilování, rychlost, obratnost, flexibilitu
a koordinaci celého těla. Děti zdolávají překážkové dráhy, přelézají, podlézají
a šplhají. Kroužek zahrnuje i atletické prvky, jako jsou skoková cvičení či atletická
abeceda, a v neposlední řadě se děti učí správnému dýchání.
PARKOUR
Svoboda a umění pohybu, jehož základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B efektivně za
použití vlastního těla, a to prostřednictvím akrobatických prvků, salt neboli flipů, přeskoků a jiných
parkourových technik. Děti se učí překonávat libovolné překážky v přirozeném a bezpečném prostředí,
naučí se základní a pokročilá salta, naučí se znát své tělo a zlepší si celkovou fyzickou kondici.
KARATE PRO DĚTI
Tradiční staré bojové umění beze zbraně, které rozvíjí tělo i mysl a má pozitivní
vliv na psychický vývoj dětí. Náplň našeho kroužku je speciálně upravena
pro malé děti, které se s tímto druhem sportu seznamují. Je ušitý na míru
jejich tělu i duši s ohledem na jejich individuální schopnosti. V kroužku se
děti seznámí s jednoduchými základními technikami, cvičením zaměřeným
na pozornost a koncentraci. Do kroužku jsou zapojena i témata osobního
rozvoje jako komunikace, sebedůvěra, spolupráce a samostatnost. Karate
je pro děti krásný způsob sebevyjádření a nechává dětskou duši projevit se
pohybem, dává důraz na přesnost, sebekontrolu a zvládnutí pohybů těla.
JUDO PRO DĚTI
Staré bojové umění, které vychází z tradiční japonské filozofie, podporuje všeobecný
rozvoj dítěte a klade důraz na tradiční hodnoty, jako je zdvořilost, odvaha, respekt, zdravá sebedůvěra,
sebeovládání a přátelství. Judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti.
V našem kroužku se budou děti učit vzájemnému respektu a sebeovládání, trpělivosti, naučí se vítězit
i přijímat prohru, naučí se techniky, jak se bránit. Nebudou chybět základní pohybové dovednosti,
jako například kotouly, sklopky, hvězdy, přemety, salta, pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana,
koordinace těla a jeho ovládání. Děti se naučí i něco z odkazu japonských bojovníků a jejich morálních
hodnot.

BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA
Náplň kroužku je postavena na pestrém mixu asijských bojových umění, jako je například tchaj‑ťi, aikido,
džiu‑džitsu, kung‑fu, krav maga, judo a karate, které si budou moci děti v kroužku vyzkoušet a osvojit si
jejich základy. Naučí se základním úderům a kopům, jak se bránit, zlepší si svou koncentraci a sebekontrolu
a naučí se respektu. Zlepší si celkovou kondici a naučí se i morálním hodnotám bojovníka.

FOTBAL
Nejrozšířenější světový sport. Cílem kroužku je naučit děti nejenom základům
fotbalu, ale i píli, soustředění a spolupráci s ostatními dětmi. Děti v kroužku
trénují soustředění, správný pohyb, techniku a zlepší si celkovou fyzickou
kondici. Jako bonus jsme si pro děti v našem kroužku připravili jedinečnou
příležitost ve formě exkurze na fotbalový stadion SK Slavia Praha, kde
navštíví muzeum Slavie a setkají se s prvoligovými fotbalisty.
FUTSAL
Halová obdoba fotbalu, kde hraje méně hráčů na menší ploše, což vyžaduje určitý
stupeň obratnosti a vytrvalosti. Cílem kroužku je naučit děti nejenom základům futsalu,
ale i píli, soustředění a spolupráci s ostatními dětmi. Děti v kroužku trénují soustředění, správný pohyb,
techniku a zlepší si celkovou fyzickou kondici. Jako bonus jsme si pro děti v našem kroužku
připravili jedinečnou příležitost ve formě exkurze na fotbalový stadion SK Slavia
Praha, kde navštíví muzeum Slavie a setkají se s prvoligovými fotbalisty.
FLORBAL
Nejoblíbenější a nejrychleji se rozvíjející sport na školách. Cílem kroužku je
naučit děti ovládat florbalovou hůl a míček a spolupracovat v kolektivu. Jako
bonus jsme si pro děti připravili uspořádání florbalového turnaje pod záštitou
FbŠ Bohemians Praha za účasti bývalého reprezentanta
a trenéra Michala Jedličky.
MÍČOVÉ A POHYBOVÉ HRY
Ideální kroužek pro všechny děti, které nechtějí zůstat
pouze u jednoho sportu. Pro děti v našem kroužku jsme si
připravili pestrý mix míčových kolektivních sportů, jako je házená, volejbal,
basketbal, badminton, nohejbal, fotbal a florbal, jejichž základy si děti osvojí,
naučí se spolupráci s ostatními, soustředění, správnému pohybu, technice
a zlepší si celkovou fyzickou kondici a pohybové schopnosti.
JÓGA PRO DĚTI
Ideální pohyb pro všechny děti, který pomáhá aktivní
jedince zklidnit. Děti se naučí vnímat své tělo a svůj vnitřní
svět, učí se koncentrovat a rozvíjet emoční inteligenci. Cvičení
jógy zlepšuje zdraví a vede ke zdravému životnímu stylu, zvyšuje fyzickou
zdatnost, flexibilitu, sílu a rovnováhu těla. Děti se naučí správné koordinaci
těla a soustředěnosti, učí se správnému dýchání, kooperaci s ostatními dětmi
a nesoutěživosti. U tišších dětí pomáhá jóga budovat zdravé sebevědomí
a dává jim jedinečný pohybový základ do života.
AEROBIK
Kondiční cvičení vhodné pro všechny děti, které mají rády pohyb a hudbu. Děti se
naučí základní kroky a prvky aerobiku, jenž tvoří základ jednoduchých i složitějších sestav,
a choreografií doprovázených moderní rytmickou hudbou. Dále si osvojí správné držení těla, protáhnou si
celé tělo a posílí svou vytrvalost, flexibilitu a fyzickou zdatnost.

TANEČNÍ KROUŽKY
SCÉNICKÝ TANEC
Moderní výrazový tanec, jehož cílem je scénické vyjádření příběhu, myšlenky
nebo pocitu. Děti skrz pohyb ztvárňují určitý děj a náladu, přičemž kombinují
řadu různých technik. V našich hodinách se děti naučí rytmice, budou
rozvíjet pohybovou paměť a koordinační schopnosti. Naučí se pracovat
s dynamikou, rytmem, tempem a prostorem. Technická cvičení budeme
prokládat improvizacemi. Tento tanec se stane pro děti zábavnou možností,
jak vyjádřit sebe sama a zároveň pochopit okolní svět.
CONTEMPORARY DANCE
Moderní současný tanec, který kombinuje různé
taneční techniky a styly, jako je moderní tanec,
floorwork, klasický tanec s prvky baletu, improvizaci
a klade důraz na individuální dramatický a pohybový projev
dítěte. Tento taneční styl pracuje se změnami v rytmu, rychlosti, směru
a vychází z přirozených pohybů těla. Děti vedeme ke správnému držení
těla, osvojí si smysl pro rytmus, nechávají se vést hudbou a do tance vloží
kus sebe.
ZUMBA
Taneční fitness program pro děti, který pracuje s přirozenou dětskou energií. Děti se
naučí taneční fitness choreografie v rytmu latinskoamerické hudby. Nebudou chybět prvky stylu hip hop
a nejrůznější taneční a krokové variace. Děti se zdokonalí ve flexibilitě, obratnosti, koordinaci a naučí se
týmové spolupráci. Tancování zumby je velmi dynamické, děti nadchne svou typickou
atmosférou. Dnes patří k moderním a velmi populárním tanečním cvičením.
STREET DANCE
Děti se seznámí se všemi volnými styly pouličních tanců, jako je hip hop,
Just Dance, X‑Dance, RnB, Modern Street, Jazz‑Latin Street, breakdance
a reggaeton, které jsou mezi dětmi čím dál populárnější. Tyto tance mají
společný životní styl, patří mezi moderní formy pohybu a jsou pro děti
vynikajícím odreagováním. Důraz je kladen na rozvoj tanečního projevu,
celkovou tělesnou flexibilitu a kondici. Děti si při tanci utvářejí svoji vlastní
image a zažijí jedinečný pocit uvolnění.
HULA HOOP
Zábavná taneční forma cvičení, kde děti tančí s obručí
nejen kolem pasu, ale zapojí i ostatní části těla: krk,
ruce, boky a nohy. Naučí se spoustu tanečních kreací a triků. Jedná se
o dynamické cvičení, taneční a artistickou disciplínu, ve které děti rozvinou
svou taneční schopnost, pohybové nadání, koordinaci, smysl pro rytmus
a zpevní si celé tělo.
ROZTLESKÁVAČKY
Děti se seznámí se sportovním odvětvím roztleskávaček, naučí se základní
pozice, cviky a skupinové choreografie obsahující zejména prvky tance, které
jsou ovlivněné tanečními styly disco dance, show dance, street dance a také
baletními prvky. Děti nacvičují své choreografie s pompony, seznámí se i se základními prvky
gymnastiky, aerobiku a akrobacie. Osvojí si základní návyky správného držení těla, rozvinou přirozenou
ohebnost a posílí si vytrvalost a fyzickou zdatnost.

VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ KROUŽKY
TVOŘIVÉ DÍLNY A VÝROBA ŠPERKŮ
Krásný kroužek, který je určen nejen pro děvčata, ale i pro chlapce, jež láká kreativní
umělecká činnost. Tento kroužek je zaměřen jak na výrobu šperků, tak i na netradiční
výtvarné techniky, kde se děti naučí kreativně pracovat s nejrůznějšími materiály.
Ruční výroba šperků je autorská a originální, děti si mohou vyrobit krásný dárek
pro své blízké, který určitě potěší i rodiče. Děti si vytvoří náhrdelníky, náušnice,
prstýnky, náramky, ale třeba také přívěsky ke klíčům a v kroužku nebudou
chybět ani netradiční výtvarné techniky, jako je decoupage, drátkování, tvoření
z organzy, patchwork, kanzaši, pletení z pedigu, bavlnkování, malba na kameny,
textil a mnoho jiných.
ZÁKLADY KOMIKSU A ILUSTRACE PRO DĚTI
Tento krásný kroužek má za cíl hravou a kreativní formou obeznámit děti s komiksem
a ilustrací, poukázat na nové trendy a předvést, co mají komiks a ilustrace společného
a v čem se liší. Děti se naučí navrhnout vlastní komiksovou postavu a rozpracovat její
příběh. Obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí, jak pracovat s prostorem a časem
v komiksu, v ilustraci, ale také v animaci, a naučí se uvést své myšlenky, nápady a příběhy do vizuální
podoby. V závěru kurzu si děti vyzkoušejí tvorbu vlastní animace. Děti se na kurzu seznámí s českými
a světovými komiksovými autory a ilustrátory. Čeká je také seznámení s širší škálou technik tvorby
komiksových příběhů (kresba tužkou, perem, pastelkami, malba barvami ředitelnými vodou, vystřihování),
povíme si, jak postupovat při vytváření komiksového deníku a čeho se vyvarovat při práci s písmem. Tento
kroužek pomůže našim malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů, vyjádřit
své myšlenky, příběhy a převést je do vizuální podoby.
KERAMIKA
Velmi oblíbený kroužek, kde se děti naučí pracovat s keramickou hlínou, seznámí
se s modelářskými technikami, naučí se dekorovat keramiku glazurami,
engobami, akrylovými barvami a dekorovat pomocí skla. Děti si budou rozvíjet
jemnou motoriku a manuální zručnost. V tomto kroužku se uvolní, přirozenou
formou zapojí svou fantazii, kreativní myšlení, rozvinou estetické cítění a tvůrčí
dovednosti. Domů si odnesou spoustu krásných výrobků. Škola nepotřebuje
svou keramickou pec ani dílnu. Výrobky se vozí na výpal naší paní keramičce do
jejího ateliéru a kroužek může probíhat ve třídě.
NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Výtvarně obohacující, tvořivý a inspirativní kroužek pro děti, v němž nebudou chybět nadstandardní
výtvarné techniky. Je určen všem dětem, které se chtějí naučit novým, kreativním výtvarným technikám
a práci s netradičními materiály. Děti si vytvoří krásné a originální výrobky, které si odnesou domů. Seznámí
se například s technikami decoupage, quilling, drátkování, kašírování, bubble‑up či špachtličkování. Budou
malovat na hedvábí a porcelán, vyzkoušejí si práci s polymerovou FIMO hmotou, plastickou a prostorovou
tvorbu, udělají si sádrové odlitky, budou malovat na vitráž, vytvoří si voňavá mýdla, květinové šperky
a mnoho dalších krásných výrobků. Tento kroužek rozvíjí smyslové vnímání a cit pro estetičnost.
MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
Náplň kroužku je zaměřena na základy kresby a malby podle skutečnosti a volné
tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Děti seznámíme se základními
výtvarnými technikami a tématy. Děti se učí poznávat základy stavby obrazu,
kompozici, barevnou skladbu, budou se učit kresbu zátiší (tužkou, uhlem,
rudkou, tuší) a postupně přejdou k malbě (pastel, akvarel, akryl a olej). Budou
se učit kresbu architektonických objektů, kde je kladen důraz na perspektivu
a proporce, a figurální a portrétní kresbu. Kromě praktických dovedností jsou
děti seznamovány i s teoretickými principy výtvarných technik. Tento kroužek
rozvíjí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu.

DIVADELNÍ KROUŽKY
LOUTKOVÉ A MAŇÁSKOVÉ DIVADLO
Pro děti jsme si připravili krásný kroužek, kde budou moci rozvíjet své
komunikační, tvůrčí a pohybové dovednosti. Dostanou možnost rozvinout
svoje kreativní myšlení a fantazii, ponoří se do světa nejznámějších českých
pohádek a zahrají si krásná představení s loutkami a maňásky. Pomocí
různorodých divadelních her si vyzkoušejí mnoho zajímavých rolí, naučí
se pracovat s hlasem, gesty a mimikou. Děti se přirozenou formou učí
překonávat trému a spolupracovat v kolektivu dětí.
HUDEBNĚ‑DRAMATICKÝ KROUŽEK (výuku nabízíme i v anglickém jazyce)
Výuka je koncipována veselou a hravou formou, v kroužku je kladen důraz na
přátelství, vzájemnou spolupráci a rozvoj dramatického
cítění. Děti si zahrají spoustu krásných, naučných
divadelních her a vyzkoušejí si mnoho rolí, naučí se pracovat s hlasem,
gesty a mimikou. Nebude chybět ani zpěv a populární muzikálová
představení. Děti se přirozeným způsobem naučí překonávat trému
a rozvíjet svou fantazii. Výuku hudebně‑dramatického kroužku
nabízíme dětem i v anglickém jazyce, aby si hravou a zábavnou
formou zdokonalily i svou angličtinu.

HUDEBNÍ KROUŽKY
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů a tento
kroužek je ideální pro všechny děti, které by si rády vyzkoušely hru na nějaký
hudební nástroj. Cílem kroužku je vtáhnout děti do hudebního světa, naučit je
poznávat a číst noty, rozvíjet jejich hudební, rytmické i harmonické cítění. Děti
získají kvalitní základy hudební nauky, naučí se správnému držení hudebního
nástroje a velkým přínosem hry na flétnu je i upevňování správného dýchání.
Na děti čeká spousta hezkých písniček i doprovodných rytmických cvičení.
Děti od nás obdrží náš notový materiál.
HRAJEME A ZPÍVÁME S DJEMBE
Kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o zpěv a hudbu. Zábavnou
formou se zde naučí základním technikám zpěvu a správnému dýchání. Děti poznají
rozdíly mezi sólovým a sborovým zpěvem a zjistí, jaký má jejich hlas rozsah. Na děti čeká pestrý hudební
repertoár, v němž nebudou chybět lidové ani moderní písničky či písně z filmů a muzikálů. Zpěv bude
doprovázen hudebními nástroji, například africkými bubny djembe, u kterých se
děti krásně uvolní. Hra na djembe harmonizuje mysl a dodá dětem velkou
dávku pozitivní energie.
HRA NA KYTARU
V našem kroužku děti získají potřebné dovednosti ve hře na tento
hudební nástroj. Naučí se základní akordy a rytmy, transponování,
tedy převedení písně do vyhovující tóniny, dále hraní ve skupině,
tedy různé polohy pro různé akordy, a doprovody písní a po
prvním roce již doprovodí jednoduché písničky. Naučí se hrát
z not, z tabulatur, ale také podle sluchu a zahrají si lidové i moderní
písničky.

NAUČNÉ KROUŽKY
KULINÁŘSKÉ VAŘENÍ A PEČENÍ (výuku nabízíme i v anglickém jazyce)
Velmi populární kroužek mezi dětmi, které rády kuchtí a pečou a jsou
inspirovány pořady jako MasterChef Česko a Peče celá země. V kroužku
kulinářského vaření a pečení jsme si pro děti připravili spoustu zajímavých,
originálních receptů a barvitých vůní. Děti budou připravovat nejrůznější jídla
a péct dobroty inspirované světovou kuchyní. Zavítáme do kuchyní Francie,
Itálie, Španělska, Maďarska, Anglie, Belgie, Slovenska, Německa, Řecka,
Japonska, Indie, Thajska a samozřejmě nebude chybět ani česká kuchyně.
Děti budou nadšené rozmanitostí typů jídel a pečených dobrot. Vaření s námi
se pro děti stane opravdovým kulinářským zážitkem. Výuku kulinářského
vaření a pečení nabízíme dětem i v anglickém jazyce, aby se zábavnou formou
zdokonalily i v angličtině.
MALÝ ASTRONOM
Kroužek je vhodný pro všechny zvídavé děti, které se s nadšením zajímají o vesmír,
Zemi, Slunce, Měsíc a sluneční soustavu. Chtějí objevovat krásy a tajemství
nekonečného vesmíru, dozvědět se, jak vesmír vznikl, zajímavosti o hvězdách,
planetách i atomech. Zábavnou formou děti seznámíme se základními
znalostmi astronomie, řekneme jim o různých výzkumech v kosmu, naučíme
je poznávat hvězdy, souhvězdí i jiná pozorovatelná tělesa a jevy, jako jsou
komety, meteory, planetky, mlhoviny či galaxie. V tomto kroužku se děti
dozvědí nejen spoustu zajímavých informací, ale budou také
vyrábět, sestrojíme si létající raketu, periskop, vytvoříme si
svoji mlhovinu a mnoho dalšího. Tento kroužek se stane
pro děti nezapomenutelnou cestou za hranice zemské
atmosféry.
ŠÍLENÝ VĚDÁTOR A BADATEL
Náš vědecký kroužek přináší dětem plno zajímavých a netradičních pokusů,
které jim budou rozvíjet logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled a zároveň
naplní jejich zvídavost. Cílem kroužku je děti seznámit s přírodovědnými,
fyzikálními a chemickými pokusy, s dětmi
budeme bezpečně experimentovat
a bádat. Seznámíme je s principy
přírodních zákonů, děti si
například vyzkoušejí, jak z bonbonu
a sodovky vyrobit gejzír, nebo pokus
s neviditelným písmem, dále pokusy
s octem a sodou, vytvoříme si duhu,
svou fosilii, magnetický sliz nebo sníh,
podmořskou sopku, ukážeme si
princip chromatografie, řekneme si
o magnetismu, o atmosférickém
tlaku a mnoho dalšího. Děti si
vyzkoušejí, jaké to je, stát se
malým vědcem, a ukážeme jim,
že věda je zábava.

SKAUT JUNIOR
Kroužek je určen všem dětem, které rády jezdí na tábory, tráví čas v přírodě a chtěly by se na toto
téma dozvědět více. Naučí se spoustu skautských praktických, kreativních a rukodělných dovedností
v oblasti rybaření, tábornictví, modelování, vědy, vesmíru, ekologie, první pomoci a tak dále. Nebude
chybět ani práce se dřevem, papírem či keramikou a vědecké pokusy. Děti si zahrají spoustu zajímavých
her, zahrajeme si na kytaru a zazpíváme si (nejen) táborové písně, zatančíme si a zahrajeme divadlo.
Děti se dozvědí spoustu zajímavostí o přírodě a ekologii. Tento kroužek je pro děti velmi přínosný, jelikož
není jednostranně zaměřený, pomáhá jim upevňovat vztahy v kolektivu, ale děti se učí i samostatnosti
a toleranci ke svému okolí. Skautský kroužek má široké spektrum činností a rozvíjí děti
po všech stránkách, které děti uplatní i ve svém každodenním životě.
KUTIL JUNIOR A MODELÁŘ
Krásný kroužek pro všechny děti, jež rády něco kutí, vyrábějí
a modelují a chtěly by se zdokonalit v manuální zručnosti
a vyrobit si spoustu krásných věcí, které si pak
odnesou i domů. Děti se naučí rozeznávat materiály
a jejich vlastnosti, poznávají jednotlivé druhy
nářadí a učí se s nimi pracovat. Děti budou vyrábět
z rozmanitých materiálů a vyrobí si například budku
pro ptáky, stojánek na tužky, rámeček na fotku, meč
ze dřeva, letadlo, vesmírnou loď, truhlík na bylinky,
hodiny, upletou si košík, vyrobí si látkovou tašku a mnoho
dalšího. Tento kroužek vede děti nejen k manuální zručnosti, ale i k trpělivosti,
pečlivosti a přesnosti.
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK,
PROGRAMOVÁNÍ
A TVORBA YOUTUBE VIDEÍ
Kroužek je určen všem dětem, které by se chtěly
zdokonalit a upevnit si své znalosti a dovednosti
v oblasti IT. Děti se budou věnovat základním
poznatkům o počítači, například co je to
hardware nebo software, a zkusí si práci
v jednoduchých programech Microsoft
Office. Budou se také věnovat programům
na stříhání videí v rámci kanálu YouTube,
seznámí se se základy jednoduchého
programování a představíme jim
základní programovací jazyk Scratch.
Obeznámíme je rovněž s riziky
sociálních sítí, na co si dát pozor při
online komunikaci, a seznámíme je
s pravidly zabezpečení počítače.
Hlavním cílem kroužku je seznámit děti
se základy IT technik a ukázat jim jiné
než herní využití počítače.

JAZYKOVÉ KROUŽKY
LOGOPEDICKÉ HRÁTKY S KAMARÁDEM
V dnešní době se mnoho dětí potýká s různými logopedickými problémy
a vadami řeči. Tento kroužek je vhodný pro všechny děti, které si chtějí či
potřebují procvičovat správnou výslovnost a rozvíjet jazykové dovednosti
s cílem zlepšit si schopnost formulace a vyjadřování myšlenek. V našem
kroužku se mohou děti těšit na různá dechová cvičení, rozvíjení jemné a hrubé
motoriky, na oromotorická cvičení, říkanky, básničky, slovní hříčky, písničky,
skupinové soutěže a omalovánky rozvíjející grafomotoriku dítěte. Kroužek
podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči a napomáhá k odstranění již vzniklé
vady. Nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem
logopedických náprav či prevencí vzniku řečových vad.
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM (kroužek doporučujeme pro děti od 2. třídy)
Kroužek je určen všem dětem, které již mají základní znalost anglického jazyka. Naše hodiny
jsou připraveny na míru s ohledem na věk dětí a jejich dosavadní znalosti. Naši kvalifikovaní lektoři, rodilí
mluvčí, vyučují jazyk zábavnou a srozumitelnou formou. Velký důraz je kladen na konverzaci – lektor pro
děti připravuje tematické aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci, správnou výslovnost
a zároveň rozvíjejí gramatické a poslechové dovednosti dětí. Děti se naučí novým anglickým frázím,
vybudují si bohatou slovní zásobu, odbourají ostych mluvit a vybudují si zdravé sebevědomí, které je
pro komunikační dovednosti tolik důležité. Naši lektoři používají výhradně kvalitní výukové materiály
a audiovizuální pomůcky.
HRAVÁ ANGLIČTINA (kroužek je vhodný i pro úplné začátečníky)
Kroužek je určen všem dětem, a to i úplným začátečníkům. Naše hodiny jsou dětem připraveny na míru
s ohledem na jejich věk a dosavadní znalosti. Naši lektoři používají kvalitní, moderní metody výuky, snaží
se děti motivovat a vzbudit u nich zájem o tento jazyk. Forma výuky bude pro děti zábavná, plná her,
hudby a tematických aktivit. Klademe velký důraz na konverzaci, aby se děti nebály mluvit
a postupně přirozenou formou svůj strach z používání jazyka odbouraly. Dbáme také na
správnou výslovnost. Děti se naučí základní slovní zásobu, kterou budou postupně
prohlubovat, a nebude chybět ani základní výklad gramatiky. Naším cílem je, aby
se děti seznámily s jazykem, upevnily si základní znalosti, obohatily si slovní
zásobu, naučily se správnou výslovnost a používaly jazyk bez ostychu. Naši
lektoři používají výhradně kvalitní výukové materiály a audiovizuální
pomůcky.
NĚMECKÝ JAZYK
Je určen všem dětem, které si přejí obohatit svoje jazykové
dovednosti a vedle angličtiny by se rády naučily další světový
jazyk. Naše hodiny jsou dětem připraveny na míru s ohledem
na jejich věk i dosavadní znalosti. Naši kvalifikovaní lektoři
vyučují jazyk zábavnou a srozumitelnou formou. Hodiny jsou
zaměřeny na výuku všeobecného jazyka, na základní znalost
gramatiky a na správnou výslovnost. Děti se naučí základní
slovní zásobu, kterou budou postupně prohlubovat. Lektor
si pro děti připraví nejrůznější tematické zábavné aktivity.
Naši lektoři používají výhradně kvalitní výukové materiály
a audiovizuální pomůcky.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Krásně znějící románský jazyk. I když je jedním
z nejtěžších světových jazyků, díky zábavné a hravé
formě výuky určitě půjde snáz všem dětem, které
si přejí se francouzsky naučit. Hodiny vedou
výhradně kvalifikovaní lektoři, s nimiž si děti
osvojí úplné základy jazyka, naučí se základní
slovní zásobu, kterou budou postupně
prohlubovat, zaměří se na správnou
výslovnost a na komunikační dovednosti
a seznámí se se základy francouzské
gramatiky. Naši lektoři používají výhradně
kvalitní výukové materiály a audiovizuální
pomůcky.
ČÍNSKÝ JAZYK
V dnešní době světový jazyk, který
nabývá na popularitě jak u dětí, tak
u jejich rodičů. Tento jazyk zavede děti
do jiné kultury, v kroužku se učí základy
čínského jazyka, jednotlivé čínské znaky,
čímž si také rozvíjejí jemnou motoriku.
Každý znak představuje slabiku mluvené
čínštiny a zároveň má i svůj vlastní význam.
Kroužek vedou výhradně zkušení lektoři, kteří
děti naučí správnou výslovnost čínských slabik
a celých slov, základní fráze, pravidla psaní čínských
znaků, jednoduchou gramatiku, počítání a zavedou děti
do tajů této kultury, jejích tradic a zvyků. Není nutná žádná
předchozí znalost čínštiny. Naši lektoři používají výhradně
kvalitní výukové materiály a audiovizuální pomůcky.

ZÁKLADNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE
 elkovou organizaci kroužků zajišťuje naše společnost, zaplatíme Vám nájem za prostory, které u Vás
C
budeme využívat pro naše kroužky a sepisujeme se školou nájemní smlouvu.
Každý kroužek má v jednom školním roce 26 lekcí, kdy jedna lekce trvá 60 minut. Výjimkou je jen
kroužek kulinářského vaření, který trvá 90 minut.
Den a čas kroužků přizpůsobíme Vašim požadavkům a možnostem.
Jsme řádně pojištěni a naše společnost přebírá veškerou zodpovědnost za děti v našich kroužcích.
Všichni naši lektoři jsou odborně vyškoleni na bezpečnost práce s dětmi.
Rodiče děti přihlašují do našich kroužků on-line přes naše webové stránky, kde vyplní jednoduchý
formulář.
Vždy Vás budeme před začátkem kroužků informovat, zda byl o kroužek dostatečný zájem a budeme
ho otevírat.
Začátek našich kroužků je od října a školní rok dělíme na dvě pololetí.
Více informací naleznete na www.krouzky-kamarad.cz.
Zdravotní pojišťovny přispívají určitou finanční částkou, minimálně 500 Kč, na veškeré pohybové aktivity
dětí. My rodičům vystavíme potvrzení pro tyto účely, kterou pak mohou na pojišťovně uplatnit.

PODPOŘTE S NÁMI SPRÁVNOU VĚC
Naše společnost Dětské kroužky Kamarád podporuje děti v těžkých životních situacích.
Kroužky Kamarád za každé dítě v našem kroužku věnují 30 Kč na charitativní účely.
Spolupracujeme s nadačními fondy Dobrý anděl, Eda, Kapka naděje a Světluška.
Již při počtu 1 000 dětí v našich kroužcích vybereme
na charitativní účely 30 000 Kč za jedno pololetí a za jeden školní rok až 60 000 Kč.
Nabídnutím našich kroužků ve Vaší škole přispíváte na dobrou věc i Vy.

POMÁHEJTE
S NÁMI

ZKUŠENÍ
LEKTOŘI S PRAXÍ
S DĚTMI

PESTRÁ
NABÍDKA
KROUŽKŮ

PROFESIONÁLNÍ
A INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP
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