Po škole bez nudy
... aneb kdo si hraje, tvoří, hýbe se ...nezlobí. A nenudí se... jasně :-)
Programy pro vaše děti připravujeme od září do června.
Aktuální nabídku, termíny, možnosti přihlášení sledujete v kalendáři na webu
a na facebooku.
Více informací ráda sdělí Gabča: kristova@cprhodonin.cz

Fitness dance

od 8 let

Připravujeme pro tebe každý čtvrtek od 17.30 – 18.30 hod.
Roztoč to na divokých vlnách rytmů, dej si do těla a uděláš tak dobře nejen mu, ale i duši. Znáš
to "ve zdravém těle zdravý duch"... a ne, není to přežitek, to je fakt.
Cena: 1 800,- Kč/30 setkání

Malí Robinsoni
Macaroni Soup

od 6 let

3.99
Tex Mex Chili
Připravujeme
pro tebe každé pondělí od
16.00 – 17.00 hod.
$3.99
Poznej
svět
kolem sebe spolu s kamarády a za pomocí hry. Vyzkoušíš si zálesácké techniky.
French
Fries
Zažiješ
táborové etapovky. Odhal nepřeberné
možnosti jak zažít přírodu na vlastní kůži.
$4.50
Calamari
Cena: 1500,-/30 setkání
$6.00
Beef Taco
$7.50

od 8 let

Louktohrátky

Připravujeme pro tebe....
Kdo by neznal Hurvínka. Snad naši nejznámější loutku. Nauč se, jak se taková loutka vodí . Třeba
se tak loutkoherectví stane tvým "dream job". Každopádně tě čeká velká porce zábavy a nějaký
ten kunšt k tomu.
Termín: začínáme v říjnu, přihláška předem
Cena: 1500,-/ 30 setkání

Foto film kroužek

od 10 let

I Fellini by ti záviděl... kdyby mohl :-(. Připravujeme pro tebe každou středu 16.00 – 18.00 hod.
Zjisti, co obnáší vzrušující svět filmu. Náměty, scénáře, castingy, natáčení, střih...trocha štěstí a je
hotovo.
O nic méně vzrušující je svět fotky. Jak zkrotit foťák? Ze kterého úhlu to vzít? Jakože, jaká
kompozice? Měkký světlo? Jako jak...? Pronikni do tajů foto umění.
Cena: 2400,-/30 setkání
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Těšíme se na vás
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od 6 let

Hravě pro přírodu zdravě

Připravujeme pro tebe 1 x měsíčně vždy ve čtvrtek od 16.00 – 17.30 hod.
Vystup z davu a vyzkoušej nové věci hravě a pro přírodu zdravě.
Zrušíme jednorázové používání kosmetických přípravků a pomůcek. Ušijeme si společně tašky,
pytlíky na potraviny, vyrobíme si nový šatník a doplňky. Ať žije starý design v novém kabátě.
Získej jiné a lepší poznatky o běžných věcech, které nás obklopují.
Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál
Macaroni Soup
3.99
Tex Mex Chili

French Fries

$3.99

Beef Taco

$6.00

Výtvarné
workshopy
$4.50
Calamari

od 7 let

$7.50
Připravujeme pro tebe každé úterý od 17.00 - 18,30 hod.
Tvá umělecká duše zaplesá. Máme pro tebe nepřeberné množství výtvarného materiálu, milion
nápadů na rukodělné a výtvarné techniky. Mamka, taťka i děda s babičkou se můžou těšit na
vlastnoručně vyrobený dárek darovaný tebou od srdce.
Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál

od 10 let

Kutilská dílna

Připravujeme pro tebe 1 x za měsíc vždy ve čtvrtek od 16.00 – 18.00 hod.
Nejen kutil Tim dokáže všechno opravit. Dokážeš to i ty? Pod vedením kutila Petra jisto jistě.
Přijď si zkusit práci s různými materiály a nářadím, které najdeš v každé dílně. Teď možná ani
netušíš, co s nimi. Pak už půjdeš na jistotu.
Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál
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