KROUŽKY a KURZY PRO MLADŠÍ ŽÁKY
POHYBOVÝ (pohybový) - plánujeme
Pro děti od 5 let
Po 17:00 v parku
Kurz by měl být zaměřen na rozvoj pohybové
aktivity dětí ve volném čase. Jeho náplň bude
upřesněna po dohodě s lektorem/lektorkou.

Edu Bubo Klub je volnočasové centrum,
které nabízí aktivity pro trávení volného
času, primárně pro rodiny s dětmi. Nabízíme
pravidelné zábavné bloky, kroužky, kurzy
a dílničky pro děti a školáky, narozeninové
oslavy nebo workshopy a přednášky pro
dospělé. Pravidelně pořádáme i veřejné
akce jako např. Lampiónový průvod nebo
Vítání jara. V klubu provozujeme herničku
a venkovní hřište, které jsou otevřeny
během celého týdne.
Najdete nás v parku v Podkovářské ulici
ve Vysočanech. Dostanete se k nám
tramvají č. 8 a 25, autem nebo pěšky
po cyklostezce.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

www.edububoklub.cz
fb/edububoklub
Hernička každý den od 10:00 –19:00
Edu Bubo Klub, park Podkovářská, Praha 9
tel. č. 777 942 176, info@edububoklub.cz

MALÝ UMĚLEC 2 (výtvarný)
Pro děti od 5 – 8 let
Út 17:00 s Jiřinkou
Budeme pokračovat v rozvíjení zručností
získaných na kurzu Malý umělec 1.
Nezapomeneme ani na nově příchozí tvořivé
děti, které se základy kompozici, barevností,
prostorem, vnímáním světla a stínů
a kombinaci různých výtvarných technik rádi
seznámíme. Dál budeme rozvíjet
i svoji fantazii.
MALÝ UMĚLEC 3 (výtvarný)
Pro děti od 8 let
Út 18:00 s Jiřinkou
Prostřednictvím rozvíjení zručností v různých
výtvarných technikách budeme vést děti
k hledání svého vlastního výtvarního stylu
a k vyjádření představ své fantazie.
SBOR (hudební ) - plánujeme
Pro děti od 5 let
St 18:00 se Sylvií
Vzhledem k tomu, že naše kurzy navštěvují
šikovné děti, plánujeme založit místní dětský
pěvecký sbor. Název a repertoár sboru
necháme v rukou dětí a lektorky.
ANGLIČTINA ( jazykový) - plánujeme
Pro děti od 5 let
Čt 17:00
Kurz je určen pro děti, které již disponují
základní slovní zásobou. Postupně ji budeme
rozšiřovat a to nejen prostřednictvím
písniček a her, ale i pohádek, pohybových či
výtvarních aktivit.

KLUBOVNA
Pro žáky první stupně ZŠ
Po - Čt 12:30 – 15:00 s Martinou a Hankou
Pokud se vaše dítě nedostane kapacitně do
školní družiny, nebo ho potřebujete z družiny
vyzvednout dřív, než je z hlediska školy nutné,
nabízíme možnost využít naši klubovnu, ve
které si děti užijí čas her nebo si připraví úkoly
do školy. Pro vaše dítě do školy rádi zajdeme,
nebo může přijít samo a my vás
o jeho příchodu budeme informovat. Všechny
podrobnosti doladíme individuálně u každého
dítěte.

POJĎ NA GYMPL - ČJ
Pro žáky 5. třídy ZŠ
Po cca. 18:00
Kurz bude probíhat od října. Je zaměřen
na úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky
z českého jazyka na osmiletá gymnázia.
POJĎ NA GYMPL - M
Pro žáky 5. třídy ZŠ
Čt 18:30 s Veronikou
Kurz bude probíhat od října. Je zaměřen
na úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky
z matematiky na osmiletá gymnázia.

