Taneční činnosti

Divadelní,
literární tvořivost
a historie

Hýbánky s medvídkem, Baletní a gymnastická
průprava, REBELS Cheerleaders - MINI, REBELS
Cheerleaders - TÝM, Mažoretky a DUO, Street
dance junior, Street dance TEENS,
Tendenc ALFA, Tendenc GRAVITY,
Tendenc video-dance

Divadelní kroužek, Loutkářský
kroužek, Lovci historie,
Tvůrčí psaní, Základy
novinářské činnosti

Nabídka kroužků 2022 - 2023
Výtvarné, manuální
činnosti, keramika

Hra na hudební nástroje
Flétna pro mírně pokročilé, Flétna
pro pokročilé, Flétna pro začátečníky,
Hraní v kapele, Hravá hudebka
pro malé děti, Klávesy pro
začátečníky, Klavír pro mírně
pokročilé, Klavír pro začátečníky,
Kytara pro mírně pokročilé, Kytara
pro pokročilé, Kytara pro začátečníky,
Ukulele pro začátečníky

Dopolední keramika pro veřejnost,
Keramická dílna, Keramické
tvoření s Květou (viz akce),
Keramika pro děti i dospělé , Točení
na kruhu, Kreativní klub, Moderní
dílničky, Šikulíci, Výtvarka inspirovaná
přírodou, První šití, Šití
pro pokročilé

Technické činnosti a IT
Elektrotechnický kroužek I.až IV., LEGO
Education, Plastikoví modeláři, Počítače
pro začátečníky, Programování v PHP
pro začátečníky, Základy programování
s micro:bit - začátečníci, Základy
programování s micro:bit - pokročilí,
Základy tvorby webových stránek

Aktivity
pro rodiče s dětmi
Dětské hřiště v tělocvičně Berušky, Dětské hřiště
v tělocvičně - Včeličky,
Bodyform pro maminky s dětmi,
Herna s chůvou, Nedělní sdílení
pro rodiny s dětmi

Herně-kreativní
činnosti
Deskové hry, Hry na hrdiny,
Magic - karetní hra,
Spontánní činnosti (otevřený
klub Dračí doupě),
Stavění z lega

Jazykové a ostatní
zájmové činnosti
Hravá angličtina pro ty
nejmenší, Kroužek
angličtiny pro školáky,
Výuka náboženství

Jóga a zdravý životní styl

Hry a výlety pro děti, Kuchaříci, Jogátka
bez rodičů, Jogínci, Jóga TEENS, Jóga balanc
pro dospělé, Ranní jóga s hlídáním dětí

Environmentální
a přírodovědné
směřování
Králičí hop, Zálesák,
Rybářský kroužek I.,
Rybářský kroužek II.,

Činnosti
audiovizuální a média
Audiovizuální tvorba (AZ TV,
YouTube), Filmové
OKO (viz akce)

Sport pro děti i dospělé
Míčové hry, Opičičárny pro děti,
Florbal -minipřípravka, Florbal přípravka, Skateboarding,
Střelba pro začátečníky,
Střelba soutěžní
skupina, Šachy I.,
Šachy II., Šachy
na Nuselské,
Sebeobrana pro děti,
Sebeobrana pro dospělé,
Aerobic a posilování,
Fitness jumping
na trampolínkách
12. - 17. 9. zveme na týden otevřených dveří!
Novinky vyznačeny barevně.

Více informací na www.azcentrumhb.cz

