8. 7. - 12. 7. Prázdniny s keramikou

15. 7. - 19. 7. Zpíváme létu

22. 7. - 26. 7. Na vlně moderního tance
12. 8. - 16. 8. Jógový ráj
19. 8. - 23. 8. Baletní krůčky létem
19. 8. - 23. 8. Moře angličtiny
26. 8. - 30. 8. Hudební zoo
Cena za týden 3 403,- Kč
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8. 7. - 12. 7. Prázdniny s keramikou
Lektor: Bc. Petra Vychytilová

V keramickém týdnu se budeme s dětmi doslova patlat v hlíně. Děti si vyzkouší hned několik keramických technik.
Použijeme různé materiály k otiskování, jako jsou přírodniny (šišky, větvičky, mušle) či předměty denní potřeby.
Vyrábět budeme originální přívěsky, talířky, ozdobičky či reliéfní kachle.

15. 7. - 19. 7. Zpíváme létu
Lektor: Jana Křížová, dipl.um

Ve sborovém kempu se budeme s dětmi věnovat správnému pěveckému dýchání, posazení hlavového tónu
a správné artikulaci. Děti se naučí základům herectví a pohybu na jevišti divadla. Naučíme se spousty nových
písniček a na závěr tohoto týdne vystoupíme pro naše rodiče.

22. 7. - 26. 7. Na vlně moderního tance
Lektor: Bc. Tereza Palanová, DiS.

První letní taneční kemp bude zaměřený na moderní současný tanec. Budeme se učit optimálnímu držení těla
a nacvičovat pestré choreograﬁe na současnou hudbu. Poplujeme na vlně moderního tance a svět se kolem rozzáří
dětskou radostí z pohybu.

12. 8. - 16. 8. Jógový ráj
Lektor: MgA. Vítězslava Gajerová

Oblíbený jógový týden bude opět plný meditací, zpěvu manter, vybarvování mandal a jógových prvků. Děti se
můžou těšit na svou oblíbenou párovou jógu tzv. Acro jógu, kdy s paní učitelkou cvičí akrobatické pozice.

19. 8. - 23. 8. Baletní krůčky létem
Lektor: Karolína Němcová

V tomto týdnu se především děvčátka můžou těšit na klasický balet. Děti si osvojí správné držení těla, baletní
pozice a ladnost rukou. Na krásné klasické melodie budeme improvizovat, ale také nacvičovat choreograﬁi, kterou
na závěr tohoto týdne předvedeme našim rodičům a prarodičům.

19. 8. -23. 8. Moře angličtiny
Lektor: Agnes Costa e Silva

S naší oblíbenou paní učitelkou Agnes čeká děti moře nových anglických slovíček a frází. Děti se budou učit jazyk
nenásilnou formou za pomocí her, písniček, a dokonce Montessori pomůcek. Na konci týdne děti budou bohatší
nejen o nová slovíčka, ale také o nově nabité sebevědomí v komunikaci v cizím jazyce.

26. 8. - 30. 8. Hudební zoo
Lektor: MgA. Lucie Laubová

V Hudební zoo se seznámíme s hudební kapelou, kterou vede slonice Ella. Hroší rodinka nás naučí stupnici
a jiné hudební pojmy. Tygřík Bruno nám předvede hudební nástroje a Opička Mia, původem z Milána, nás naučí pár
italských slovíček, které se v hudbě vyskytují. Na závěr naší procházky hudební zoo předvedeme rodičům vše, co
jsme se naučili v krátkém vystoupení.

