
  

ŠVADLENKA 
Středisko volného času Odry nabízí zájmový 
kroužek ŠVADLENKA pro děti od 8 do 15 let.  

V kroužku se děti naučí základy šití ručně i na 

stroji, rozvíjení jemné motoriky, trpělivosti, 
samostatnosti. 

Ušijí si drobné dárkové i užitkové předměty. 

Kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek 

od 15:00 do 16:30. 

Vedoucí kroužku je Naďa Vichrová. 
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EKOKOZA 

Středisko volného času Odry nabízí zájmový kroužek EKOKOZA 

pro dívky, ve kterém budeme vyrábět přírodní čistící prostředky, 

také přírodní kosmetiku. Budeme se věnovat pěstování bylin, 

recyklaci, sběru přírodnin. Důraz klademe na přírodovědné a 

environmentální vzdělávání včetně motivace k dalšímu 
přírodovědnému vzdělávání. 

 

Hlavní vedoucí - Petra Janoušková 
Věková skupina: 7-13 let 

Cena rok je 700,- Kč. 

Kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek 14:00-15:00. 
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KREATIVNÍ VÝTVARKA 
Výtvarka pro děti, kde si vyzkoušíme rozmanité výtvarné 

postupy například: slaný efekt, malování pěnou, kašírování, 
koláž, frotáž, malování prsty, kombinace různých technik 

dohromady. Cílem je rozvíjet citlivost vnímání světa kolem a 
vypěstovat základ estetického vidění. 

 

Hlavní vedoucí - Dominika Vichrová 

Věková skupina - 7-11 let 

Kreativní výtvarka bude probíhat každé pondělí 14:45-15:45. 
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MOZAIKA NÁPADŮ 

Středisko volného času Odry nabízí zájmový kroužek 
Mozaika nápadů. 

Tvoření pro děti z korálků, samo schnoucí hmoty, 

přírodních materiálů, papíru, stříhání, lepení. 

Zdokonalování jemné motoriky, spolupráce ve skupině, 

samostatnost, trpělivost, poznání nových kamarádů. 
 

Hlavní vedoucí - Petra Janoušková 

Věková skupina: 7-11 let 

Cena za rok je 600,- Kč. 

Kroužek bude probíhat vždy v pondělí 13:30-14:30. 
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PAPOUŠEK 
Opakování je matka moudrosti. V tomto kroužku budeme 
hravou formou procvičovat čtení, abecedu a pomocí her 

skládání slov, rozvíjení slovní zásoby. 

Matematiku budeme opakovat, za použití stavebnic a 
pomůcek s čísly. 

Navštívíme knihovnu, kde se děti seznámí s pohádkovými 
knížkami. 

Na děti čeká zábavné učení. 

Kroužek je určen pro děti od 7 do 8 let a bude probíhat 

vždy v pátek od 13:00 do 14:00. 

Vedoucí kroužku je Naďa Vichrová. 
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POMPONKY 

Středisko volného času Odry nabízí zájmový kroužek 
POMPONKY pro dívky, které se chtějí hýbat, zacvičit si 

a zatančit. Nácvik choreografie s pompony, cvičení s 

balóny, hula hoopy. Vše hravou formou. 
 

Hlavní vedoucí - Petra Janoušková 
Věková skupina: 7-9 let 

Cena rok je 500,- Kč. 

Kroužek bude probíhat vždy ve středu 13:30-14:30. 
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 STEP AEROBIC  
Středisko volného času v Odrách nabízí kroužek 

 STEP AEROBIC pro dívky ve věku od 10 do 18 let. 

Děvčata se budou učit základní kroky na rytmickou hudbu 

a postupně je spojovat do složitějších choreografií. 

První informativní schůzka proběhne 30. září 2021 
v budově SVČ Odry. 

Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek 15:00 – 16:00. 

Hlavní lektorkou je Petra Kopecká. 
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STREET DANCE 
Středisko volného času Odry nabízí zájmový kroužek  

STREET DANCE pro děti ve věku 11-15 let. 

Kroužek bude probíhat vždy v pondělí 17:40 – 18:40 
v budově SVČ Odry. 

Termín první informativní schůzky proběhne 4. října. 

Vedoucí kroužku je Kateřina Rozkopalová. 

Cena za pololetí – 400,- 

Těšíme se na Vás. 
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TURISTICKÝ KROUŽEK  
Kroužek je určen pro chlapce i dívky od 6 do 15 let. Náplní 

kroužku je zvyšování kondice dětí, pěší turistika a nácvik 

orientace v terénu. Děti budou poznávat zajímavá místa v 

okolí a seznámí se s hrou geocaching. 

V případě nepříznivého počasí se budou děti seznamovat s 
luštěním hádanek nebo si boudou zvyšovat kondici. 

Setkání budou probíhat ve čtvrtek od 15:00-17:00 pod 

vedením Ing. Jakuba Zemana a Marcela Vlčka ml. 
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VOLEJBAL 
Pro začátečníky i pokročilé od 10 do 15 let. 

Osvojení volejbalových dovedností a technik. Seznámení s 
pravidly minivolejbalu a volejbalu. 

Průpravná cvičení, zlepšení kondice, obratnosti, 
vytrvalosti, rozvíjení týmové spolupráce. 

Své pokroky prezentují v turnajích. 

Tréninky budou probíhat každé pondělí  13:45-15:00 pod 

vedením Tomáše Hluchníka. 
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VRABČÁCI 
Tanečky a říkadla pro nejmenší. Procvičíme si 

rytmiku, říkanky, vyzkoušíme si hudební 
nástroje. Poznávání nových kamarádů, 

nadšení a radost z pohybu a hudby. 

Hlavní vedoucí - Petra Janoušková 

Věková skupina - 4-6 let 

Dny konání – každou středu 15:00-16:00 
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