Centrum voľného času, Školská 7, 97701 Brezno

pre deti od 4 do 7 rokov

Kúzelná hlina

- modelovanie z hliny, práca s engobami a glazúrami, výroba jednoduchých predmetov ,
Plátová keramika

Angličtina Little Cookie- / od 5 rokov/ angličtina hravou formou
Terapia pohybom- pohybová príprava, ktorej základ tvoria cvičenia zamerané
na dosiahnutie správneho držania tela,
budovanie svalového tonusu
a relaxácia
Krúžky prebiehajú v priestoroch CVČ.
Počet detí v skupine je 8-10.

Zápis do krúžkov prebieha do 15. septembra 2017
Prihlásiť sa môžete v CVČ od 8,00 hod – 17,00 hod
Informácie: 0910 105 111, e-mail: cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk,
web: www.cvc-brezno.sk

Centrum voľného času, Školská 7, 97701 Brezno

Ponuka pre školákov 7-15 rokov
KERAMIKA – práca s keramickou hlinou, s engobami a glazúrami, základy točenia na hrnčiarskom kruhu, plátová keramika
TVORIVÝ ATELIÉR – kreatívne techniky, rôzne materiály
FIT DANCE /od 10 rokov/- jednoduché tanečné choreografie, zumba, aerobic
DOPRAVNÝ KRÚŽOK– pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke
– v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov v roli chodca, spolujazdca, cyklistu a korčuliara.

POWERJOGA - základy jogy, relaxácia
ŠIKOVNÉ BABY - zdravá výživa, studená kuchyňa, pletenie a vyšívanie
STOLNÝ TENIS
VOĽNOČASOVÝ KLUB – animačné hry, spoločenské hry, outdoorové aktivity

ANGLICKÝ JAZYK - angličtina zábavne pre deti od 7-9 rokov
MALÁ ŠKOLA ŠACHU
PLASTOVÝ MODELÁR/od 10 rokov/- rozvíjanie jemnej motoriky, skladanie modelov
SPINNING (od 12 rokov)-kondičné cvičenia na spinningových bicykloch
Fit Gym ( od 12 rokov)-kruhový tréning, kondičné cvičenia, zdravý životný štýl
Ponuka pre študentov SŠ a VŠ
Spinning
Powerjoga
Tvorivý ateliér- keramika

Ponuka pre deti MŠ/ deti od 4-7 rokov/
Kúzelná hlina
Angličtina Little Cookie
Terapia pohybom

Zápis prebieha v CVČ do 15.septembra 2017
Info: informácie ohľadom krúžkov denne od 8,00- 17,00 hod, tel. kontakt: 0910 105 111, email: cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk, web: www.cvc-brezno.sk

