
NABÍDKA kroužků 
MC RATOLEST na rok  

2019 a 2020: 
 

 
DOPOLEDNE: 

 
MIMINKA  1-12 měsíců  
Lektorka: Petra Janků 
Pro děti od narození do 12 měsíců. Setkávání maminek i dětí, cvičení, básničky, 
písničky, … . Místnost herny je vybavena přebalovacím pultem, různými hračky  

pro miminka a didaktickými hrami. 
 

BATOLATA  1-2 roky 
Lektorka: Jana Matušková + 
Pro děti od 1 do 2 let. Setkávání maminek i dětí, cvičení, básničky, písničky, 

pomůcky – balóny, tunel, …  

 
ROLNIČKA 
Lektorka: Jana Matušková + 
Pro děti do 2 let do 4 let. Setkávání maminek s dětmi, zpívání – známé, krátké 

písničky s tanečky + možnost využití hudebních nástrojů, tancování – při hudbě, 

cvičení – na balónech, s kruhy a dalšími pomůckami, hry, tvoření, …  
 

HERNA 
Je určena pro děti ve věku 0 – 12 let s doprovodem rodiče. Herna je vybavena 

spoustou zajímavých hraček pro děti, skluzavkou s dopadem do balónkového 

bazénku, hrami, knížkami … Je možnost využít i zahradu se skluzavkou, 
trampolínou, pískovištěm, houpačky, venkovní hry … přehazovaná, fotbal, 

basketbal, … 

 

KNIHOVNA 
Čtení, malování, tvoření, divadlo pro děti, 1x za měsíc s paní knihovnicí v městské 

knihovně v dětském oddělení. Celoroční téma: Večerníček a jeho kamarádi! 
Možnost půjčení knih, seznámení s novými knihami, možnost navštívení výstav… 

Termíny: 12.9., 10.10., 14.11., 12.12. 
 

 
 
 
 
 



ODPOLEDNE: 
 
VČELIČKA (POŠKOLKÁČI) 
Lektorky: Jana Matušková +                
Odpolední kroužek pro děti ve věku 3–5 let bez doprovodu rodiče. Večerníčkové 

pohádky, DVD, čtení a vyprávění, rytmizace, grafomotorika, tvoření, písničky, 

divadlo, sportování,  …  Celoroční téma: Večerníček a jeho kamarádi! 
 

VŠEZNÁLEK (PŘEDŠKOLÁCI) 
Lektorky: Jana Matušková  +                
Odpolední kroužek pro děti ve věku 5–7 let bez doprovodu rodiče. Večerníčkové 

pohádky, DVD, čtení a vyprávění, rytmizace, grafomotorika, tvoření, písničky, 

divadlo, sportování, …  Celoroční téma: Večerníček a jeho kamarádi! 
 

TANEČKY 
Lektorka: Lenka Kupková 
Odpolední kroužek pro děti ve věku 3 – 6 let. Rytmizace, základní taneční prvky + 

hry, zábava, seznamování … ve spojovacím sále ZŠ, 1x týdně. 
HESLO = TANCUJEME PRO RADOST! 
 

ATLETIKA 
Lektorky: Jana Matušková +  
Odpolední kroužek pro děti ve věku 3 – 10 let. Sportování na školním hřišti – 

dopravní hřiště + běhání, skok do dálky, hod, fotbal, … v zimním období přesun  
do spojovacího sálu ZŠ.  

HESLO = SPORTEM KU ZDRAVÍ! 
 

FLÉTNIČKA 
Lektorka: Jana Matušková 
Odpolední kroužek pro děti ve věku 4 – 10 let. 

Děti se zábavnou formou seznamují s hrou na flétnu. 4-6 let – zpívání, rytmizace, 

poslech hudby, barevné noty, názvy not, seznámení s flétnou, hra na flétnu cca 1 

nota za měsíc, kopírování not s obrázky, … 6-10 let – zpívání, nauka (učení not, 
kde leží, jak se jmenují, předznamenání, …), hra na flétnu z not: Hrátky s flétnou, 

písničkami a pastelkami od I. Hlavaté + další písničky, dle zájmu dětí 

HESLO = HRAJEME PRO RADOST! 
 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ (zájemci): 
J. Matušková, čas: 8-12h., využití herny i zahrady, 100,- kč za 4hodiny. 

 

ŠACHY 
Lektor: P. Jedlička 
Podvečerní kroužek pro děti 4-12 let. Nácvik hry, … 

 
ANGLIČTINA pro RODIČE 
Lektorka: K. Oždianovská 
 



 
 
 

Angličtina pro děti od 2 let – Anglický dětský klub KOALA, každý 

čtvrtek 8:00 -12:00 v MC Ratolest, bez rodičů, první zkušební půl dopoledne 10:00-

12:00 zdarma!, více info 773 493 656 nebo www.koalaenglish.eu 
 


