PONUKA KRÚŽKOV PRE
CCVČ ROZKVET 2018/19
Divadelný krúžok

Ak máte doma malého herca alebo
herečku, dajte mu možnosť rozvíjať
svoje nadanie v divadelnom krúžku.
Hlavnou náplňou činnosti budú malé
javiskové formy a stvárnenie rôznych
biblických udalostí formou animácie.

Ľudové tance
Krúžok, v ktorom deti získajú základné
pohybové zručností a návyky, zlepšia
si koordináciu pohybov a osvoja si
správne držanie tela, rozvíjajú
pohybovú pamäť a učia sa vnímať
rytmus a dynamiku hudby.

Šikovné ruky

Krúžok, v ktorom sa deti hravou formou
naučia sluchom rozlišovať slabiky
a hlásky v slove, čím sa rozvíja jedna
z kľúčových schopností nutných pre
úspešné osvojovanie si čítania.

Máte doma tvorivé dieťa, čo rado
kreslí, strihá, lepí, aranžuje? Raz má v
rukách papier a hneď na to strihá
látku, ohýba drôt, navlieka koráliky a
zaleje to do vosku? Tak toto je
aktivita, ktorá sa mu hodí.

Hra so slovami

Gitara

Svetielko krúžok venovaný formácii detí
ktoré sa pripravujú na prvé sväté
prijímanie. Je to čas a priestor, aby deti
aby v ovzduší priateľstva spoločne so
svojimi katechétami objavovali tajomstvo
veľkej Božej lásky.

Získať prvé skúsenosti s hrou na
gitare a tiež rozvinúť a prehĺbiť
získané zručnosti v tomto odbore
môžu deti práve v gitarovom krúžku

Svetielko
Katechézy pre mladých, ktorí sa
pripravujú prijať sviatosť birmovania.
Priestor pre diskusiu a odpovede na
naliehavé a aktuálne otázky mladých
ľudí týkajúce sa ich prežívania života
viery

Pre deti ktoré radi skúmajú
a poznávajú svet okolo seba formou
jednoduchých ale zábavných
pokusov,od 5 r. do 8 r.

Mladý výskumník

Sapientia

Futbal

Krúžok pre chlapcov, ktorí radi behajú za
loptou. Chlapci sa môžu nielen
zdokonaliť v tejto najznámejšej loptovej
hre ale tiež v rámci viacerých turnajov si
zmerať sily s ďalšími futbalovými
mužstvami

Krúžok LEGO
LEGO je špeciálna stavebnica určená na
podporu výchovno-vzdelávacieho
procesu. Jej podstatou je modelovanie
reálneho či fantazijného sveta
s následnou simuláciou procesov, ktoré
v ňom prebiehajú.

Oáza I., II

Šachový
Krúžok pre tých, ktorí sa chcú naučiť
alebo zdokonaliť v kráľovskej hre
ŠACH.

Cyklus prednášok a aktivít pre
mladých ľudí vo veku 15 - 16 rokov,
cieľom ktorých je sebapoznávanie,
seba riadenie a formácia osobnosti
a príprava k sviatosti birmovania v
duchu kresťanských ideálov.

ALFA
Krúžok pre deti, ktoré chcú bádať
V prírode a poznávať zaujímavosti
v našom regióne.Od 9 r. do 14 r.

Ako byť skutočným svedkom Krista
v dnešnej dobe? Ako spravovať svoje
talenty, nenechať sa zmanipulovať
duchom doby, stať sa zodpovedným
mladým človekom,...

Výskumník „discovery“

Pohybovo tanečný
Pre dievčatá,ktoré chcú
rozvíjať svoj talent formou
tanca

Spevácky
Spevácky krúžok pre malé i väčšie deti,
ktoré radi spievajú a chcú svojím
spevom prispieť k radostnejšiemu a
dôstojnejšiemu sláveniu detských
svätých omší.

