CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V BELUŠI V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU
2014/2015 PONÚKA TIETO ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI, KTORÉ BUDÚ VIESŤ
KVALIFIKOVANÍ PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:
Práca s počítačom , Internet, programovanie
Keramický krúžok – práca s hlinou pre žiakov aj dospelých
Tvorivé dielne pre hendikepované deti
Šachový krúžok - pre žiakov aj študentov
Hasičský krúžok - pre chlapcov aj dievčatá
Fantázia v kuchyni - varenie pre chlapcov a dievčatá
Krúžok šitia
EKO – krúžok -envirosvet
Agroturistický krúžok - pre deti aj mládež
/Starostlivosť a jazda na koňoch/
Stolnotenisový krúžok - pre deti aj mládež
Voľno časové aktivity do 15.rokov /od 12,00 hod. do 17,45, hod./
Šperkársky krúžok pre deti aj mládež- na krúžku sa žiaci oboznamujú so základmi šperkárstva a bižutérie a samé sa naučia vyrobiť si krásné
náhrdelníky, náušnice či náramky z korálikov a iných rôznych komponentov. Môžu si vyrábať vlastné
korálky i z fimo hmoty.

Divadelný krúžok pre žiakov a študentov
Moderné tance pre žiačky aj študentky - tanečná skupina MARION
Bambuľky pre MŠ / 5-6 ročný/
Tanečná skupina LOLITAS / ml.žiačky/
Paličkovanie pre dievčatá aj ženy
Historicko - turistický krúžok
Kreatívny krúžok / rôzne kreatívne techniky ako aj maľovanie na hodváb, maľovanie teplým voskom, výroba
obrazov z rôznych materiálov – servítková technika apod./
Anglický jazyk pre začiatočníkov aj pre pokročilých
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk
- krúžok je zameraný na precvičovanie pravopisu, gramatiky, jednotlivých učebných látok zo slovenského
jazyka, príprava na monitor a prijímacie skúšky. Krúžok je určený pre žiakov ZŠ aj SŠ.
RUSKÝ JAZYK

Literárny krúžok pre žiakov a študentov
Reklamno-propagačný, novinársky
Futbal
Varhany/organ
Spevokol
Gitara
Fotografický krúžok
Posilňovňa
Klub mladých – stolný futbal, biliard, spoločenské hry, stretnutie pri filme, pri čaji a iné...
Šípkarsky krúžok
Loptové hry
Podmienky zápisu:
Vypísaná a podpísaná žiadosť o prijatie / u detí do 18 rokov zákonným zástupcom/ spolu s čestným
vyhlásením a zaplatenie príslušného poplatku na úhradu nákladov spojených s činnosťou v CCVČ
najneskôr do 15.9.2013.
Cena: 3,00 €/ mesiac
Je možnosť platenia aj vzdelávacím poukazom.
Formačné stretnutia sú bezplatné!!
Bližšie informácie dostanete priamo v CCVČ Beluša, Farská 1158, alebo na tel.č.: 042/4260136, mob.:
0904738397, web.: www.ccvcbelusa.sk

