NOVÉ KROUŽKY V MDDM
Chcete se dozvědět, jaké nové kroužky budou v MDDM od října 2018? Chcete se setkat přímo s jejich lektory ?
Podívat se na ukázky tvorby a zeptat se na vše co vás jen může zajímat?

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DNE 9. 6. 2018 OD 10 -12 HODIN DO MDDM
KRÁSNÁ NA DRUHOU
Kroužek pro prima holky od 10ti let, které se zajímají o všechny možné trendy okolo a vědí, že krása vnitřní jde
ruku v ruce s tou vnější. Na hodiny budeme zvát odborníky z různých oblastí, kteří poradí jak se opravdu vkusně
nalíčit za použití jednoduchých triků, co dělat s vlasy, aby byly zdravé a skutečnou ozdobou, jak provádět různé
účinné cviky a neublížit si, zároveň se dozvíte, jaké knížky zrovna letí, na co jít do kina (také se do něj společně
vypravíte), která výstava stojí za návštěvu a další a další…

VESMÍR
Pojďme společně cestovat vesmírem, zastavit se na jednotlivých planetách, poznat mnohá souhvězdí a také
se dozvědět jak se vůbec do vesmíru dostat. Máte spoustu otázek o virtuální realitě, jak vesmír vznikl, jaká je
pravděpodobnost života mimo naší sluneční soustavu a nevíte kde se na tyto a podobné věci zeptat? Přijďte na náš
vesmírný kroužek, který vám dle nejnovějších vědeckých poznatků na vaše otázky odpoví. (Doporučený věk 6+)

ELEKTROTECHNIK
Věříte, že ke kouzlení stačí porozumět tajům elektřiny, obvodů, elektromagnetického pole a nebudete potřebovat
žádnou kouzelnou hůlku, abyste rozsvítili diodu pomocí citrónu? Pokud vás tohle a další podobná kouzla zajímá,
je pro vás určený přesně tento kroužek. (Doporučený věk 8+)

MAGIC
(Magic the Gathering je sběratelská karetní hra s 25-letou tradicí mající statisíce fanoušků po celém světě) Baví tě
svět fantasy? Neseď jen doma u počítače, ale přijď k nám a staň se mocným mágem putujícím mezi světy. Dobývej
území, buduj neporazitelné armády, získávej tajemné artefakty a objevuj tajemství magie, abys dosáhl svého cíle a
vydobyl si čest a slávu. Kroužek napomáhá dětem v získání nových sociálních vazeb, učí strategii a rozvíjí schopnost
plánování a logického myšlení, podobně jako například šachy. Podpořena je také výuka angličtiny.
(Doporučený věk 10+)

DEBRUJÁŘI (PŘÍRODOVĚDCI A TECHNICI)
Zajímáš se o přírodní vědy, jako je biologie, chemie, nebo fyzika? Staň se skutečným vědcem a objevuj, jak funguje
příroda kolem nás. Kroužek je určen pro zvídavé kluky a holky, kteří se chtějí dozvědět mnoho zajímavých
informací z přírodovědných oborů a tyto znalosti posléze sami vyzkoušet na jednoduchých experimentech.
(Doporučený věk 6+)

VÝTVARNÁ PROSTOROVÁ TVORBA
Když papír a plátno nestačí. Pokud tě baví tvoření z papíru a dalších materiálů, zajímáš se o design a abstraktní
umění, určitě budeš na tomto kroužku nadšený/á. (Doporučený věk 8+)

HOUSLE
Individuální kroužek pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit libě rozeznít tento klasický strunný smyčcový
nástroj. (Doporučený věk 6+, lektorka k dispozici 9. 6. nebude)

