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FILOZOFIE 

FILOZOFIÍ TANEČNÍ A 
JAZYKOVÉ ŠKOLIČKY JE 
VYTVÁŘET PODMÍNKY 
PRO TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ DÍTĚTE a to tím, že 
se děti budou  
VÍCE  HÝBAT + ROZVÍJET 
KOGNITIVNÍ FUNKCE  
+ OTUŽOVAT, RELAXOVAT 
a to vše během 3,5 hodin 1x 
týdně po dobu 6 měsíců. 
Trénink mozku v angličtině 
pomáhá rozvíjet základní 
kognitivní funkce (paměť a 
soustředění) a tím zrychluje 
proces učení. 

PEDAGOGOVÉ 

Balet, Moderní a Jazzový 
tanec: Magda Mauerová 
Zkušenosti: 20 let praxe jako 
pedagog a choreograf v TC 
Monsignore, 3 roky v Austrálii 
v Perthu, kde učila v tanečních 
školách, tanečně pohybový 
terapeut – Akademie 
Alternativa Olomouc 
 
Anglický jazyk: 
Veronika Fikejsová 
Zkušenosti:   
Studium AJ v USA v Texasu  

TANEČNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLIČKA 
„MONSIGNORÁČEK“ 

 
STŘEDA OD 15 – 18.30 HODIN 

ANGLICKÝ JAZYK (45 MINUT) 

Hlavní cíl výuky je probudit v dětech zájem a pozitivní vztah k cizímu jazyku a položit 
tak základy k aktivnímu používání anglického jazyka. 
 
V předškolním a raném školním období děti citlivě vnímají intonaci, tón hlasu, 
výslovnost a proto je vhodné začít s angličtinou právě v této době. Čím dříve děti 
vystavíte cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně. Učí se cizí jazyk spolu se svým 
mateřským jazykem. Brzy porozumí obsahu, aniž by rozuměly jednotlivým slovům. 
Činnosti a aktivity v našich hodinách jsou postaveny na prožitku a největší důraz je 
proto kladen na prvek zábavy a hravosti. To, co děti baví, si zapamatují snadněji. 
Učení proto probíhá formou her, říkanek, písniček a tance. 
Kurz nabízí originální a propracovanou metodiku a kreativní pracovní listy pro děti. 
VŠE V CENĚ VÝUKY. 

BALET + MODERNÍ A JAZZOVÝ TANEC (120 MINUT) 

Našim cílem je děti seznámit s dalšími tanečními technikami a s jejími základními 
pohybovými principy. Naučit je ovládat a kultivovat své tělo do jejich osobitého 
tanečního projevu. Vybudovat jim správné držení postoje a jejich přirozený projev. 
Podporovat u nich taneční muzikálnost, tvořivost, fantazii a představivost. 
Tančí se na klasickou a moderní hudbu. V CENĚ VÝUKY ÚBOR PRO BALET A 
MODERNÍ TANEC 

SAUNOVÁNÍ V NAŠEM RELAXAČNÍM STUDIU 
(30 MINUT)  

Jakmile dítě začne chodit do školky, často je v jednom kuse nemocné, i když do té 
doby znalo maximálně rýmu. Dětský kolektiv je plný virů, a tak se s nimi mnohem 
lépe vyrovná malý otužilec. Otužování je totiž skvělou prevencí nemocí z nachlazení, 
ale je dobré i proti alergii a dalším chorobám. V CENĚ: ručníky, prostěradlo 

 


