
NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Sportovní – pro 1. - 2. ročník středa 13:00 – 14:00 hodin – Z. Skupinová  
Zaměřeno na pohybové základy z atletiky a gymnastiky. Hrát se budou hry s malým počtem hráčů z různých sportovních her 
(ragby, přehazovaná, vybíjená, házená, fotbal, florbal…). 
Florbal – pro 4. – 7. ročník středa 14:00 – 15:30 hodin – M. Vrobel - den i čas upřesníme podle zájmu žáků 
Florbal – pro 4. – 7. ročník čtvrtek 14:00 – 15:30 hodin - M. Vrobel – den i čas upřesníme podle zájmu žáků 
Všeobecný rozvoj pohybových dovedností, trénink zaměřený na individuální připravenost – fyzickou, technickou. 
Čtenářský klub pro žáky od 2. ročníku – středa 13:15 - 14:30 hodin – J. Černá.  
Tento kroužek je určen pro děti s fantazií, vlastními nápady s troškou kreativity. Budeme pracovat s různými knížkami ze školní 
knihovny nebo vašimi vlastními. Nemusíš být vůbec výborný čtenář a klidně k nám můžeš zavítat. Budeme si o knížkách 
povídat, trošku i kreslit, stříhat. 
Keramický pro 1. ročník – pondělí 14:00 – 15:00 hodin – M. Vanďurková  
Keramický pro 2. ročník – čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin – M. Vanďurková 
Keramický pro 3. ročník - čtvrtek 15:00 – 16:00 hodin – M. Vanďurková  
Základní techniky práce s keramickou hlínou a glazování. Žáci se naučí modelovat plošně i prostorově (reliéf 3D objekt). 
Keramický pro 4. – 9. ročník středa 14:00 – 15:30 hodin – M. Bednaříková (přihlášky u p. vychovatelky Habartové ŠD) 
Soustředíme se na techniky práce s keramikou, hlínou, úprava a zdobení vypáleného střepu. 
Robotika pro 3. – 9. ročník pondělí 14:00 – 15:00 hodin – D. Valenta 
Stavba a programování robotů ze stavebnic Lego. Ovládání a programování ozobotů. Hry s roboty. 
Tvořivá dílna pro 2. – 5. ročník pondělí 1x za 14 dní 14:00 – 16:00 hodin – M. Janíková 
Tvořivá dílna pro 6. – 9. ročník pondělí 1x za 14 dní 14:00 – 16:00 hodin – M. Janíková 
Naučíš se šít v ruce i na šicím stroji, osvojíš si základní techniky háčkování, můžeš vyzkoušet i pletení. Naučíš se také vyšívat 
různými stehy, seznámíš se s látkami a bavlnkami. V průběhu kroužku si odneseš spoustu výrobků. 
Deskové hry pro 3. – 9. středa 14:00 – 15:00 hodin – V. Straková, den upřesníme. 
Hraní deskových her. Rozvoj logické a abstraktní myšlení, prostorové představivosti a schopnosti koncentrace. 
Plavání hrou pro 1. – 2. ročník (jen plavci) středa 14:00 – 15:45 hodin – L. Hrbáčová (v rámci školní družiny) 
Procvičování plaveckých dovedností formou hry. V rámci ŠD je kroužek zdarma. 
Orientální tance pro 4. – 6. ročník středa 14:00 – 15:00 hodin – M. Hubíková 
Pro začátečníky – základní prvky Orientu, koordinace těla a propojení tance s hudbou. 
Atletika pro 2. – 5. ročník úterý 14:15 – 15:45 hodin – D. Kutálková (přihlášky u p. vychovatelky Habartové ŠD). Začátek kroužku 
je v úterý 13.9. 
Zaměřeno na atletické dovednosti, běhy na krátké vzdálenosti, vytrvalostní běh a štafetový. Čas ještě upřesníme. 
Angličtina hrou pro 2. – 3. ročník, pondělí 1 x za 14 dní (sudý týden) -  14:00 – 15:30 hodin -  K. Horáková 
Zaměřeno převážně na poslechové a komunikační aktivity v anglickém jazyce formou písniček, básniček a krátkých vzájemných 
rozhovorů. 
Anglická konverzace pro 6. – 9. ročník čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin – A. Napthine 
Konverzace v anglickém jazyce. 
Francouzština hrou pro 3. – 5. ročník středa 14:00 – 15:00 hodin – L. Vojáčková 
Žáci se hravou formou seznámí se základy francouzského jazyka. 
Šachový kroužek pro 1. – 5. ročník pondělí 14:00 – 15:00 hod. – J. Kuchařová 
Děti si osvojí základní pravidla a strategie šachu, budou rozvíjet logické myšlení, představivost a vnímání okolního prostředí, 
naučí se zklidnit, přemýšlet a umět se rozhodnout. Kroužek je zdarma. 
Hudební kroužek pro 9. ročníky pátek 14:00 – 15:30 hodin – M. Urbanec 
Kroužek se bude věnovat hudbě z 20. století až k současnosti. Budeme se učit základní pěvecké techniky, vystupování a 
zdokonalování se ve hře na hudební nástroje. 
FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování pro žáky 5. ročníku 
5.ročníky -  středa, čtvrtek, čas upřesníme - J. Kuchařová , L. Koželuhová – navazující kroužek pro skupiny z loňského roku. 
„Nechte mě chvilku …, já si to rozmyslím“ je motto celého programu, který rozvíjí logické myšlení, myšlení v souvislostech. 
Žák získává dovednosti potřebné pro práci s informacemi, schopnost organizovat a strukturovat postup. 
Budeme pracovat s pracovními listy, potřebujeme jenom tužku a gumu, o postupu práce si budeme hodně povídat, přesně se 
vyjadřovat, vytvářet plán, používat představivost, hledat souvislosti, vše v klidu a v pohodě. 

Žákovský parlament pro 1. st. – K. Horáková, M. Holčík – den a čas upřesníme. Kroužek je zdarma 
Žákovský parlament pro 2. st. – D. Šimíková, M. Urbanec – den a čas upřesníme. Kroužek je zdarma. 
 
 
Za kroužky vybíráme 400 Kč za období říjen – květen.  V ceně je garantováno uskutečnění minimálně 20 lekcí jednoho kroužku. 

Kroužky budou otevřeny při minimálním přihlášení 12 žáků do skupiny a zahájí činnost od pondělí 3. října 2022. Přihlášky si 

děti vyzvednou u  vedoucího kroužku od pondělí 12. září 2022. Přihlášku si nelze vytisknout nebo okopírovat, dostanete ji 

pouze u vedoucího kroužku. Platba kroužku proběhne přes školní pokladnu. Částku 400 Kč je nutné uhradit do 30. 9. 2022.  

Pokud nebude částka uhrazena ke stanovenému datu, nebude žák do kroužku přijat. 


