NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Sportovní – pro 1. - 3. ročník pátek 14 – 15 hodin - M. Urbanec
Seznámení žáky s pohybovými aktivitami s využitím trampolíny, můstku, žebřin, švihadel.
Hraní zjednodušených her – rugby, florbal, fotbal, házená.
Fotbalový – pro 1. – 4. ročník pondělí 14:45 – 15:45 hodin – M. Urbanec
Seznámení žáků s fotbalovými základy, jak míčovými, tak pohybovými. Vše probíhá formou hry.
Florbal – pro 5. – 7. ročník středa 14 – 15 hodin – M. Vrobel
Florbal – pro 7. – 9. ročník čtvrtek 14 – 15:30 hodin - M. Vrobel
Všeobecný rozvoj pohybových dovedností, trénink zaměřený na individuální připravenost – fyzickou, technickou.
Cvičení na bosu – pro 7. – 9. ročník (dívky) pondělí 14:50 – 15:50 hodin – K. Motyčková
Cvičení na balanční podložce, správná technika cvičení na Bosu, kombinace cvičení s dalším cvičebním nářadím, posílení
svalových skupin – vzpřímené držení těla.
Čtenářský klub pro 2. – 5. ročník – středa 13:15 - 14:30 hodin – J. Černá
Určeno pro děti, které rády čtou a pracují se svou fantazií. Čtení, práce s encyklopedií, tvoření vlastní knížky.
Keramický pro 1. ročník – úterý 12:10 – 13:10 hodin – V. Žufánková
Keramický pro 2. ročník – úterý 13:10 – 14:10 hodin – V. Žufánková
Keramický pro 3. ročník - úterý 14:10 – 15:10 hodin – V. Žufánková
Keramický pro 2. - 3. ročník – středa 14:00 – 15:00 hodin – V. Žufánková
Základní techniky práce s keramickou hlínou a glazování.
Keramický pro 4. – 9. ročník úterý 14:00 – 15:30 hodin – M. Bednaříková
Soustředíme se na techniky práce s keramikou, hlínou, úprava a zdobení vypáleného střepu.
Robotika pro 3. – 9. ročník pondělí 14:30 – 15:30 hodin – D. Valenta
Stavba a programování robotu ze stavebnic Lego.
Ruční práce pro 2. – 5. ročník pondělí 1x za 14 dní 14:00 – 16:00 hodin – M. Janíková
Ruční práce pro 6. – 9. ročník pondělí 1x za 14 dní 14:00 – 16:00 hodin – M. Janíková
Základní techniky háčkování, pletení. Vyšívání různými stehy, seznámení se s látkami a bavlnkami.
Deskové hry pro 5. – 9. čtvrtek 14:00 – 15:30 hodin– V. Straková
Hraní deskových her. Rozvoj logické a abstraktní myšlení, prostorové představivosti a schopnosti koncentrace.
Dívčí klub pro 1. – 3. ročník čtvrtek 15:00 – 16:30 hodin – V. Pochylá (v rámci školní družiny)
Výroba výrobku na zkrášlení a výzdobu sebe i domova, vaření a stolování pro začínající hospodyňky.
Plavání hrou pro 1. – 2. ročník (jen plavci) středa 15:00 – 16:15 hodin – L. Hrbáčová (v rámci školní družiny)
Procvičování plaveckých dovedností formou hry.
Orientální tance pro 2. – 4. ročník středa 14:00 – 15:00 hodin – Z. Koželuhová
Pro začátečníky – základní prvky Orientu, koordinace těla a propojení tance s hudbou.
Orientální tance pro 6. – 9. ročník čtvrtek 15:00 – 16:00 hodin – M. Hubíková
Pro začátečníky – základní prvky Orientu, koordinace těla a propojení tance s hudbou.
Jóga pro 1. – 2. ročník pondělí 13:00 – 14:00 hodin - E. Gallová
Cvičení podporující zklidnění, posílení a protažení svalů.
Atletika pro 2. – 4. ročník úterý 14:30 – 16:00 hodin – D. Kutálková
Zaměřeno na atletické dovednosti, běhy na krátké vzdálenosti, vytrvalostní běh a štafetový.
Angličtina hrou pro 1. – 2. ročník čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin – M. Urbanec
Pro začátečníky, kroužek bude probíhat formou hry – zpěv, pohádky.
Anglický jazyk pro 6. – 9. ročník (pro pokročilé) středa 14:00 – 15:00 hodin – A. Napthine
Komunikace pro pokročilé na různá témata zaměřená na zlepšení komunikačních schopností žáků.
Němčina hrou pro 5. - 6. ročník pondělí 14:00 – 15:00 hodin – H. Otrusiníková
Žáci se formou hry naučí základy německého jazyka.
Francouzština hrou pro 3. – 5. ročník pondělí 13:45 – 14:45 hodin – L. Vojáčková
Žáci se hravou formou seznámí se základy francouzského jazyka.
Matematický pro 9. ročník čtvrtek 14 – 15 hodin – E. Čechmánková
Opakování a procvičování učiva matematiky.
Ekologický kroužek pro 6. – 9. ročník čtvrtek(sudý týden) 14:30 – 16:00 hodin - P. Grebeníčková
Žáci se zájmem o přírodu a ekologii se hravou formou seznámí s problémy životního prostředí, proběhnou i besedy
s odborníkem.
Žonglování pro 1. – 9. ročník pátek 14 – 15 hodin – A. Napthine
Uvedení a představení žonglérských schopností. Zvládání techniky s pomocí šály, kuželek, hůlek, míčků.
Za kroužky vybíráme 180 Kč za období říjen – leden a 180 Kč za období únor - květen. V ceně je garantováno uskutečnění
minimálně 10 lekcí jednoho kroužku. Kroužky budou otevřeny při minimálním přihlášení 12 žáků do skupiny a zahájí činnost
od 1. října 2019. Přihlášky si děti vyzvednou u vedoucího kroužku. Přihlášky do kroužků vedených D. Kutálkovou( atletika),
V. Žufánkovou (keramika 1. st.) a E. Gallovou (jóga) Vám vydá S. Habartová ŠD. Přihlášku si nelze vytisknout nebo okopírovat,
dostanete je pouze u vedoucího kroužku. Platbu za kroužek odevzdává žák vedoucímu kroužku.

