NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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.
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.
Pohybové cvičení s prvky Pilates – pro 1. – 2. ročník středa 13:00 – 14:00 hodin – P. Dvořáková
Pohybová průprava, zlepšení koordinace těla, protažení svalů.
Čtenářský klub pro 2. – 5. ročník – středa 13:30 - 14:45 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 – úterý 12:15 – 13:15 hodin – V. Žufánková
Keramický pro 1. - 2. ročník – úterý 13:15 – 14:15 hodin – V. Žufánková
Keramický pro 3. ročník - úterý 14:15 – 15:15 hodin – V. Žufánková
Základní techniky práce s keramickou hlínou a glazování.
Keramický pro 4. – 9. ročník středa 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 čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin – D. Valenta
Stavba a programování robotů 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
Naučíš se zde 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 2. – 9. pondělí 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.
Plavání hrou pro 1. – 2. ročník (jen plavci) středa 14:00 – 15:30 hodin – J. Mikušová (v rámci školní družiny)
Procvičování plaveckých dovedností formou hry.
Orientální tance pro 2. – 4. ročník středa 14:00 – 15:00 hodin – M. Hubíková
Pro začátečníky – základní prvky Orientu, koordinace těla a propojení tance s hudbou.
Aerobik – pro 1. – 3. ročník čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin – Š. Bičanová
Základní prvky aerobiku, rozmanitá cvičení za hudebního doprovodu.
Atletika pro 2. – 5. ročník úterý 14:30 – 16:00 hodin – D. Kutálková – Atletika začne od úterý 15. 9.
Zaměřeno na atletické dovednosti, běhy na krátké vzdálenosti, vytrvalostní běh a štafetový.
Angličtina hrou pro 1. – 2. ročník čtvrtek 13:50 – 14:50 hodin – M. Urbanec
Be cool & speak English pro 2. – 3. ročník čtvrtek 14: 00 – 15:00 hodin J. Takáčová
Angličtina zaměřená na přirozené osvojení základních anglických pojmů a vět, potřebných pro základní konverzace. Vše za
pomocí písní, her, příběhů, scének.
English and Czech songs pro 6. – 9. ročník čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin – A. Napthine
Poslech, zpívání a hraní anglických a českých písní, diskuze o slovech, tvorba vlastních písní. Můžete hrát i na vlastní hudební
nástroje.
Němčina hrou pro 2. – 5. ročník pondělí 14:00 – 15:00 hodin – H. Otrusiníková
Žáci se formou hry naučí základy německého jazyka.
Francouzština hrou pro 3. – 5. ročník středa 14:00 – 15:00 hodin – L. Vojáčková
Žáci se hravou formou seznámí se základy francouzského jazyka.
Za kroužky vybíráme 360 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 29. září 2020. Přihlášky si děti
vyzvednou u vedoucího kroužku od středy 9. září 2020. Přihlášky do kroužků vedených D. Kutálkovou (atletika), V. Žufánkovou
(keramika 1. st.) a P. Dvořáková (pohybové cvičení) Vám vydá S. Habartová ŠD. Přihlášku si nelze vytisknout nebo okopírovat,
dostanete je pouze u vedoucího kroužku. Platba kroužku proběhne přes školní pokladnu. Částku 360 Kč je nutné uhradit do
25. 9. 2020. Pokud nebude částka uhrazena ke stanovenému datu, nebude žák do kroužku přijat.

