
 

Zájmové kroužky 2013/2014 

1. Věda nás baví 
 

čtvrtek  14:00 - 15:00 hod.      

Cena kroužku: 1.485,- Kč/pololetí 

Kroužek děti seznamuje se světem vědy. Mladí badatelé si na kroužku vytváří 

jednoduché a zcela bezpečné experimenty z různých vědních oborů (fyzika, chemie, 

biologie, geologie, astronomie, strojírenství, apod.). Děti pracují na pokusech v 

malých vědeckých skupinách, ve kterých si rozvíjejí týmového ducha a zároveň se 

zábavnou formou vzdělávají. Přihlášky a více informací na www.vedanasbavi.cz. 

2. Zdravotnický kroužek pro děti ze školní družiny  Věra Perníkářová 

středa 15:00 – 16:00 hod.   pro děti z družiny zdarma 

 základy první pomoci nauka o lidském těle, obvazová technika 

3. Toulky Prahou pro děti ze školní družiny   Jana Boháčová 

každý čtvrtek třetí týden v měsíci   pro děti z družiny zdarma 

Tématické vycházky zaměřené na historii Prahy. 

4. Kresba, malba, keramika pro1. stupeň   Mgr. Skarolková 

pondělí 14:00 - 15:30 hod. 

 Základy různých výtvarných technik, práce s keramickou hlínou a glazurami.  

5. Sólový zpěv   Dipl. um. Svobodová  termín podle individuální dohody 

 Individuální výuka - 250,-/ hod 

 Skupinová výuka (min. 3 žáci)  90,-/ hod  

Výuka je zaměřena na hlasovou a dechovou techniku, rytmiku, práci s mikrofonem a 

celkový rozvoj hudebnosti tak, aby žáci mohli později zpívat například v pěveckém 

sboru nebo pokračovat individuální cestou. Pestrost žánrové škály: muzikál, pop, jazz, 

lidové písničky, moderna. Pravidelně se účastníme pěveckých soutěží (např. Talenty 

v domečku, Dětská porta, Česko zpívá, Slavíci v lavici atd.) 

 

 



6. Kroužek mladých historiků     Mgr. Charamzová  

 pondělí 14:00 – 14:45 hod.  

 Co, kdy a proč v českých dějinách zábavně a zajímavě 

7. Etiketa společenského chování    Mgr. Hošková   

 pátek: 13:45 – 14: 30 hod.  

- seznámí s většinou forem společenského styku 

- praktické návody, jak se chovat ve společnosti, na ulici, doma i ve škole 

- správné stolování, oblékání, představování, zdravení, oslovování 

- děti se dále doví, jak se chovat v kině, v divadle, na koncertu, v restauraci, naučí  

se správně telefonovat 

- vhodné chování na oslavách narozenin a svátků 

- etiketa jiných kultur  

 

8. „Zajímavá matematika“ pro žáky 6. a 7. třídy  Ing. Zemanová 

pondělí: 14:00 – 14:45 hod. 

Exkurze do dějin matematiky, počítání podle Egypťanů, řešení zajímavostí z 

matematiky, logických příkladů, rébusů, počítání příkladů, na které při klasických 

hodinách matematiky není příliš času a prostoru. 

9.  Cvičení z matematiky pro 9. ročník    Mgr. Čermák 

 pondělí  14:00 - 14:45 hod. 

Příprava ke studiu na střední škole,důkladné procvičení probíraného učiva - složitější 

příklady, případně základy neprobíraného učiva 

10. Kytara pro začátečníky     Mgr. Pagáčová 

úterý 14:00 – 15:00 hod. 

Kroužek je vhodný pro děti od třetí do páté třídy. V letošním roce se naučíme základní 

akordy a základní rytmy na jednoduchých lidových a folkových písničkách. Scházet se 

budeme ve třídě 3. B, hraní trvá 60 minut. Pokud se nám bude dařit, na jarní Zahradní 

slavnosti už můžeme hrát u táboráku!  

11. Čeština pro cizince      Mgr. Štumpf 

pondělí 14:00 – 14:45 hod. 

Rozšiřování slovní zásoby, rozvoj komunikačních dovedností, procvičování a 

upevňování českého pravopisu. 

 

 

 



12. Volejbal (dívky 5. - 9. třída)     Mgr. Ilona Šachová 

čtvrtek 14:00 – 14:45 hod. 

Kroužek je zaměřen na nácvik a zdokonalování hry (základy odbíjení spodem i 

vrchem, nácvik podání, taktika, pravidla hry), navazuje na výuku volejbalu v hodinách 

TV. 

13. Přehazovaná  (dívky 5. - 9. třída)                    Mgr. Ilona Šachová 

pátek 12:45 – 13:30 hod. 

Kroužek navazuje na výuku přehazované v hodinách TV na druhém stupni. Je zaměřen 

na základní dovednosti a hru. 

14. Všeobecná sportovní příprava  (1. a 2. ročník)  Mgr. I. Šachová a M. Karvánková  

středa 15:00 – 16:00 hod. 

 Všeobecná sportovní příprava je zaměřena na rozvoj obratnosti, postřehu a rychlosti, 

jsou vedeni ke spolupráci v týmových pohybových činnostech a soutěžích. 

(viz kroužek atletiky) 

15. Dramatický kroužek pro žáky 1. i 2. stupně   Mgr. Lacina 

       středa 14:45 – 16:15 hod.   

Chceš se naučit základní herecké dovednosti, zahrát si v divadelním představení a 

přitom se pobavit?  Přihlas se do našeho školního dramatického kroužku. Pod vedením 

zkušeného lektora se můžeš zdokonalit v mluveném projevu, ve výrazu i ve 

 vystupování na veřejnosti. V našem kroužku se najde „role“ pro kluky i holky, pro 

 malé i velké, vítáni jsou všichni.  

16. Pohybové a sportovní hry 1. stupeň (3. až 5. třída)   Mgr. Žipaj 

 

čtvrtek 13:45 -14:30  

 

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativity, pohybových schopností a zdokonalování 

pohybových dovednosti pomocí pohybových a průpravných her. Chlapci a děvčata se dále 

seznámí se základy jednotlivých tradičních i netradičních sportů a her. 

17. Florbal chlapci 2. stupeň (6. až 9. třída)    Mgr. Žipaj 

 

pondělí 14:40 -15:25  

 

Kroužek je zaměřen na nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce (florbalové 

dovednosti s míčkem) pro chlapce II. stupně (6. až 9. třída). Dále se zaměříme na výběr 

vhodného způsobu řešení jednotlivých herních činností a vhodný výběr řešení útočných i 

obranných herních kombinací (skupinová spolupráce) v samotné hře. 



18.  Volejbal    chlapci 6. - 9. třída   Mgr. Lev 
 

čtvrtek 14:45 -15:30  

Základy odbíjení spodem, vrchem, nácvik podání, taktika, pravidla hry a především hra, 

vhodné i pro začátečníky. 

19.  Nohejbal  chlapci - 6. - 9. třída    Mgr. Lev 

 

středa 14:00 – 14:45 hod.   

Kroužek pro žáky 6. - 9.tříd, pro úplné začátečníky, kteří nemusí umět hrát fotbal. 

Kroužek bude zaměřen na výuku základních nohejbalových dovedností a hru. 

 

 


