ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
KROUŽKY - nabídka

Kroužky začínají od 1.10. 2015, cena kroužků 100 Kč/měsíc. Platba kroužku se provádí
vždy za tři měsíce (říjen-prosinec, leden – březen, duben – červen) na účet školy:
213547755/0600b
Vždy uvádějte variabilní symbol vašeho dítěte a název kroužku.

VOLEJBAL – (6.-9. tř.) úterý 14 – 15:00 h - Mg. Lucie Piňosová
Kroužek je zaměřen na rozvoj individuálních herních činností ve volejbale, zvládnutí
základních herních kombinací, kooperaci všech hráčů, zvýšení motorické úrovně, rozvoj
pohybové koordinace, reakční rychlosti, explozivní síly a zvýšení celkové pohybové
gramotnosti žáků. V průběhu roku je naplánována účast v okresní volejbalové soutěži v rámci
Asociace Školních Sportovních Klubů.

Florbal – (1.- 4. tř.) středa 13:15 – 14:15 h, (5. - 9.tř.) pondělí 14:15 - 15:15 h
- Mgr. Tomáš Doležel
Technika a zdokonalování hry florbal.

Základy sebeobrany – (2.st.) středa 7:15 – 8:15 hodin - Ing. Karel Weigl
Zájmový kroužek sebeobrany a posílení těla, ducha, rozcvička, atletika, prvky sebeobrany pro
děti, týmová hra. Cílem je u dětí zpevnit svalový aparát, uvědomovat si vlastní sílu a vybít
energii.

Matematici - (5. - 9.tř.) pondělí: 14 -15:00 h - Mgr. Petra Stupňová
Zájmový kroužek Matematici je určen k rozvoji matematických znalostí a dovedností žáků.
Je pro všechny od 5. do 9. třídy, kteří mají zájem se o matematice dozvědět více než v
běžných hodinách; pro každého, kdo by si rád vyzkoušel zajímavější příklady s neotřelými
způsoby řešení. Systematicky bychom se připravovali na různé matematické soutěže v
průběhu školního roku. (Matematická olympiády, Pythagoriáda, Klokan, testy, ...). Naučili
bychom se pracovat s matematickým softwarem (Geogebra, Geonext, ...).

Pěvecký sboreček – (1. - 3.tř.) úterý: 13.30 – 14:30 h - Mgr. Kateřina Klímová
Kroužek je určen pro děti od šesti let, které rády zpívají. Zaměříme se na správné dýchání a
vyslovování, rytmizaci, intonaci a dramatizaci. To vše formou her a písniček. Děti budou mít
prostor k individuálnímu projevu zpěvu i pro týmovou práci ve sboru. Zahrají si na nástroje
Orffova instrumentáře či jiné. Vítáme nadšené muzikanty!
Pěvecký sbor Sasanky – (4. - 9.tř.) pondělí od 14:00 h - Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová
Pěvecký sbor Sasanky funguje na škole již čtvrtým rokem. Je určen žákům 4.-9. tříd, kteří
mají rádi hudbu a především zpěv. Vystupujeme na nejrůznějších školních i mimoškolních
akcích a v našem repertoáru najdete české i zahraniční písničky různých žánrů - populární
písničky, melodie z pohádek a filmů, vánoční písně a spoustu dalších! Těšíme se na nové
zpěváčky!!!
Taneční kroužek – (1. - 3. tř.) středa 13:15 – 14:15 h - Mgr. Alena Valášková
Tanečky podle Míši Růžičkové. Vyjádření hudby pohybem, rozvoj citu k hudbě a pohybu s
ním spojeným.
Pilujeme angličtinu – (5.- 6.tř.) pondělí 14:00 – 15:00 h - Mgr. R. Novotná
Potřebuješ si procvičit angličtinu. Přijď do kroužku „ pilujeme angličtinu“. Zábavnou formou
budeme procvičovat a opakovat anglický jazyk. Max. počet žáků je 15.
Hrajeme si s angličtinou - (3. – 4.tř.) středa 13:20 – 14:20 h - Mgr. R. Novotná
Procvičíme si anglický jazyk pomocí zábavných her a písniček. Touto formou si žáci zopakují
učivo, osvojí novou slovní zásobu nebo ustálené výrazy. Maximální počet žáků je 15.
Hrajeme si s angličtinou - (1. – 2.tř.) pondělí 13:00 – 14:00 h - Libuše Rozkošná
Procvičíme si anglický jazyk pomocí zábavných her a písniček. Touto formou si žáci zopakují
učivo, osvojí novou slovní zásobu nebo ustálené výrazy. Maximální počet žáků je 15.
Výtvarně dramatický kroužek (v AJ) – (5. - 9. tř.) – Ing. Michal Chodák
Společné nacvičení divadelní hry v anglickém jazyce, výroba vlastních kostýmů a kulis.
Závěrem bude veřejné představení. Žáci budou nejen nacvičovat svoji roli a zdokonalovat se
v anglickém jazyce, ale zároveň budou pod odborným vedením připravovat detailní kostýmy
a kulisy pro zvolenou hru. Poznají tak divadlo jako komplexní umělecký zážitek
zprostředkovaný nejen divákům, ale i samotným hercům na jevišti.
Příprava na mezinárodní zkoušky Pearsons (5. - 9. tř.) - Ing. Michal Chodák
Již třetím rokem nabízíme důslednou přípravu k mezinárodním zkouškám PEARSONS
TESTS OF ENGLISH s následným testováním mezinárodní organizací v Brně. Zkoušky
Pearson Tests of English patří do skupiny mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek
a její certifikáty jsou tedy platné všude na světě a v České republice jsou mezi třemi
nejuznávanějšími typy mezinárodních zkoušek Anglického jazyka. PTE General a PTE

Young Learners jsou od července 2008 na seznamu standardizovaných jazykových
zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Příprava na příjímací zkoušky na střední školy z ang. jazyka (5. a 9. tř.) Ing. M. Chodák
Nabízíme přípravu ke zkouškám na střední školu s jazykovým zaměřením a na gymnázia,
které požadují zkoušku z anglického jazyka jakou součást přijímacího řízení.
Doučování z anglického jazyka (5. - 9. třída) – Ing. Michal Chodák
Řešení individuálních nedostatků, příprava na průběžné testy, vysvětlení látky z jiného úhlu a
v tempu přizpůsobeném daným potřebám.


Všechny kroužky vedené Ing. M. Chodákem budou ve středu 14 – 16:00, čas se
upřesní

Doučování z ČJ - (6. a 7. třída) úterý: 14:10 -15:10 h - Mgr. Pavlína Rohanová
V doučování bude procvičováno probrané učivo mluvnice, na které nezbyl prostor v klasické
hodině českého jazyka. Vyhrazený čas bude určen i k zopakování a procvičení toho, s čím si
žáci neví rady a co potřebují blíže vysvětlit.
Celoživotní úspěchy - (žáci 9. třídy) středa: 15:00 – 16:00 h - Julie Kolářová
Jak se správně rozhodovat, jak se zbavit strachu, jak posílit sebevědomí. Načerpání energie,
práce se svými emocemi, rozvoj osobnosti – zábavně i pohodově. Besedy, motivační hrátky.
Kdo jsem? - (5. a 6.tř.) středa: 14 – 15:00 h - Julie Kolářová
Přijmutí role dívek a chlapců. Zdravé sebevědomí, vnitřní pokora a radost. Zábavné hrátky,
intuitivní tanec, kresba, relaxační techniky
Kroužek artefiletiky - Dívej se tvoř a povídej - (2. - 6. třída max. kapacita 10 dětí)
čtvrtek 14:30 - 15:30 h - Markéta Círová
Prostřednictvím výtvarných prostředků mohou děti lépe poznat samy sebe a propojit se s
okolním světem. Artefiletika pomáhá rozvíjet sociální a emoční inteligenci a kultivovat
osobnost.
Jde o hravé tvoření a sdílení pocitů z něj.
Artefiletika může sloužit také jako prostředek prevence sociálních a psychických
problémů.
Sportovní kroužek – (1.- 2.tř.) čtvrtek 13 -14:00 h – Hana Bajerová
Hodinka sportovních her a pohybových aktivit v tělocvičně i na hřišti.
Sportovní kroužek – (3.-5.tř.) pondělí 14 – 15:00 h – Mgr. Monika Dušová
Náplní sportovního kroužku budou různé pohybové aktivity. Budeme hrát různé hry s míčem
(fotbal, volejbal, přehazovaná), vyzkoušíme si něco z atletiky a gymnastiky. Budeme rozvíjet
svoji všestrannost a na řadu přijde i spousta dalších aktivit. Potřeby: pohodlné sportovní
oblečení, vhodné obutí do tělocvičny i ven, pití.
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