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Kroužky zahajují svou činnost od měsíce října. 
Kroužek se otvírá při počtu 7 a více žáků. 

Na přihlašovací listiny u vchodu zapisujte čitelně během září jméno a třídu. 
Přihlášku dostanou žáci na 1.schůzce a vyplněnou ji přinesou na 2.schůzku.

Placení probíhá ve školním klubu během měsíce října.

Keramika (V. Dlouhá, M. Hrdličková, J. Sochorová)    pro všechny
Náplň programu vychází ze základních keramických technik modelování, pozvolného
prohlubování vlastní zručnosti a citlivosti vnímání hmatem. Děti poznají různé druhy 
hlín, naučí se připravit šlikr, barvit engobami, glazovat, pochytit tvůrčí proces 
proměny kusu hlíny v artefakt. Důležitý je prožitek při práci s hlínou, radost z 
vlastního experimentování a objevování kořenů kultury.

Florbal (J. Šibrava, P.Staněk) kluci 1.+2.stupeň, holky 5.-9.tř.
Florbal není třeba komentovat. Nejoblíbenější sport ve školách, ideální všestranná 
sportovní aktivita pro kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví,
přátelský a správně soutěživý kolektiv. 

Jógové hry (H. Suchá) 3.- 4.tř.                                                                                       
Hravým způsobem děti získávají lepší vztah ke svému tělu. Cvičení působí na 
správné držení těla, rozvíjí sílu a pružnost, soustředění, smysl pro rovnováhu, 
zklidňuje emoce, pomáhá dětem se uvolnit, rozvíjí dětskou představivost.                    

Jóga Teen (H. Suchá) 5. – 9.tř.                                                                                       
Aktivita, dostupná naprosto všem – nevyžaduje fyzickou přípravu - protažení a 
relaxace, pohoda, nesoutěžení.                                                                                        

Angličtina hravě 1st.. hledáme lektora!
Za komunikace v angličtině s dětmi zařazeny hry, říkadla a věty, písničky, kreslení. 
To, co děti baví, si zapamatují a naučí se velmi snadno. 

Angličtina PLUS (K.Oubrechtová) 5.- 7.tř.
Při plusových setkáních nezažijete pocit, že se učíte, ale že se příjemně bavíte! A 
navíc anglicky:)

Atletika (E. Moulíková) 2.- 4.tř.                                                                                     
Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát! Všestranný rozvoj pohybových 
dovedností. Využití nářadí, které se během hodin tělocviku ve velkém počtu dětí 
méně využívá.                                                                                                                  



Dřevodílna (S. Šeleverová) od 5.tř.

Pojď se skamarádit s kladívkem, pilou, pilníkem, rašplí, svěrákem, vrtačkou, 
šroubovákem.. Získáš tím hodně - manuální zručnost, lásku ke dřevu a vlastnoruční 
výrobky. 

Malý výtvarník (M. Novotná) 1.- 4.tř.                                                                           
Jak vykouzlit z běžných i netradičních materiálů  různé krásné věci - inspirace a 
nápady pro kreativní tvoření, zaměřené na tradiční i moderní výtvarné techniky.         

Malý sportovec (A. Novotná, E. Moulíková) 1. - 3.tř.

     –změna názvu Děti na startu, ale je to totéž :)                                                            
Pro děti štíhlé i s nadváhou, talentované i netalentované. Nejde o výkony, ale radost z
pohybu. Děti procházejí stanovišti (míčové hry, základy gymnastiky a atletiky), 
nespecializují se na jeden sport. Naučí se pohybovým dovednostem, získají kladný 
vztah ke sportu a později si mohou vybrat vhodnou sportovní specializaci. 

Spikeball  (K.Oubrechtová) od 5.tř.

Spikeball je nový dynamický sport se speciální kruhovou trampolínou. Je založený na
pravidlech beach volejbalu, jednoduchý na zvládnutí, akční, zábavný, soutěživý. 
Chceš se naučit něco nevšedního a jsi ranní ptáče? Spikeball je právě pro tebe!

Včelař -  kroužek ve spolupráci s1.ZŠ, pro všechny zájemce
Včely byly na Zemi už milióny let před člověkem. Vytvořily nám podmínky k životu.
Když včela opyluje, my dýcháme, jsou tady stromy, květiny, ovoce..
Cílem kroužku je přiblížit dětem život jednoho z nejužitečnějších tvorů na Zemi – 
včely medonosné a všechno ostatní, co s ní souvisí.

Šachy (O. Hlaváček) 1.- 5.tř.
Šachy nabízí dětem mnoho zajímavého. Nové děti se na kroužku nejprve seznámí se 
základními pravidly, zkušenější budou rovnou hrát. Během hry si šachista procvičuje 
mnohé: paměť, představivost, předvídání, přesnost, vytrvalost, kombinační 
schopnosti...základní matematiku.

Tance dávných tradic (P.Arcimivičová) od 4.tř.
Zajímá Tě rytmus, tanec, divadlo a nebo cestování? Pojď si užít společný čas s 
kruhovými tanci, 
ať už jako tanečník, hudebník, nebo posluchač. Budeme tvořit podle chuti, sdílet, hrát
s novými hudebními nástroji, ukazovat fotky z různých zemí. Čím více člověk pozná 
jinou kulturu a její tradice, tím snáze ji může respektovat. Kruhové tance se tančí po 
celém světě. Slouží k procítění klidu i divokosti, oslavě života. Jednoduché tance 
doprovází zpívání krátkých písní v mnoha rozličných jazycích - zpíváme pro Zemi, 
Vesmír, soucit, porozumění, jednotu. Jsou zařazovány tance: havajské, súfijské, 
křesťanské, latinské, hebrejské, budhistické, maorské, tibetské i hindu.
Není třeba žádná hudební ani taneční zkušenost.


