ŠKOLNÍ KROUŽKY( vedou je zaměstnanci naší školy)
Umělecké
Dovedné ruce

- vedoucí kroužku Dana Baziková 1.-4. tř.
Sudá středa 13:30 – 15:00 h, 3.D
Cena: 700 Kč
Kroužek je určen pro děti z 2. - 4. tříd a případně pro šikovné prvňáky do
počtu max. 20 žáků. Vyrábíme leccos z různých materiálů - látek, vlny,
lepenky, barevných papírů, dřívek, bužírek, provázků, sádry apod. Žáci
se naučí jednoduché stehy, lepit stříhat, vyměřovat i některé atraktivní
techniky. Po každém kroužku si žáci hotový výrobek odnesou hned
domů.

Flétny - vedoucí kroužku Věra Matzenauerová
Cena: (do 8 dětí 1000,-Kč, nad 8 dětí v kroužku 700,-Kč)
Pondělí 13:30 - 14:15 začátečníci (1. - 5.tř.) hudebna
Kroužek je určen pro děti, kteří ještě na flétnu nehrály nebo mají
minimální zkušenosti s hrou na flétnu.
Pondělí 14:15 - 15:00 mírně pokročilí (1. - 5.tř.)
Kroužek je určen pro děti, kteří již na flétnu zahrají podle not v rozsahu
hmatů c1 - d2.

Zpívánky - vedoucí kroužku Věra Matzenauerová
Středa 13:30 - 14:15 (1. - 5.tř.) hudebna
Cena: 700,-Kč
V kroužku se budeme věnovat správným pěveckým návykům, zpívání si
doprovodíme jak hrou na nástroje, tak pohybem. Podle schopností dětí
zkusíme zařadit i jednoduché dvojhlasy.

Bubnování - vedoucí kroužku Věra Matzenauerová
Čtvrtek 13:30 - 14:15 (1. - 3.tř.) hudebna
Cena: 700 Kč
Rytmus je základní dovednost, kterou si mohou osvojovat a rozvíjet
všechny děti. Hra na různé nástroje je jedinečná skupinová komunikace,
kdy se i učíme naslouchat druhému a zároveň se můžeme individuálně
projevit. Bubnování má dobrý vliv na jemnou a hrubou motoriku, propojuje

obě mozkové hemisféry, uvolňuje napětí. V kroužku využijeme hru na
bubny djembe, kartonové cajony a další hudební doprovodné nástroje.

Základy šití

vedoucí kroužku Monika Otrubová
Sudý čtvrtek 13:30 - 15:00 (5. – 6.tř.) místnost upřesníme
Cena: do 8 dětí 1000,-, nad 8 dětí 700 Kč
Začneme šitím v ruce a postupně se přesuneme k šicímu stroji. Ušijeme
si praktické výrobky pro každý den (polštářek, obal na knihu, penál...).
Některé z nich můžeme s radostí věnovat jako dárky.

Sportovní kroužky
Sportovní hry
Po 13:30 – 14:15 1. – 5.tř. vedoucí kroužku I.Petr
Čt 13:30 – 14:15 1.- 5.třída vedoucí kroužku Z.Lanhausová
Cena: 700 Kč
Cílem sportovních her je, aby se děti co nejvíce pohybovaly. Seznámí se
s nejrůznějšími aktivitami podporujícími všeobecný pohybový rozvoj
(pohybové hry, míčové hry, základy gymnastiky, atletiky...). V případě
příznivého počasí se sportovní hry odehrávají venku, jinak v tělocvičně.
Florbal I. vedoucí kroužku Ivan Petr
Po 14:30 - 16:00 1.- 5. tř. tělocvična
Cena: 1400 Kč

Florbal II. vedoucí kroužku Ivan Petr
Čt 14:00 – 16:00 1.- 5. tř. tělocvična
Cena: 1 600 Kč

Ostatní kroužky
Hry a hlavolamy vedoucí kroužku Eva Bezoušková
Čt 13:30 - 14:15, 1.-5. roč , 4.A
Cena: 700 Kč
Děti mají možnost se seznámit s velkým množstvím deskových a
karetních společenských her, „potrápit“ se s klasickými zápalkovými
hlavolamy, ale řešit i různé moderní – Hanojská věž, Safari, magický
trojúhelník, tangram apod. Nemalou výhodou je početnější kolektiv dětí,
takže není problém najít partnera pro společnou hru. Dvakrát ročně se
děti v rámci kroužku zúčastní miniturnaje (vánoční, na závěr roku) a
společně s rodiči mohou vyzkoušet jarní deskohraní.

