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ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Pondělí: 
1. Keramický kroužek – 1. třídy 12.30 – 14.00 h – pí. vych. Petrášová 

2. Keramický kroužek – 2. třídy 14.00 – 15.30 h – pí. vych. Petrášová 

 

Úterý: 
1. Zábavné tvoření – 1. – 5. třídy 13.30 – 15.00 h – pí. vych. Marešová 

2. Florbal (pokročilí) – 3. – 5. třídy  7.00 – 7.45 h – pí. vych. Andrlová 

3. Angličtina – 1. třídy  12.00 – 12.45 h – pí. uč. Klasová 

4. Sportuj ve škole – 2. třídy 12.30 – 13.20 h – pí. uč. Samcová 

5. Sborový zpěv – 2. – 8. třídy 13.30 – 14.30 h – pí. uč. Hejdánková 

 

Středa: 
1. Ekodomeček – 1. – 5. třídy  13.30 – 15.00 h – pí. vych. Petrášová 

2. Vybíjená, míčové hry – 3. – 5. třídy  14.15 – 15.15 h – pí. vych. Němcová, Svobodová 

3. Zdravotní kroužek – 3. – 4. třídy -  13.00 – 13.45 h – pí. uč. Žílová 

 

Čtvrtek: 

1. Sportuj ve škole – 1. třídy  13.30 – 14.15 h – pí. uč. Samcová 

2. Volejbal přípravka – 4. – 6. třídy  14.20 – 15.20 h – pí. uč. Samcová 

3. Keramika – 3. – 5. třídy 13.30 – 15.00 h – pí. vych. Petrášová 

 

Pátek: 
1. Angličtina – 2. třídy  12.40 – 13.25 h – pí. uč. Klasová 

2. Florbal (začátečníci) – 1. – 3. třídy  13.30 – 14.30 h – pí. vych. Němcová, Andrlová 
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Keramický kroužek – děti se seznámí se základy práce v keramické dílně, pracují s keramickou hlínou, 

učí se různé techniky práce s hlínou (keramický kruh, glazování, apod.), rozvíjí svoji fantazii a tvořivost, 

cvičí jemnou motoriku rukou, poznávají práci s přírodním materiálem. Vytvářejí různé dekorační i 

praktické výrobky, dárečky apod. Kroužek je zpoplatněn (nákup materiálu apod.), max. 15 účastníků, 

vedoucí pí. vych. Petrášová. 

Ekodomeček – děti se učí a rozvíjí  lásku k přírodě, ochranu životního prostředí, třídění druhotných 

surovin, pěstování a péče o rostliny v okolí školy, poznání různých druhů živočichů a rostlin. Náplní práce 

je pozorování přírody v okolí školní družiny,  péče o adoptované koše na odpadky, péče o školní zahradu. 

Kroužek je veden pod ŠD, min. 10, max. 25 účastníků, vedoucí pí. vych. Petrášová. 

Vybíjená, přehazovaná, míčové hry – sportovní kroužek vhodný pro chlapce a dívky 3. – 5. tříd 

s kladným vztahem ke sportu a přirozenému pohybu. Děti si osvojí základy míčových her (volejbal, 

přehazovaná, házená…), zvládnou techniku hodu míčem, přihrávky, střelba míčem na přesnost, přihrávky 

v pohybu. Náplní kroužku jsou různé obratnostní hry, soutěživé hry,  příprava na turnaj ve vybíjené. 

Nejzkušenější reprezentují školu na soutěžích. Děti se naučí pravidla fair – play a chování ve sportovním 

kolektivu. Kroužek je veden pod ŠD, min. 16, max. 30 účastníků, vedoucí pí. vych. Němcová, Hrčková 

Florbal – sportovní kroužek vhodný  pro chlapce i dívky 1. - 5. tříd (rozdělení dle věku a zkušeností). 

Cílem je podpořit kladný vztah ke sportu, naučit se vyhrávat i prohrávat, vybudovat si kamarádské vztahy. 

Náplní kroužku je osvojit si základy práce s hokejkou, obratnostní prvky, pravidla florbalu, odehrání a 

přihrávky, práce brankáře, příprava na soutěže a turnaje. Nejzkušenější hráči reprezentují školu na 

soutěžích. Kroužek je veden pod ŠD, min. 12, max. 28 účastníků, vedoucí pí. vych. Němcová, Andrlová. 

Zábavné tvoření – náplní kroužku je zábavné vyrábění, práce s různými materiály, vytváření různých 

dekorací a praktických předmětů různými metodami, seznámení s ručními pracemi, drátkováním, výroba 

z přírodnin, papíru apod. Děti získávají manuální zručnost, rozvíjí jemnou motoriku ruky, představivost, 

pečlivost, estetické cítění, smysl pro barvy, jsou schopny vytvořit vlastní výrobek z různých druhů 

materiálů. Kroužek je možné rozdělit dle věku a schopností dětí na skupiny. Veden pod ŠD, min. 10, max. 

20 účastníků, vedoucí pí. vych. Marešová. 

Sportuj ve škole – cílem je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se v pohybových aktivitách 

a používat ověřenou metodiku pohybu pro volný čas dětí, tak aby umožnila zkvalitňování pohybových 

dovedností dětí a žáků ve školních družinách. Aktivity budou celý rok probíhat zdarma pod vedením pí. uč. 

Samcové, min. 10 účastníků, max. 25 účastníků, určeno pro žáky 1. a 2. tříd. 

Zdravotní kroužek – určený pro děti 3. – 6. tříd, děti si osvojí základy zdravovědy a první pomoci, kroužek 

vede pí. uč. Žílová, min. 10 a max. 20 účastníků. 
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