Zájmové kroužky
Jako další motivaci jak trávit volný čas jsme připravili nabídku zájmových kroužků, které
poskytují všední i nevšední zážitky, zábavu, inspiraci, kreativitu, seberealizaci, další vzdělávání,
ale i aktivní odpočinek.
Přehled nabízených zájmových kroužků pro školní rok 2016-2017:
Název kroužku

Den

Hodina

Vyučující

Cena za
pololetí

Číslo
zajm.kroužku

300,-

101

300,-

102

Sportovní kroužky
Box
Fotbal
Ping pong

čtvrtek

16:00-17:00

úterý

16:00-17:00

Pavel
Chroustovský
Jiří Pesl

pondělí

13:30-14:30 -1.st.
14:30-15:30-2.st.
15:00-16:30

Pavla
Schejbalová
Libor Malecký

300,-

103

300,-

104

Florbal

středa

Atletika

úterý

14:00 –15:00 –1.st
15:00-16:00 – 2.st.

Klára Ketmanová

300,-

105

Aerobic

pondělí

15:15 - 17:00

Klára
Hlaváčková

300,-

106

Sborový zpěv

Čtvrtek

14:30-15:30

Jan Janota

300,-

201

Pletení z pedigu

Středa

14:15-16:15

500,-

202

Tanec

středa

1350,-

203

úterý

15:00-16:00 -1.st.
16:00-17:00 -2.st.
15:00-16:30

300,-

204

Výtvarný kroužek

pondělí

15:00-16:30

500,-

205

Keramický kroužek

čtvrtek

15:00 –17:00

500,-

206

Hra na flétnu

Úterý

14:00-15:00

Hana Říhová
Ivetta Ničová
Lucie Kárová
Šrámková
Miroslava
Vimrová
Michaela
Parpelová
Alena
Čermáková
Miroslava
Vimrová

300,-

207

Mladý včelař

Čtvrtek

16:00-17:00

Vít Ibl

300,-

301

Anglická
konverzace
Přírodovědný
kroužek

pondělí

13:30-14:30
14:30-15:30

Miroslava
Stuchlíková

300,-

302

středa

15:00-16:00

Eva Požárová

300,-

303

Umělecké a taneční kroužky

Dramatický kroužek

Naučné kroužky

PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU KROUŽKU2016/2017
ŽÁK:
jméno a příjmení:
třída:
fyzická a jiná omezení:

MATKA:
jméno, příjmení, tituly:
email:
telefon:
OTEC:
jméno, příjmení, tituly:
email:
telefon:
ZÁJMOVÝ KROUŽEK:
číslo a název kroužku:
číslo a název kroužku:
číslo a název kroužku:
číslo a název kroužku:
číslo a název kroužku:
Přihlášku prosím vyplňte přesně a čitelně. Doručte ji nejpozději do 15. června 2016 na adresu školy,
nebo e-mailem na info@skolarevnicov.cz.

Ve všech kroužcích platí školní řád Základní školy a mateřské školy Řevničov, příspěvkové organizace.

V Řevničově dne:

podpis rodiče:

Stručná charakteristika jednotlivých zájmových kroužků:

Sportovní kroužky
101 Box
Box je jedna z olympijských disciplín a sport s dlouhou historií sahající až do 18. století. V současné době je box
nejvíce provozovaným individuálním sportem. Snažíme se o to, aby každý náš svěřenec byl pravý boxer, který je
zcela schopen svou případnou agresivitu ovládat. Bude to disciplinovaný člověk, který ví, že se tento sport učí pro
sebe a ne proto, aby ho zneužíval se zlým úmyslem. Kroužek je určen dětem od 9 let a mládeži. Bude zaměřen na
nácvik základů boxerské techniky i taktiky a na rozvíjení obratnosti a postřehu.

102 Fotbal
Děti se budou zábavnou formou her věnovat jak rozvoji sportovní všestrannosti, tak
všemu, co musí umět správný fotbalista. Děti naučí míč, aby je poslouchal, vyzkouší si
spoustu nových kliček, budou dávat góly. Radovat se z vítězství i umět prohrávat.

103 Ping pong
Stolní tenis patří k vůbec nejrychlejším sportům. Celosvětově patří také k absolutně nejrozšířenějším sportům, a to jak
na závodní, tak i na rekreační úrovni. V kroužku se žáci učí základy stolního tenisu – pravidla, podání, střídání. Hrajeme
dvouhru i čtyřhru podle platných pravidel.

104 Florbal
Florbal je rychlý, velmi oblíbený indorový kolektivní sport podobný hokeji s rozdílem, že jsou
hráči v botách a ne v bruslích. Florbalové hřiště má rozměry 40 x 20 metrů. Hraje se s lehkým
dutým míčkem z plastu. Ke hře používají hráči speciální florbalové hole, s nimiž mají za úkol vstřelit
protihráčům do branky gól. Je to aktivita vhodná pro energetické žáky, rozvíjející rychlé
uvažování a taktiku.

105 Atletika
Děti se naučí pestrou a hravou formou základní pohybové dovednosti (běhat, skákat a házet) a budou rozvíjet
pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Hravé běhání, skákání a házení je podpořeno lehkými
atletickými pomůckami vyráběnými na míru pro všechny věkové kategorie.
Cílem je, aby se děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na
jakýkoliv sport profesionálně, či se mu mohly věnovat pouze rekreačně.

106 Aerobic
Je kondiční cvičení při hudbě zaměřené na rozvoj oběhové soustavy. Cvičení je zpočátku vykonáváno se střední
intenzitou. Děti se naučí základním krokům aerobicu spojeným do choreografie odpovídající jejich schopnostem a
věku. Kroužek aerobicu je vhodný pro všechny děti, které mají rády pohyb a hudbu. Do jednotlivých lekcí jsou
propracovány i pohybové hry a aktivity, které u dětí podporují pohybové dovednosti a kladný vztah ke sportu.

Umělecké a taneční kroužky
201 Sborový zpěv
Zpěv je jedním z nejzákladnějších a nejpřirozenějších projevů člověka. Na rozdíl
od jiných hudebních nástrojů má ten úžasný dar, že umí předávat poselství skrze
slova. Je to hudba, která člověka posílí, povzbudí i rozveselí. A pokud lidé zpívají

spolu, je radost ještě větší.
Sborový zpěv je příležitostí pro všechny, kdo rádi zpívají. Členové sboru se učí vzájemné spolupráci, rozvíjení
hudebního citu a sluchu, základní orientaci ve vícehlasu. Osvojují si techniky zdravého zpěvu a správného dýchání.
Seznámí se s různými hudebními styly od lidových písní přes populární až třeba po klasické či dokonce etnické.

202 Pletení z pedigu
Pletení z přírodního materiálu pedig, elhar šňůra, pedigová šéna. Pletení ošatek, košíků, květináčů a různých
bytových dekorací a doplňků. S přírodním materiálem - pedigem - se v letošním školním roce seznámí žáci, kteří se
přihlásili do kroužku s názvem "Pletení košíků z pedigu". A co vůbec ten "pedig" je? Jedná se o vnitřní část stonku
ratanové liány - z ní pleteme a vyplétáme nejrůznější košíky, košíčky a tácy.

203 Tanec
Taneční kroužek je určen pro žáky 1. – 9. ročníků. Je zaměřen na rozvoj pohybové koordinace a rytmiky. Děti se zde
seznámí se základy společenského a výrazového tance, zumby, aerobiku, s disco tancem a řadou tanečních her.

204 Dramatický kroužek
Kroužek je vhodný nejen pro ty, kteří mají neovladatelnou touhu hrát divadlo, ale také pro ty, jež v budoucnu budou
pro své povolání potřebovat vystupování před "publikem", pro budoucí moderátory, a také pro ty, kteří se stydí
projevit, nemají dostatečnou slovní zásobu, nebo se neumí trefně vyjádřit. Začneme mimoslovní komunikací, dále
improvizací na jednoduchá témata, pokračovat budeme souhrou partnerů (jeden ruce, druhý řeč). V druhém
pololetí budeme pokračovat nácvikem hry (scénáře na motivy známých pohádek) a dále budeme pokračovat
k dokonalému divadelnímu projevu.

205 Výtvarný kroužek
Kdo má šikovné ručičky, může se přidat do výtvarného kroužku, ve kterém si budeme hrát
s různými materiály (papír, přírodniny, dřevo, textil, drátky, provázky, plasty a odložené
věci, ze kterých se dají vykouzlit zajímavá díla). Budeme stříhat, lepit, malovat, kreslit a
modelovat. Vyzkoušíme si také zajímavé výtvarné techniky jako je například malba na
hedvábí a kresba na textil. Poznáme svět barev, tvarů, struktur a vzorů. Společně
nahlédneme do výtvarného umění a seznámíme se s některými známými výtvarnými
umělci (P. Picasso, F. Marc a další). Ale nejen to, pokusíme se jejich díla parafrázovat a
vytvořit tak svá vlastní díla.

206 Keramický kroužek
Cílem výuky je vzbudit v dětech radost a nadšení z tvořivé práce, zvládnout
zábavnou formou výtvarné techniky, zvládnout a pochopit keramiku jako
vyjadřovací prostředek s arteterapeutickým zaměřením a rozvojem jemné motoriky
u menších dětí. V keramickém kroužku se děti seznámí se základními technikami a
postupy v modelování. Vyrobíme originální ruční nádoby, vyzkoušíme techniku
výroby z plátů a vymačkávanou techniku. Naučíme se vytvářet keramické kachle,
užitkové nádoby (hrnky, talíře, misky, svícny). S dětmi vyrobíme také masky, zvířata a
originální závěsná zvonítka. K dekoraci keramiky použijeme různé druhy hlín, engob a barvítek.

207 Flétna
Kvalitní výuka hry na flétnu od začátečníků po pokročilé, zkušeným učitelem, včetně
základů teorie.

Naučné kroužky
301 Mladý včelař
Základní tóninou, ve které chceme na kroužku pracovat, je hravost a kreativita. Vyprávíme si o včelách a krásách
přírody, chodíme ven, pracujeme se dřevem, s voskem, medem a dalšími materiály souvisejícími se včelařskou praxí.
Budeme též během roku provádět všechny potřebné práce včelaře tak, aby korunou společného úsilí byla úspěšná
slavnost medobraní. Kroužek je obecně vhodný pro děti všech věkových kategorií, a to včetně prvňáčků.

302 Anglická konverzace
Anglická konverzace je doplňkem k běžné jazykové výuce, kde na ni často nezbývá mnoho prostoru. Cílem je
především naučit děti jednoduše se domluvit v situacích, které je mohou potkat třeba při pobytu v zahraničí
(zjišťování turistických informací, seznamování, pobyt v hotelu, telefonování, návštěva lékaře aj.) a konverzovat na
témata běžného hovoru (počasí, rodina, zájmy, cestování, nakupování a další). Náplní kroužku jsou různé situační
scénky, jazykové hry, poslech a zpěv anglických písniček, či jiné skupinové aktivity.

303 Přírodovědný kroužek
Cílem kroužku je, aby si děti osvojily základní znalosti z oblasti fauny, flóry a ochrany životního
prostředí. Díky procházkám do přírody si tak mohly své znalosti prohloubit a dozvědět se i mnohé
zajímavosti.

