Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok
2017/2018, termíny budou upřesněny v měsíci září 2017
podle zájmu žáků
Kroužky organizované a vedené pedagogy naší školy:
Název kroužku

Vyučující

Orientační ceny

Pěvecký sbor pro 1. - 4.
třídu

Mgr. Petr Miksánek

Cena: 1330,- Kč
30 lekcí

Zpíváte rádi? Pak je tento kroužek určen právě pro vás. Každý týden budeme
hodinu a půl zpívat zejména lidové a populární písně. Nacvičené skladby se
budeme snažit předvádět na různých školních akcích. Cílem kroužku je se hudbou
hlavně bavit, není možné nás srovnávat s pěveckými sbory, které jsou pod záštitou
ZUŠ.

Pěvecký sbor pro 5. - 9.
třídu

Mgr. Petr Miksánek

Cena: 1330,- Kč
30 lekcí

V letošním roce se pokoušíme otevřít pěvecký kroužek i pro starší žáky. Tento
"sbor" bude zaměřen na písně Karla Kryla, Jaromíra Nohavici a Karla Plíhala. Cílem
je během roku vytvořit ucelený program, jakýsi večer písní, v němž se budou
střídat sóla se sborem a bude doplněn i více hudebními nástroji než jen klavírem
nebo kytarou. Minimální kapacita pro otevření je 15 žáků.

Cvičení z matematiky
pro 9. ročník

Mgr. Lucie Hadravová

Cena: 1330,- Kč
30 lekcí

Náplní kroužku bude procvičit základní typové příklady, které se vyskytují u
přijímacích zkoušek.
Cena: 1330,- Kč
Cvičení z českého jazyka
Mgr. Lenka Řádková
30 lekcí
pro 9. ročník
V tomto kroužku mají žáci 9. ročníků možnost rozšířené přípravy na
přijímací zkoušky z českého jazyka.
Výtvarná dílna 1. ročník

Mgr. Romana Stanislavová
Mgr. Romana Lipová

Cena: 1450,- Kč
30 lekcí

V prvním ročníku se žáci hravou formou seznamují s různými výtvarnými
technikami, téma je „Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“. Díla vašich
dětí si můžete v červnu prohlédnout na vernisáži Výtvarné dílny.
Cena: 1450, - Kč
Výtvarná dílna 3. ročník Mgr. Lenka Holíková
30 lekcí
Tématem je Tam, kde se mi hezky žije. V rámci projektu Výtvarná dílna
každoročně pořádáme výstavy a vernisáže v budově školy, úspěšně se
zapojujeme do výtvarných soutěží a používáme nové a netradiční techniky.
Čt 15.30 – 16.30
Keramika
Dana Strakošová
Cena: 1660,- Kč
Ročník: 1. – 9.
30 lekcí
Děti se naučí pracovat s hrnčířskou hlínou - práce s plátem i modelování z
ruky. Budeme využívat engoby, glazury, barvítka.

Zumbík
St 15.30 – 16. 30
Dětský taneční kroužek Jaroslava Kolínová
Cena: 1300,- Kč
zumby
Rádi bychom Vám představili kroužek Zumby, který je vhodný pro všechny
děti mající rády pohyb a hudbu. V kroužku se děti naučí koordinovat své
pohyby, vnímat hudbu, správné držení těla a rytmus.
Taneční kroužek pro
Cena: 1300,- Kč
Inika Šedivá
1. – 5. ročník
30 lekcí
Chcete, aby Vaše dítě strávilo zábavná odpoledne s kamarády a zároveň
dělalo něco dobrého pro své zdraví? Tak jste tu správně! V
tanečním kroužku mohou děvčata a chlapci rozvíjet své pohybové
dovednosti a nadání, prostorovou orientaci a koordinaci. Tanec přispěje ke
zdravému držení těla a správnému dýchání, zvýší sebevědomí pozitivním
vnímáním vlastního těla. Využíváme k tomu moderní taneční prvky a
hudbu, vytvoříme si vlastní sestavu s choreografií. Své taneční dovednosti
představí děti na školních i mimoškolních akcích (vystoupení na školním
plese, Dni dětí,…) Tento kroužek vede studentka Inika Šedivá s víceletou
praxí v úspěšné taneční skupině T-BASS Pardubice. Trénink bude
dvouhodinový, jedenkrát týdně.
Kroužek s rodilým
mluvčím Aj

Mgr. Hedvika Skřeková +
rodilý mluvčí

Cena: 1800,- Kč
30 lekcí

Co je výuka s rodilým mluvčím?
V kroužku výuky s rodilým mluvčím pracujeme s tématy, která jsou
probírána ve výuce Angličtiny. Slovíčka a fráze jsou procvičovány zábavnou
formou (správné slovíčko dítě plácne plácačkou, hledáním ukrytých
obrázků, přiřazováním textu k obrázkům, vyslovením slova společně
s pohybem, zajímavými pracovními listy, nově děti pracují se speciálním
programem na interaktivní tabuli, apod.) Školní učivo je o několik slovíček či
frází rozšířeno.
Co můžeme od výuky s rodilým mluvčím čekat?
Investice do „jazyka“ je dlouhodobá. Rodnému jazyku se děti učí několik let.
Díky výuce s rodilým mluvčím si děti postupně rozšiřují slovní zásobu a
procvičují fráze. Děti také postupně ztrácí ostych z přítomnosti osoby, která
nemluví jejich jazykem. Ze začátku zkouší svou myšlenku předat posunky či
kresbou, postupně však zkouší komunikovat v jiném jazyce. Pokud přeci jen
nedojde k uspokojivému vysvětlení, je na každé hodině přítomen česky i
anglicky mluvící pedagog, který dětem či rodilému mluvčímu pomůže
s překladem a zajišťuje tematickou náplň hodiny. Tento pedagog
komunikuje se svými kolegy vyučujícími ve třídách Angličtinu, takže je
možné i „docvičit“ či natrénovat témata, která v běžné výuce dětem
nejdou.
Klub přemýšlivých dětí
Ročník: 5. a 6.

Mgr. Lucie Hadravová

Cena: 1330,- Kč
30 lekcí

Chceš řešit, luštit, skládat, bádat, pátrat, doplňovat, přemýšlet? Hrát logické
a deskové hry? Jednotlivě i ve skupinách? Přidej se k nám!

Cena: 1300,- Kč
Turistický kroužek
+ předpokládané
Ročník: 1. – 6.
výdaje na každý
výlet
Také ve školním roce 2017/2018 bude pokračovat práce turistického
kroužku. Nebude v pracovním týdnu, ale vždy jednou za měsíc v sobotu se
vydáme s vašimi dětmi za poznáváním nejen našeho blízkého okolí, ale i do
vzdálenějších míst našeho kraje. Čeká nás osm výletů – Švýcárna Slatiňany a
Kočičí hrádek, hrad Litice nad Orlicí, Muzeum filmových legend Poděbrady,
Vánoce letem světem v Chlumci nad Cidlinou, Muzeum lega Praha, zámek
Doudleby nad Orlicí, Mladějovská úzkokolejka, Fajnpark Chlumec nad
Cidlinou. Umožněte svým dětem, aby víkendy trávily aktivně! Na výlety
budeme jezdit vlakem nebo autobusem, zájemci o kroužek dostanou
přesná data a místa výletů v měsíci září.
Mgr. Edita Havránková
p. Zuzana Bulisová

Divadelní kroužek
v anglickém jazyce

Cena: 1330,- Kč
Mgr. Zuzana Musilová 30 lekcí

Nacvičíme a sehrajeme pro školu a rodiče představení v angličtině,
Vyrobíme si kulisy.
Procvičování Aj pro
menší děti
Mgr. Zuzana Musilová
Ročník: 1. – 5.

Cena: 1330,- Kč
30 lekcí

Vypracováváme úkoly, opakujeme podle právě probírané
procvičujeme slovní zásobu pomocí křížovek a doplňovaček.

látky,

Procvičování Aj
Mgr. Zuzana Musilová Cena: 1330,- Kč
pro větší děti
30 lekcí
Ročník: 6. – 9.
Opakujeme učivo podle aktuálních potřeb žáků, procvičujeme slovní
zásobu, pracujeme s textem, překládáme.
Věda nás baví
Ročník: 1. – 9.

p. Lucie Žáčková

Cena: 1125,-Kč
za 14 lekcí (za pololetí),
délka lekce 60 min.

V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů
(fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, přistávací modul z
balonků, kompas, srdeční soustavu, lávovou lampu apod. a vyzkouší si, jaké
to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce nejsou nebezpečné ani
složité.Děti provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem,
vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných
látek a mnoha jinými jevy kolem nás. Srozumitelnou formou je žákům
vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na
jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, přistávací modul z
balonků, kompas, srdeční soustavu, lávovou lampu apod. Každé pololetí nás
společně čeká nových 14 lekcí. Experimenty nejsou nebezpečné ani složité používáme běžně dostupné materiály (jako špejle, kancelářské sponky,
balonky, brčka apod.)

Atletika pro 1. stupeň

Cena: 1300,-Kč
30 lekcí

Žáci se seznamují se základy atletiky, atletickou abecedou pro začátečníky,
jednotlivými atlet. základy pro atlet. disciplíny: skok z místa, do dálky, běh
krátký i vytrvalostní, hod do dálky tenisovým míčkem, odrazy, strečinková a
protahovací i posilovací cvičení jako prevence při zraněních v atletických
disciplinách. Dle počtu zájemců budou děti rozděleny do dvou časových,
popř. i věkových skupin. Podmínkou účasti na "trénincích" je vhodná
atletická obuv nejlépe s odpruženou patou (air system).

