ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
2020/2021
Milí žáci naší školy, vážení rodiče,
předkládáme Vám seznam kroužků a nepovinných předmětů, které nabízíme převážně
žákům naší školy. Všechny kroužky budou probíhat v areálu MŠ a ZŠ Ostopovice,
v sokolovně a okolí. Na přihlášce zaškrtněte všechny kroužky, o které máte zájem a
vyplňte kontakty. Přihlášky včetně kontaktů budou předány vyučujícím, kteří se s Vámi
budou individuálně domlouvat na termínech, ceně a další organizaci. Po dobu kroužku za
děti zodpovídá jeho vedoucí. Děti navštěvující školní družinu zde vedoucí kroužku
vyzvedává a odevzdává. Kroužky jsou školní akcí, platí pro ně pojištění úrazu,
odpovědnosti za škodu (zničení majetku) a další.
Přihlášky odevzdejte do 11. 9. 2020.
Děkujeme, pedagogové školy.
ANGLICKÝ JAZYK – EXTRA
Výuka je určena dětem, které běžné učivo angličtiny ve škole ovládají a mají zájem o
rozšíření výuky povinné o něco navíc. Žáci budou rozděleni podle věku do skupin.
Tvořivost, hudba a hry jsou samozřejmostí. Budeme pracovat s materiály tradičních
vydavatelství, děti si budou během roku vytvářet svůj vlastní EXTRA ENGLISH FILE.
Učební materiály jsou zahrnuty v ceně a dětem zůstávají. (Pro děti, které naopak potřebují
více učivo opakovat a procvičovat, bude vyhrazeno doučování v jednotlivých ročnících.)
Lektorka:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Magdalena Kožuská (ZŠ)
1800 Kč za pololetí (lekce 60 minut)
čtvrtek 14.00–15.00 hod. pro 4.–5. ročník, čtvrtek 15.00–16.00 pro 2.–3.
ročník
učebna ZŠ
1. 10. 2020

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Cíleně zaměřené tréninky na všeobecný rozvoj pohybových dovedností, příprava na
atletické závody (především 3.–5. ročník).
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Miroslav Loup, případně trenér partnerského klubu AC Track&Field Brno z.s.
(EXT – náš rodič)
600 Kč za pololetí
čtvrtek 15.00–16.00
sokolovna, hřiště, celé okolí Ostopovic, zajištěn doprovod od školy
1. 10. 2020

DESKOVÉ HRY
Pojďme se zasnít do kouzelných světů deskových her. Staneme se hrdiny na pláních
Carcasonne, pronikneme do myslí protivníků a budeme budovat imperia. To vše a
mnohem víc zažijeme při hraní deskových her.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Pavla Kolmanová (ZŠ)
hrazeno z dotačního programu OPVVV
pondělí 15.30–17.00
budova školy
5. 10. 2020

DOUČOVÁNÍ
Zaměřeno na procvičování probraného učiva v předmětech ČJ, M, AJ. Žáci budou výuku
navštěvovat po domluvě pedagogů s rodiči – budeme vás kontaktovat.
Doučování bude probíhat pro 3. až 5. ročník, hrazeno z projektu OPVVV.
Termíny, lektoři:
Místo:
Začínáme:

3. ročník – pondělí 13.15–14.00 Mgr. Jarmila Póčová (ZŠ)
4. ročník – čtvrtek 13.00–13.45 Mgr. Jakub Gottvald (ZŠ)
5. ročník – čtvrtek 13.15–14.00 Mgr. Gabriela Waldhansová (ZŠ)
budova školy
od 14. 9. 2020

FLORBAL
Pohybové hry v kombinaci s nácvikem pravidel florbalu, rozvíjení kolektivního vnímání a
spolupráce, příprava na školní turnaje. Děti jsou vždy vyzvednuty ve škole, tamtéž po
ukončení hodiny předány rodičům.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Miroslav Loup (EXT – náš rodič)
800 Kč za pololetí
středa 15.00–16.30
sokolovna
30. 9. 2020

HÁJEČEK
Holky a kluci, máte rádi rytmus, tanec, hry, dobrodružství, bezva partu a zábavu?
Přijímáme nové členy od 5 do 14 let.
Lektorky:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Bára Opršálová, Jana Kuklová, Radka Dobšíková (EXT)
500 Kč za pololetí
čtvrtek 15.30–16.30 mladší děti, 16.00–16.50 starší děti.
Rozdělení se upřesní podle počtu přihlášených dětí.
budova školy
8. 10. 2020
Na všechny dotazy ráda odpoví Bára - tel. 605 282 519

KERAMIKA
Keramický kroužek je určen pro všechny děti, které mají rády kreativní činnost. Naučíme
se, jak zacházet s keramickou hlínou, glazurou a pomůckami na tvoření a vyzkoušíme si
různé techniky modelování. Budeme tvořit podle předlohy i vlastní fantazie výrobky, které
jsou pro radost, zároveň také cíleně rozvíjí jemnou motoriku.
Lektorka:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Michaela Havlíková (EXT)
900 Kč za pololetí
pondělí, 2 skupiny (od 14:00 do 15:30, od 15:30 do 17:00)
jídelna ZŠ, max. počet žáků ve skupině: 12
5. 10. 2020

KREATIVNÍ TVOŘENÍ
Naše šikovné ruce se seznámí s různým tvořivým materiálem a technikami. Upleteme
čepice, vyšijeme obrázek, budeme tvořit z přírodních materiálů, ušijeme si voňavé pytlíčky
a spoustu dalšího.
Lektorky:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Lenka Cunderová a Pavla Kolmanová (ZŠ)
900 Kč za pololetí
středa 15.30–17.00
učebna ZŠ
30. 9. 2020

NÁBOŽENSTVÍ – NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
Lektor:
Mons. František Koutný, farář Troubské farnosti (ZŠ)
Termín:
středa 15.15–16.00
Místo:
učebna ZŠ
Začínáme: 23. 9. 2020
NĚMECKÝ JAZYK
Lektorka:
Božena Kukačková (EXT)
Cena:
dohodou dle počtu zájemců
Termín:
středa 14.00–15.00
Místo:
učebna ZŠ
Začínáme: 30. 9. 2020
OKD – OSTOPOVICKÉ KREATIVNÍ DIVADLO
Přenesme se společně do víru divadel, scének, legrace a poznávání sama sebe.
Nacvičíme představení pro spolužáky ve škole, rodiče a širokou veřejnost na vystoupeních
školy.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Petr Juráček, Břetislav Brtník (ZŠ)
500 Kč za pololetí
úterý 14.00–15.00 (především 3.–5. ročník)
učebna ZŠ
29. 9. 2020

POČÍTAČE - POČÍTAČOVÝ KROUŽEK
Nejedná se o hraní her, ale o praktickou práci s počítačem. Povíme si o historii IT, jak
počítač/notebook uvnitř vypadá a jak pracuje. Budeme prakticky tvořit, vyhledávat a pokračovat v
programování zařízení a programů. Programové ovládání počítače hlavně MS Windows. Zkusíme
si připojit různé periferie (tiskárny, skener, webkamera ...) k počítači. Také si povíme něco o
bezpečnosti na internetu. Zkusíme si virtuální realitu. Budeme pracovat prakticky se stolními
počítači, notebooky, tablety, telefony. Z každé hodiny bude odeslán zápis s probranou tématikou na
email rodičům.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Petr Pecka, Ostopovice, petr@pecka.info, 608 887 655
(EXT – náš rodič)
1050 Kč za pololetí (15 lekcí × 70 Kč), VS: 66449,
číslo účtu:19-9966860237/0100 (pozn. převodu jméno dítěte)
čtvrtek 14:00–15:00 (2. až 5. ročník)
odborná učebna
1. 10. 2020

PROGRAMOVÁNÍ
Seznámíme se se základy programování. Vyzkoušíme si řešení logických úloh pomocí počítače,
naučíme se základní algoritmy a vytvoříme vlastní programy a animace.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Lukáš Madron, Troubsko, Lukas.Madron@gmail.com, 776 643 529 (EXT – rodič)
200 Kč za pololetí (8 lekcí), číslo účtu: 670100-2204444550/6210 (pozn. převodu
jméno dítěte)
pátek 14:00–15:00, 1x za 14 dní (3. až 5. ročník)
odborná učebna
2. 10. 2020

BADATEL - PŘÍRODOVĚDNĚ-BADATELSKÝ KROUŽEK
Bádání pro zvídavé děti, které rády přemýšlejí, pozorují, experimentují a zkoumají jevy
nejen v přírodě. Na téma setkání se vždy společně předem připravíme. Bádat budeme i
v terénu, během roku podnikneme výpravy na zajímavá místa v okolí (pro žáky 3.–5.
ročníku).
Lektoři:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Jarmila Póčová, Jakub Gottvald (ZŠ)
hrazeno z dotačního programu OPVVV
středa 14.00–16.00
budova školy, okolí Ostopovic, exkurze
30. 9. 2020

SPORTOVKY - SPORTOVNÍ KROUŽEK
Hry v přírodě, objevování zajímavých míst v našem okolí, pobyt v sokolovně a to vše
v pohybu (1.–2. ročník).
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Petr Juráček (ZŠ)
600 Kč za pololetí
čtvrtek 14.00–15.00
sokolovna, hřiště, celé okolí Ostopovic, zajištěn doprovod od školy
1. 10. 2020

ŠKOLOHRANÍ I., II.
V kroužku se budeme zaměřovat na: podporu a rozvoj komunikace s důrazem na
artikulaci a intonaci projevu, skupinovou logopedickou prevenci, podporu sebevědomí,
trénink záměrné pozornosti a samostatnosti, pravolevou orientaci, procvičování jemné
motoriky a spolupráci s ostatními spolužáky. U druháků také délky samohlásek, měkčení
(dě, tě, ně, di, ti, ni) a fixování správných čtenářských návyků. Žáci budou kroužek
navštěvovat až po domluvě vyučujících s rodiči. Školohraní je hrazeno z projektu OPVVV.
Lektorky:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Milena Šilhánová (1. roč.), Renata Czelisová (2. roč.) (ZŠ)
čtvrtek 12.00–13.00 pro vybrané žáky 1. ročníku po dohodě s rodiči
čtvrtek 13.00–14.00 pro vybrané žáky 2. ročníku po dohodě s rodiči
budova školy
17. 9. 2020

ZAHRADNIČENÍ A VAŘENÍ
Společně se budeme starat o školní zahradu. Vyzkoušíme si péči o rostlinku od semínka
po sklizení plodu. Založíme si i bylinný herbář a naučíme se, k čemu je která rostlinka
dobrá, kde se jí daří a jak ji použít v kuchyni. Budeme připravovat teplé i studené pokrmy,
ochutnáme rozličné suroviny a naučíme se základy etikety stolování.
Lektoři:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Pavla Kolmanová (ZŠ)
500 Kč
úterý 15.30–16.30
jídelna
6. 10. 2020

ŽONGLOVÁNÍ
Společně pronikneme do tajů jednotlivých žonglovátek a zjistíme, že za žonglováním
nejsou žádná kouzla, nýbrž trocha šikovnosti a spousta nadšení. Vyzkoušíme si rozličné
pomůcky (diabolo, poi, míčky, kuželky, flowerstick, hoop atd.) a zažijeme spoustu legrace,
více na www.knock-knock.eu
Lektoři:
Cena:
Termín:
Místo:

Pavla Kolmanová (ZŠ)
500 Kč za pololetí
čtvrtek 15.30–16.30
areál školy

Začínáme:

1. 10. 2020

(EXT – externí vyučující, ZŠ – pedagog školy)

PŘIHLÁŠKA K NÁBOŽENSTVÍ
A ZÁJMOVÝM ÚTVARŮM - KROUŽKŮM
2020/2021 (anotace aktivit na e-mailu a webu školy)
PŘIHLAŠUJI SVÉHO SYNA/DCERU …………………………………ZE TŘÍDY ……….
DO KROUŽKU/NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU (ZAKŘÍŽKUJTE VYBRANÉ)
○ ANGLICKÝ JAZYK – EXTRA

○ ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

○ DESKOVÉ HRY

○ DOUČOVÁNÍ

○ FLORBAL

○ HÁJEČEK

○ KERAMIKA

○ KREATIVNÍ TVOŘENÍ

○ NÁBOŽENSTVÍ

○ NĚMECKÝ JAZYK

○ OKD

○ POČÍTAČE

○ PROGRAMOVÁNÍ

○ BADATEL

○ SPORTOVKY

○ ŠKOLOHRANÍ

○ ZAHRADNIČENÍ A VAŘENÍ

○ ŽONGLOVÁNÍ

KONTAKTY NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
E-mail: _________________________________ telefon: ________________________
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: ______________
Vaše poznámky:
Kroužky jsou doplňkovou činností školy. Kontakt na Vás předáme vedoucím, kteří Vás
kontaktují. Případné změny budete řešit s nimi. Zodpovědnost přebírají plně vedoucí
aktivit. Kroužky jsou školní akcí, platí pro ně pojištění úrazu, odpovědnosti za škodu a
další.

