V tomto školním roce budou otevřeny pro děti, které navštěvují
školní družinu tyto bezplatné kroužky:

den
Úterý

vychovatelka čas
kroužek
Denisa
14:00- Hrátky se slovy
Červená
15:30
Daniela
Neumarová
Nataša
Vidnerová
Lenka
Štěpánová
Renata
Šepsová

14:0015:30
14:0015:30
14:0015:30
14:0015:30

Hravá angličtina
Poznáváme
přírodu
Kdo si hraje,
nezlobí
Tvoříme z papíru

cíl kroužku
luštění, hádanky, rozšíření slovní zásoby,
rozvoj paměti, logického myšlení, vhodné pro
2. a 3. třídu
základy angličtiny hravou formou, vhodné
pro 1. a 2. třídu
vycházky do okolí školy spojené s poznáváním
přírody a ekologií, není věkově omezeno
skupinové hry v přírodě nebo ve škole, není
věkově omezeno
práce s papírem, rozvoj jemné motoriky, není
věkově omezeno

Hana
Vašáková
Středa

Miroslav
Vaculík
Libuše
Tůmová

Čtvrtek

Jarmila
Matičková

Anna
Klimešová
Ivana
Neradová
Kateřina
Zvelebilová

14:00- Zábavné vycházky vycházky s programem, dětské hřiště,
15:30
posilovací hřiště, sportovní činnosti dle
sezóny a počasí
13:30- Hodina pohybu
cvičení a sportovní hry, vedené učiteli tělesné
14:30 navíc pro
výchovy
1. -3. ročník

14:00- Kreslíme,
15:30 malujeme a
modelujeme
KOŇE
14:00- Vycházky do
15:30 přírody s cvičením

kresba, malba, práce s modelovací hlínou,
zaměřené na koně, věkově neomezeno

vycházky do okolí školy, společné hry
s míčem, švihadly, létající talíře, vhodné pro
1. a 2. třídu
14:00- Cvičení s obručemi cvičení s obručemi
15:30
vhodné od 2. třídy
14:00- Dílnička
pracovní činnosti-různé techniky a materiály,
15:30
věkově neomezeno

Simona
Janoušová
Kateřina
Klimešová
Markéta
Vycudilíková
Pondělí Hana
a
Vašáková
středa

14:0015:30
14:0015:30
14:0016:00
16:0017:00

Veselé tvoření
Jóga
Tvořivé ruce
Zábavná
logopedie

tvoření s různých materiálů, přírodnin,
věkově neomezeno
cvičení pro zdravé tělo, protažení, posílení,
vhodné pro1. a 2. třídu
pracovní činnosti- různé techniky a materiály,
vhodné pro děvčata od 2. třídy
náprava řeči hravou formou, rozvoj slovní
zásoby, vhodné pro děti s vadou řeči

Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena, může každý žák navštěvovat
pouze jeden bezplatný kroužek. Děkujeme za pochopení.
Zápis do kroužku proběhne v úterý 12. září od 16:00 hod ve vestibulu školy.
Po naplnění kroužků bude zápis ukončen.

