ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
2018/2019
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 ŠD 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 19. 9. 2018.
Děkujeme, pedagogové školy.

ŽONGLOVÁNÍ
Společně s našimi žongléry proniknete do tajů jednotlivých žonglovátek a zjistíte, že za žonglováním nejsou žádná
kouzla, nýbrž trocha šikovnosti a spousta nadšení. Budeme házet, točit, balancovat a samozřejmě si užijeme
spoustu legrace.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

žongléři z žonglérské skupiny Knock Knock (EXT)
800 Kč za pololetí
pondělí 17.30–18.30
taneční sál ve staré budově školy
1. 10. 2018

více na www.knock-knock.eu

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. Mluvení, poslech, 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.)
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Mgr. Magdalena Kožuská (ZŠ)
1800 Kč za pololetí (lekce 60 minut)
středa 13.00–14.00 1.–3.ročník, čtvrtek 14.00–15.00 4.–5.ročník
učebna ZŠ
3. a 4. 10. 2018

NĚMECKÝ JAZYK
Lektor:
Božena Kukačková (EXT)
Cena:
dohodou dle počtu zájemců
Termín:
středa 14.00–15.00
Místo:
učebna ZŠ
Začínáme:
3. 10. 2018

NÁBOŽENSTVÍ
Vyučující:
Termín:
Začíná:
Místo:

Mons. František Koutný, farář Troubské farnosti (ZŠ)
středa 15.15–16.00
19. 9. 2018
učebna 2. ročníku

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:
Začátek:
Místo:

Mgr. Petr Juráček (ZŠ)
500 Kč za pololetí
středa 14.00–15.00 (3.–5. ročník)
10. 10. 2018
učebna 4. ročníku

KREATIVNÍ TVOŘENÍ
Děti s námi vyzkouší nejen tradiční výtvarné techniky, jako je malba a kresba, ale i jiné tvůrčí činnosti.
(drátkování, batikování, FIMOvání, výrobu domácích mýdel, svíček a jiné). Své výrobky si děti odnesou domů.
Tematicky se zaměříme na roční období a na významné svátky. Činnost bude přizpůsobena zručnosti a kreativitě
dětí. V ceně je zahrnut veškerý materiál. Na kroužek doporučujeme nosit zástěru nebo velké starší tričko.
Lektoři:
Cena:
Termín:
Začíná:
Místo:

Lenka Cunderová a Lucie Povolná (ZŠ)
1500 Kč za pololetí (lekce 90 minut)
úterý 15.00–16.30, 16.30–18.00 (pro 1.–5. ročník)
2. 10. 2018
jídelna ZŠ

KERAMICKÝ KROUŽEK
Kroužek je určen pro děti, které mají rádi kreativní činnost. Vyzkouší si různé techniky modelování, budou tvořit
podle předlohy i vlastní fantazie.
Lektor:
Cena:
Termín:
Začíná:
Místo:

Lucie Vlachová (ZŠ)
600 Kč za pololetí
pondělí 14.00–15.00 (1. a 2. ročník), 15.00–16.00 (3. ročník)
1. 10. 2018
jídelna ZŠ

SPORTOVNÍ KROUŽEK
Hry v přírodě, objevování zajímavých míst v našem okolí, pobyt v sokolovně a to vše v pohybu.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začíná:

Mgr. Petr Juráček (ZŠ)
500 Kč za pololetí
čtvrtek 14.00–15.00 (1.–2. ročník)
sokolovna, hřiště, celé okolí Ostopovic, zajištěn doprovod od školy
11. 10. 2018

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Cíleně zaměřené tréninky na všeobecný rozvoj pohybových dovedností, příprava na atletické závody.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začíná:

trenér partnerského klubu AC Track&Field Brno z.s. (EXT)
500 Kč za pololetí
čtvrtek 15.00–16.00 (především 3.–5. ročník)
sokolovna, hřiště, celé okolí Ostopovic, zajištěn doprovod od školy
4. 10. 2018

HÁJEČEK
Holky a kluci, máte rádi rytmus, tanec, hry, dobrodružství, bezva partu a zábavu?
Přijímáme nové členy od 5 do 14 let.
Lektoři:
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.
Mateřské centrum (stará budova ZŠ)
27. 9. 2018
Na všechny dotazy ráda odpoví Bára - tel. 605 282 519

PŘÍRODOVĚDNĚ-BADATELSKÝ KROUŽEK
Bádání pro zvídavé děti, které rády přemýšlejí, pozorují, experimentují a zkoumají jevy nejen z přírody.
Na téma setkání se vždy společně předem připravíme, během roku podnikneme několik výprav na zajímavá místa
a bádat budeme i v terénu (pro žáky 2.–5. ročníku).
Lektoři:
Cena:
Termín:
Místo:
Začínáme:

Jakub Gottvald (ZŠ)
400 Kč za pololetí
každý první čtvrtek v měsíci, vždy od 14.00 do 17.00
budova školy, okolí Ostopovic, exkurze
4. 10. 2018

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, termín určí třídní učitelé.
Začátek v týdnu od 1. 10., doučování je bezplatné.
3. ročník – čtvrtek 13.00– 4.00
4. ročník – středa 13.00–14.00
5. ročník – čtvrtek 13.00–14.00
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:
Začíná:

Miroslav Loup (EXT)
800 Kč za pololetí
pondělí 15.00–16.00, úterý 15.00–16.00 (podle zájmu)
sokolovna
1. a 2. 10. 2018

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK
Nejedná se o hraní her, ale o praktickou práci s počítačem. Děti se dozví něco málo o historii IT, budou vědět,
co může počítač uvnitř obsahovat a jak funguje. Naučíme se programové ovládání počítače hlavně MS Windows
a Linux. 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. Z každé hodiny bude odeslán zápis s probranou tématikou na email rodičů.
Lektor:
Cena:
Termín:
Místo:
Začátek:

Petr Pecka (EXT)
800 Kč za pololetí
čtvrtek 13.15–14.00 (2. a 3. ročník)
čtvrtek 14.00–15.00 (4. a 5. ročník)
počítačová učebna ZŠ
4. 10. 2018

Více informací na petr@pecka.info, 608 887 65

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.
Lektoři:
Termín:

Mgr. Milena Šilhánová (1. roč.), Mgr. Renata Czelisová (2. roč.), (ZŠ)
čtvrtek 12.45–13.30 pro vybrané žáky 1. ročníku, úterý 13.15–14.00 pro vybrané žáky 2. ročníku

Začátek:

2. a 4. 10. 2018

(EXT – externí vyučující, ZŠ – pedagog školy)

PŘIHLÁŠKA KE KROUŽKŮM
A NEPOVINNÝM PŘEDMĚTŮM
2018/2019 (anotace kroužků na e-mailu a webu školy)
PŘIHLAŠUJI SVÉHO SYNA/DCERU ……………………………………………… ZE TŘÍDY ……….
DO KROUŽKU/NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU (ZAKŘÍŽKUJTE VYBRANÉ)

○ Žonglování

○ Sportovní kroužek

○ Anglický jazyk extra

○ Atletická přípravka

○ Německý jazyk

○ Háječek

○ OKD – Ostopovické Kreativní Divadlo

○ Florbal

○ Kreativní tvoření

○ Počítačový kroužek

○ Keramický kroužek

○ Školohraní

○ Náboženství

○ Doučování

○ Přírodovědně-badatelský

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 kroužků. Kroužky jsou školní akcí, platí pro ně pojištění
úrazu, odpovědnosti za škodu a další.

