
 Kroužky ZŠ Církvice 
 školní rok 2022/2023 

 vyučující  název kroužku  cena za 
 pololetí 

 stručný popis  počet účastníků/ 
 ročník 

 den a čas  bude 
 navštěvovat 

 kroužek 
 ANO/NE 

 K. Voháňková  Legohrátky  500 Kč  Děti  budou  prostřednictvím  hry  s legem  rozvíjet  svou  fantazii,  motoriku, 
 tvořivost,  početní  a  komunikační  dovednosti,  technické  dovednosti  a 
 mnoho  dalších.  Hodina  bude  strukturovaná,  ale  zároveň  bude  dětem 
 umožněna i volná hra.  katerina.vohankova@zscirkvice.cz 

 Max. 6 

 1.-5. roč. 

 Pondělí 
 13:30 – 14:45 

 místo: 5.třída 
 ANO/NE 

 A. Studničková  AJ konverzace  500 Kč  Konverzace by byla přizpůsobena učivu, které žáci budou probírat v 
 hodinách.  andrea.studnickova@zscirkvice.cz 

 5. ročník  Út 
 14:45 - 15:45 
 místo: 5.třída 

 ANO/NE 

 A. Studničková  Taneční 
 kroužek 

 500 Kč  Tanec u dětí rozvíjí pohybovou koordinaci, muzikálnost, prostorové 
 vnímání a pružnost. Důraz je kladen na rozvoj rytmického a hudebního 
 cítění a pohybových schopností, koordinaci pohybů jednotlivých částí těla 
 a jejich sladění s hudbou. Na kroužku procvičíme a vyzkoušíme si 
 jednoduché taneční choreografie a společně objevíme kouzlo pohybu. 
 andrea.studnickova@zscirkvice.cz 

 1. skupina: 
 1. - 3. roč 

 ,max. 12 žáků 
 2. skupina: 
 4. - 5. roč. 

 max. 12 žáků 

 1.sk Po, 
 2. sk.Čt 

 15:00 - 16:00 

 místo: 5.třída 
 ANO/NE 

 V. Kneysová  Počítače  500 Kč  Kroužek počítačů bude zaměřen na základní manipulaci s myší, klávesnicí 
 a příslušenstvím. Základy v programu malování, word, powerpoint a 
 výstřižky. Pro zdatnější programování, manipulaci s roboty nebo práci v 
 programech jako CANVA, tvorbu webových stránek  nebo hravé focení s 
 mobilním telefonem. Garantovaných 14 lekcí á pololetí/ délka 45 minut. 
 veronika.kneysova@zscirkvice.cz 

 1 skupina 

 žáci 1. a 2 ročníku 
 bez omezení 

 PONDĚLÍ 
 12:30 - 13:15 

 místo: 
 učebna PC 

 ANO/NE 

 V. Kneysová  Němčina  600 Kč  Kroužek základní konverzace v německém jazyce. Naučíme se spolu 
 nejpopulárnější hry, říkanky a písničky. Budeme umět pojmenovat 
 barvy,části těla, předměty denní potřeby, rituály a svátky,  nebo počítání. 
 veronika.kneysova@zscirkvice.cz 

 1 skupina 
 žáci 1. a 2. ročníku 

 bez omezení 

 ÚTERÝ 
 12:30 - 13:15 
 místo:1. třída 

 ANO/NE 

 P .Grulichová  Vaření  600 Kč  Děti se naučí uvařit jednoduché pokrmy teplé i studené kuchyně. Vyzkouší 
 si připravit předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty i dezerty. Seznámí se s 
 etiketou stolování a hygienickými zásadami během vaření.email: 
 petra.grulichova@zscirkvice.cz 

 pro všechny 
 věkové karegorie 

 max. 10 dětí 

 Úterý 
 13:30 -14:30 

 místo: 
 učebna VV 

 ANO/NE 

 L. Maxová  Veselá věda  1350 Kč  Přírodní vědy zábavně, hravě a bezpečně 
 Společně experimentujeme a bádáme 
 Jak z bonbónu a sodovky vyrobit gejzír a jak vysoký? Jakou sílu mají 
 rostliny, mohou roztrhnout i kámen? Umí téct voda do kopce? Jak udělat 
 obří bublinu? To všechno a mnohem více prozkoumáme a otestujeme. 
 Vlastnoručně! 
 lenka.maxova@zscirkvice.cz 

 1 skupina max 15 
 dětí 

 1.-5. ročník 

 Pondělí 
 13:30-14:30 

 místo: 
 učebna VV 

 ANO/NE 

 K. Bucková  Novinářský 
 kroužek 

 800 Kč 
 Naše  novinářská  redakce  každý  týden  zasedne  k  poradě,  kde  společně 
 vytváří  originální  školní  noviny.  Redakce  může  psát  články,  které  se  týkají 
 školy  nebo  naší  obce.  Zároveň  se  dozví  o  fungování  běžných  novinových 
 redakcí a principech žurnalistiky.  klara.buckova@zscirkvice.cz 

 4. a 5. ročník 
 max. 10 žáků 

 Pondělí 
 14:30-16:00 
 místo: učebna 

 PC  ANO/NE 

 Š. Viktorová  Klub logiky a 
 deskových her 

 Zdarma  Chceš zažít matematiku trochu jinak? Poznat její další zábavnou stránku, 
 která Ti zůstávala dosud v utajení? Nebo máš jen rád/a deskové hry? V tom 
 případě hledáme právě Tebe. V klubu odhalíme i ty nejzáludnější logické 

 Určeno pro 
 4. ročník 

 max. 10 žáků 

 Úterý 
 13:30-15:00 

 ANO/NE 


