
 hádanky a zahrajeme si deskové hry, které budou rozvíjet naše myšlení, 
 soustředění, logiku a představivost. 
 sarka.viktorova@zscirkvice.cz 

 místo: 2.třída 

 Š. Viktorová  Parlament  Zdarma  Dle školních voleb 
 sarka.viktorova@zscirkvice.cz 

 Min. 2 zástupci za 
 třídu, max.      20 

 dětí 

 Pondělí 
 14:30-15:15 

 setkání cca 2x 
 za měsíc 

 místo: 2.třída 

 ANO/NE 

 Š. Viktorová  Ukulelí hrátky  500 Kč  Kroužek ukulele je určen pro začátečníky. Děti se naučí nejpoužívanější 
 rytmy a akordy na ukulele. 
 Na konci roku mohou vystoupit před publikem - hra na ukulele se zpěvem. 
 Nástroj je nutný mít vlastní.  sarka.viktorova@zscirkvice.cz 

 Všechny 
 ročníky 

 kapacita max. 
 10 žáků 

 Čtvrtek 
 14:15-15:00 

 místo: 2.třída 
 ANO/NE 

 I.Vaňková  Šikovné 
 ručičky 

 500 Kč  Kroužek pro děti, které rády tvoří a objevují nové techniky. Kroužek bude 
 probíhat 1x za 14 dní 1,5 hodiny. V průběhu roku si vyrobíme nejrůznější 
 dekorace, dárečky či ozdoby. Děti ze Šikovných ručiček mohou rodičům 
 slíbit domovy nazdobené halloweenskými dýněmi a strašidly, adventními 
 věnci a svícny, potěšit je originálními dárečky či si odnést hračku, kterou 
 nikdo jiný nemá.  ivana.vankova@zscirkvice.cz 

 3.-5. ročník 

 kapacita max. 
 15 žáků 

 Pondělí 
 13:45- 15:15 

 místo: učebna 
 VV 

 ANO/NE 

 J. Kvízová  Doučování 
 žáků 

 zdarma  Aktivity s kartičkami, práce na IA tabuli, ve skupinách, dvojicích, které 
 mohou napomoci upevnit zvyk na samostatnou odpolední přípravu a 
 zvládnutí standardů ve vyučování  .jitka.kvizova@zscirkvice.cz 

 4 - 5.ročník 
 Bez omezení 

 kapacity 

 Úterý 
 13:30 - 14:30 
 místo: 3.třída  ANO/NE 

 K. Bucková  Sbor  500 Kč  Školní  pěvecký  sbor  je  určen  pro  žáky  všech  ročníků,  kteří  se  chtějí  podílet 
 na  kulturní  reprezentaci  školy.  Společnými  silami  nacvičíme  lidové  i 
 moderní  písně,  které  budeme  prezentovat  na  školních  akcích  a 
 představeních. 
 klara.buckova@zscirkvice.cz 

 Všechny ročníky 

 Bez omezení 
 kapacity 

 Čtvrtek 
 14:00 - 15:00 

 místo: 5. třída 
 ANO/NE 

 Tímto dokumentem závazně přihlašuji svou dceru/ svého syna ………………………………………….. , třída:  …….., k pravidelné docházce do  zaznamenaných kroužků v ZŠ  Církvice.  Nepřítomnost budu 
 řádně omlouvat e-mailem vedoucímu příslušného kroužku. Přihláška je platná po celý školní rok, kroužkovné se hradí pololetně. Odhlásit dítě je možné z kroužku v pololetí před úhradou dalšího kroužkovného, 
 nebo kdykoliv v průběhu roku bez nároku na navrácení kroužkovného. Přednostní umístění bude poskytnuto těm žákům, kteří odevzdají přihlášku nejdříve. Podrobnosti k jednotlivým kroužkům, jejich náplni a 
 potřebnou dokumentaci Vám poskytnou vedoucí kroužku. Souhlas stvrzuji já, níže uvedený, svým podpisem. 

 jméno a příjmení rodiče: …………………………………………………………… 

 e-mail: ………………………………………………………………………………………. 

 telefon: ……………………………………………………………………………………..  datum:………………………………………….. 


