
Kroužky ZŠ Církvice
školní rok 2022/2023

vyučující název kroužku částka 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

žáci 3.-5.ročníku
2. pololetí

P. Grulichová Vaření 600 Kč
+

materiál
bude

vyúčtován
zpětně po
pololetí

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 1390 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
přihlašování online na: www.veselaveda.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

4. a 5. ročník
max. 10 žáků

Pondělí
14:30-16:00

ANO/NE



školy nebo naší obce. Zároveň se dozví o fungování běžných novinových
redakcí a principech žurnalistiky. klara.buckova@zscirkvice.cz

místo: učebna
PC

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

Určeno pro
4. ročník

max. 10 žáků

Úterý
13:30-15:00

místo: 2.třída
ANO/NE

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

Min. 2 zástupci za
třídu

Pondělí
13:30-14:15

setkání cca 2x
za měsíc

místo: 2.třída

Nelze dítě
přihlásit (Dle
voleb ve
třídách)

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
+

materiál
bude

vyúčtován
zpětně po
pololetí

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

min. počet
8 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 starším žákům, kteří nemohou být umístěni do školní družiny a mladším žákům, kteří odevzdají přihlášku dříve. Vedoucí kroužku garantují minimálně 13 lekcí
za pololetí. 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:…………………………………………..


