Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 2019/2020
Cena kroužků organizovaných školou je 250,- Kč měsíčně. Celkový příspěvek na školní rok činí 2 250,- Kč
(9 měsíců). (Uvítáme platbu za více měsíců)
Kroužky začínají svou činnost poslední týden v září.
Na přihlášku uveďte pořadové číslo a název kroužku.

1. Kresba, malba, keramika pro 1. stupeň

Mgr. Alena Skarolková, Pavla Bělohoubková,
Mgr. Zuzana Sirovátková

Pondělí 13:45 - 14:45 hod., 14:45 - 15:45 hod.
Základy různých výtvarných technik, práce s keramickou hlínou a glazurami.

2 Kytara pro začátečníky

Mgr. Alena Pagáčová

Úterý 13:45 – 14:45 hod.
Kroužek je vhodný pro děti od třetí do páté třídy. Naučíme se základní akordy a základní rytmy na
jednoduchých lidových a folkových písničkách. Pokud se nám bude dařit, na jarní Zahradní slavnosti už
můžeme hrát u táboráku!

3. Kytara pro pokročilé

Mgr. Alena Pagáčová

Úterý 15:00 – 16:00 hod.
Kroužek je určený pro děti od třetí třídy, které už s hraním na kytaru mají nějaké zkušenosti. Obzvlášť
ráda přivítám po prázdninách loňské děti - začátečníky. Čeká nás učení složitějších rytmů a písní, máme
v plánu barré styl, budeme hrát a zpívat samostatně i ve skupině. Budeme také spolupracovat se
skupinou začátečníků a společně vystoupíme u táboráku na zahradní slavnosti.

4. Pohybové hry a fotbal (1. a 2. třída)
Čtvrtek 13:45 – 14:30 hod.

(Všeobecná pohybová průprava)
trenéři FK Dukla Praha

Kroužek je zaměřen na rozvoj všech pohybových schopností pomocí zábavných pohybových a
průpravných her. Děti se také seznámí se základními fotbalovými dovednostmi pomocí menších
průpravných her.

5. Pohybové hry a fotbal (3. až 5. třída)
Čtvrtek 13:45 – 14:30 hod.

(Všeobecná pohybová průprava)
trenéři FK Dukla Praha

Kroužek je zaměřen na rozvoj všech pohybových schopností pomocí zábavných pohybových a
průpravných her. Děti si dále zdokonalí svoje fotbalové dovednosti s míčem v průpravných cvičeních a
menších i středních průpravných hrách.

6. Florbal (1. a 2. třída)
Pátek 13:45 – 14:30 hod.

(Všeobecná pohybová průprava)
trenéři FK Dukla Praha

Kroužek je zaměřen na obeznámení se s individuálními florbalovými herními činnostmi s míčkem, na
jejich nácvik zábavnou formou a zdokonalování skupinových herních součinností v menších průpravných
hrách i v samotné hře.

7. Florbal (3. až 5. třída)
Pátek 13:45 – 14:30 hod.

(Všeobecná pohybová průprava)
trenéři FK Dukla Praha

Kroužek je zaměřen na nácvik a zdokonalování individuálních florbalových herních činnostmi s míčkem a
zdokonalování skupinových herních součinností v samotné hře.

8. Florbal (chlapci II. stupeň)

Mgr. Vladislav Kašpar

Středa 14:30 – 15:30 hod.
Kroužek je zaměřen na nácvik a zdokonalování individuálních florbalových herních činností s míčkem a
zdokonalování skupinových herních součinností v samotné hře.

9. Softball (2. - 5. třída ) chlapci + dívky

Mgr. Pavel Sedláček

Úterý 13: 45 – 14:30 hod.
Děti navštěvující kroužek se seznámí s pravidly sportu. Naučí se klíčovým dovednostem - správná
technika házení, chytání, nadhozu, odpalu i základům taktiky. Vyzkouší si hru v redukované (T-ball)
podobě. Kroužek je vhodný i pro úplné začátečníky.

10. Badminton pro pokročilé ( 6. - 9. třída) chlapci + dívky

Mgr. Ondřej Kolanda

Úterý 15:35 – 16:20
Středa 13:45 – 14:30
Děti se naučí správnému držení rakety, základnímu postavení, základním úderům a dalším klíčovým
herním dovednostem stejně jako pravidlům a jednoduchým taktickým variantám. Zdokonalují se
jednotlivé klíčové dovednosti i celkový herní projev včetně taktiky.

11. Český jazyk pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ

Mgr. Michal Štumpf
Mgr. Alice Řeháková

Úterý 13.45 – 14.30 hod.

(9. A)

Čtvrtek 13:45 – 14:30 hod. (9. B)
Kroužek zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky:
- seznámení s různými testovými úlohami
opakování pravopisu
nácvik psaní testů Cermat

-

12. Matematika pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ
Mgr. František Cáb, Mgr. Miroslava Pešková
Úterý 13.45 – 14.30 hod.

(9. B)

Čtvrtek 13:45 – 14:30 hod. (9. A)
Kroužek je určen pro žáky, kteří si chtějí zopakovat a utřídit učivo ZŠ, seznámit se s různými typy úloh i
testů z matematiky, včetně testů společnosti Scio, které se u přijímacích zkoušek na střední školy
objevují, a na přijímací zkoušky se připravit.

13. Český jazyk pro 5. roč. jako příprava ke studiu na osmiletém gymnáziu
Mgr. Josef Fronk
Úterý 14:00 – 14:45 hod.
Kroužek je určen pro žáky, kteří si chtějí zopakovat učivo 1. stupně z českého jazyka a připravit se
k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

14. Matematika pro 5. roč. jako příprava ke studiu na osmiletém gymnáziu
Mgr. Sofia Charalambidu
Čtvrtek 12:45 – 13:30 hod.
Kroužek je určen pro žáky, kteří si chtějí zopakovat učivo 1. stupně z matematiky a připravit se
k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

15. Český jazyk pro cizince - 1. stupeň

Mgr. Eva Stoklasová

Pondělí 13:30 – 14:15 hod.
Rozšiřování slovní zásoby zábavnou formou
Osvojování správné výslovnosti
Čtení a poslech pro zlepšení porozumění v komunikaci
Procvičování vybraných gramatických jevů

16. Kroužek tvoření (háčkování, pletení, šití)

Mgr. Linda Bratková

Pondělí 14.00 – 14.45 hod.
Kroužek je vhodný pro děti od druhé do páté třídy. Kroužek podporuje rozvoj tvořivosti a manuální
zručnosti. Kroužek je určen pro žáky, kteří se chtějí naučit šít, háčkovat, plést a různě tvořit.

17. Výuka italského jazyka pro žáky 1. a 2. stupně (začátečníci)

Mgr. Petr Čunát

Úterý 15.00 – 15.45 hod.
Cílem kroužku je získat základní gramatické znalosti a konverzační schopnost orientovat se v běžných
situacích. Jeho součástí je rovněž poznávání italské historie, kultury, tradic a zvyků jednotlivých regionů
s důrazem na každodenní život v porovnání s životem u nás. Samostatnou kapitolou jsou Vatikán a San
Marino, dva státy na území Itálie.

18. Malá návrhářka

Kateřina Vasilevová

čtvrtek 14:30 - 15:30
NEJLEPŠÍ MODNÍ NÁVRHÁŘKOU JE TVOJE FANTAZIE
Baví tě vyrábění? Nechceš si vyzkoušet ušít vlastní originální tašku, polštář, čepici, panenku nebo
dokonce sukni? Vyzkoušíš si vlastní tvorbu z různých materiáů a naučíš se základní techniky ručního a

strojového šití, čtení střihu. Vytvoříš si svůj vlastní model. Začneme pěkně pomaloučku a na závěr budeš
moci představit vše, co si se naučila, díky výstavě či módní přehlídce.

Kroužky školní družiny
Přihlášky odevzdávejte ve školní družině

1. Zdravotnický kroužek

Věra Perníkářová, Petra Mejdrová

Pátek 15:00 - 15:45 hod. / zdarma
Základy první pomoci, nauka o lidském těle, obvazová technika, ošetřování.

2. Toulky Prahou

Věra Perníkářová, Yveta Vopěnková

Čtvrtek 13:30 – 16:00 hod. / zdarma, platí se pouze vstupné
Jednou měsíčně pro děti z družiny. Kulturní vycházky Prahou. Výstavy, prohlídky, umění.

3. Vaření

Kamila Hlávková

Středa 15:00 – 16:30 hod. / poplatek 250 Kč za rok
Správné stravování, vaření pro radost.

4. Orientační běh

Mgr. Antonín Šindelka

Středa: 15:00 - 17:00 / zdarma

Kluci a holky poznají, co je to orientační běh. Naučí se pracovat s mapou, orientovat se pomocí
buzoly a také podle výrazných objektů v okolí. V průběhu roku se seznámí s mapovými značkami,
symboly a měřítkem mapy. Hlavní náplní kroužku bude pohyb a orientace v terénu. Tréninky budou
probíhat v parku Stromovka, Divoké Šárce a na Suchdole. Při nepříznivém počasí budeme ve škole
probírat teorii mapy, mapové značky, mapové postupy a další zajímavosti. Rád bych dětem také předal
své zkušenosti o podobném sportu, kterým je ROB – Rádiový orientační běh.
Řada dětí, které navštěvují kroužek již delší dobu je registrována v sekci ČSOS – Český svaz
orientačních sportů v oddíle OOB TJ Dukla Praha a účastní se závodů v orientačním běhu. V rámci
kroužku se budeme účastnit některých pražských závodů – Pražská liga žactva, Pražská zimní liga.
Zkušenější závodníci budou pomáhat začínajícím a budou jim předávat své zkušenosti. Děti spolu
zažijí spoustu hezkých okamžiků, her a soutěží. Kroužek je vhodný pro děti od 2. tříd výše.

5. Návštěva Solné jeskyně

Mgr. Romana Zikmundová, Věra Perníkářová

Čtvrtek: 14:00 – 15:00 / 60 Kč za hod.

Děti mohou navštěvovat solnou jeskyni nacházející se v blízkosti stadionu Sparty Praha na Letné.
Účinky solné jeskyně mají léčebný vliv na tělo a působí jako prevence při různých obtížích. Nejen že
zregenerují a posílí organismus, ale také si odpočinou a užijí zábavy za doprovodu promítaných pohádek
či zajímavých filmů. Výbavou solné jeskyně jsou i relaxační lehátka, skluzavky a hračky.

