Kroužky v rámci školní družiny
školní rok 2021/2022

Vzhledem k epidemiologickému opatření musíme v kroužcích dodržet homogenitu dětí (jedna třída, jedno
oddělení ŠD). Abychom mohli oslovit větší počet dětí, budou kroužky probíhat co 14 dní (lichý a sudý týden).
Kroužky v rámci ŠD jsou pro děti zdarma.
Přihlášky budou dětem rozdány v ŠD. Pokud budete chtít dítě do kroužku přihlásit, prosím o řádné
vyplnění přihlášky a zaslání zpět.
Název:
Čas:
Vedoucí:
Kategorie:

Sportovní kroužek „VŠESTRANKA“
úterý - 13:45 - 14:45 hod.
Zuzana Sviderská
děti 1. ročníku – 1. a 2. oddělení

V kroužku VŠESTRANKA (všestranná pohybová příprava) děti poznají široké spektrum pohybových aktivit –
atletika, gymnastika, míčové a herní cvičení. Pomoci těchto cvičení a her se u dětí rozvíjí pohybové
schopnosti a dovednosti, upevňuje zdraví a buduje kladný vztah ke sportování. Hodiny jsou vedeny zábavnou
formou.
Název:
Čas:
Vedoucí:
Kategorie:

Tvořivý kroužek „ŠIKOVNÉ RUČKY“
pátek - 13:30 - 15:00 hod.
Monika Novotná
děti 2. ročníku - 3. a 4. oddělení

Tento kroužek je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, kreativity i trpělivosti a nabízí dětem prostor
k individuálnímu sebevyjádření. V jednotlivých hodinách se děti seznamují s rozličnými tradičními i
netradičními technikami a materiály. Tématika tvořivé činnosti je volena v závislosti na ročním období a
nastávajících svátcích.
Vybrané výtvarné a tvořivé aktivity:
Práce s papírem, korálkování, tkaní, vosková batika, enkaustika, ubrousková technika, kašírování, ruční šití,
modelování, mozaika, papírové pletení, výroba drobných dekorací apod. Částka 100,- Kč/měsíc bude uložena
na virtuální účet každého účastníka a použita pouze na nákup materiálu výrobků, které si děti mohou odnést
domů. Za každou včas odhlášenou hodinu (min. 3 dny předem) se nebude cena materiálu účtovat.
Co s sebou? Pracovní oblečení, fólie na zakrytí pracovního místa.
Název:
Čas:
Vedoucí:
Kategorie:

Hudební kroužek „ZPĚVÁČCI“
středa - 13:45 - 14:45 hod.
Dana Urbánková - Vrchovská
děti 3. ročníku - 5. oddělení

Tento kroužek si klade za cíl, rozvinout u dětí větší zájem si zazpívat, nebát se, nestydět se. Je na nás, co si
zařadíme do našeho repertoáru. Bude to všehochuť známých písniček a melodií.

