Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017:
PONDĚLÍ:

Anglicky s radostí
Miloslava Vaňharová
Určeno: 6. - 9. ročník

pondělí 14:00 – 14:45
cena: 350,- Kč / pololetí

Kroužek je určen pro žáky II. stupně, kteří by rádi zdokonalili své jazykové znalosti a získali větší
sebedůvěru při komunikaci v angličtině. Zaměříme se na rozvíjení všech jazykových dovedností:
poslechu, čtení, mluvení a psaní, budeme pracovat na zvládnutí správné výslovnosti, obohatíme
slovní zásobu, procvičíme gramatiku a budeme trénovat schopnost samostatně komunikovat ve
smysluplné konverzaci. To vše na základě zajímavých herních aktivit.

Florbal ML.
Miroslav Škarka
pondělí 14:00 – 15:30, velká tělocvična
Určeno: mladší žáci – ročník 2004 a mladší cena: 500,- Kč / pololetí
Tento kroužek je určen převážně pro členy Orla, kteří budou letos hrát Orelskou florbalovou ligu za
starší žáky. Florbal je skvělý sport a odreagování pro kluky i holky. Je to hra podobná hokeji, ale
hraje se v tělocvičně speciálními hokejkami a lehkým děrovaným míčkem. Vybavení, částečně
dotované TJ Orel Zlín, je k zapůjčení.

Globe
Pavla Davidova
Určeno: 4. - 9. ročník

pondělí 14:00 – 14:45
cena: 400,- Kč / pololetí

V Globe se snažíme přicházet věcem na kloub :-). Na podzim a na jaře pracujeme v terénu, v zimě
se věnujeme rozličným pokusům a zajímavostem z přírodních věd. Výsledky našeho bádání
budeme v červnu prezentovat na skvělých Globe games.

Přípravka z matematiky
Iva Šiková
Určeno: 9. ročník (kroužek končí v půlce dubna)

pondělí 14:00 – 15:30
cena: 800,- Kč / školní rok

Kroužek je určen pro žáky deváté třídy, kteří se chystají na střední školy. Obsahem je shrnutí celého
rozsahu učiva základní školy z matematiky. Součástí jsou i zkušební testy SCIO z přijímacích
zkoušek z minulých let.

ÚTERÝ:

Keramika
sudé úterý 13:00 – 14:00 1 x 14 dní
liché úterý 13:00 – 14:00 1 x 14 dní
úterý 15:00 – 16:00 1 x 14 dní
sudé pondělí 14:00 – 15:00 1x 14 dní
liché pondělí 14:00 – 15: 00 1x 14 dní
Určeno: 1. - 9. ročník (max. 10 žáků ve sk.) cena: 250,- Kč / pololetí
Pavla Davidova
Veronika Šimková
Markéta Jenáčková

Příjemné tvoření z hlíny a hraní s barevnými glazurami jen tak pro radost i výroba dárků a
užitečných předmětů.

Fotbal ML.
Dalibor Knapík
Určeno: 1. – 4. ročník

úterý 14:00 – 15:00, malá tělocvična
cena: 500,- Kč / pololetí

Fotbalový kroužek je určen pro děti, které baví fotbal, ale chtějí trénovat jen jednou nebo dvakrát v
týdnu bez utkání hraných o víkendu. Nominace členů fotbalového kroužku na příležitostné
přátelské zápasy zajištěna. Rovněž je kroužek určen i pro zájemce, kteří chtějí trénink nebo dva
tréninky týdně navíc, aby se mohli neustále zlepšovat. Cílem fotbalového kroužku je pomoc dětem
rozvíjet jejich fotbalové a pohybové dovednosti zábavnou formou, rozvoj tělesné, psychické i
duchovní stránky člověka. Důraz je kladen na přátelskou atmosféru, a přátelský přístup trenéra.

Školní schola
Hana Poislová
Určeno: 3. - 9. ročník

úterý 14:00 – 15:00
cena: zdarma

Ve schole máme možnost vyzkoušet si sólový i sborový zpěv, a to nejen jako doprovod školních
bohoslužeb. Žáci si zde mohou kromě zpěvu i zahrát na hudební nástroje a využít tak svých
schopností v plném rozsahu. Tvoříme společenství, které má za cíl společně zpívat a hrát Bohu i
lidem a šířit kolem sebe radost. Dveře jsou otevřené všem a i ten, komu zpívání zatím moc nejde, se
může ve schole zlepšit a něčemu novému přiučit.Srdečně mezi nás zveme chlapce i děvčata od 3.
třídy.

Biblické tance
Marie Jiroutová
Určeno: 3. - 9. ročník

úterý 14:00 – 14:45 1 x 14 dní
cena: zdarma

V kroužku se učíme vyjádřit svůj vztah k Bohu a k lidem tancem, Je to zvláštní způsob modlitby. O
radost z krásy gesta a pohybu se dělíme s ostatními při vystoupeních.

STŘEDA:

Hravá angličtina
Lenka Puškárová
Určeno: 1. ročník

středa 12:45 – 13:30
cena: 400,- Kč / pololetí

Angličtina pro nejmenší hravou formou.

Čtenářský klub
Alena Adamcová
Určeno: 4. - 6. ročník (max. 10 žáků)

středa 13:00 – 14:00
cena: 200,- Kč / pololetí

Práce s knihou, porozumění textu, čtenářský přednes.

Dramatický kroužek
Hana Poislová
Určeno: 2. - 5. ročník

středa 14:00 – 14:45
cena: 300,- Kč / pololetí

Projdeme hereckou průpravou, vyzkoušíme, na čem všem musí herec pracovat. Budeme si hrát se
slovem a pohybem. V průběhu roku nacvičíme krátké divadelní představení.
ČTVRTEK:

Včelařský kroužek
Martin Davidov
Určeno: 1. - 9. ročník

čtvrtek 14:00 – 15:00 1 x 14 dní
cena: 250,- Kč / pololetí

Kroužek pro všechny, kteří se chtějí seznámit se včelařením. Členové kroužku se se na praktickém
příkladu včelstev naučí základy včelaření a důrazem na přírodě blízký chov včel. Kroužek je určen
pro děti ze škol na Jižních Svazích (CZŠ, ZŠ Okružní, ZŠ Křiby).

Dovedné ruce
Drahomíra Babicová
Určeno: 1. - 3. ročník

čtvrtek 13:30 – 15:00 1 x 14 dní
cena: 250,- Kč / pololetí

Práce v kroužku bude různorodá. Budeme vyrábět jednoduché výrobky z papíru, kůže, látek, textilu,
přírodnin. Ve vánočním období vyrobíme dárečky a přáníčka, ke Dni matek dárková srdíčka. Bude
se dbát na rozvíjení motoriky dětí a na jejich bezpečnost při šití a stříhání.

Florbal ST.
Miroslav Škarka
Určeno: starší žáci – ročník 2002 a mladší

čtvrtek 15:30 – 17:00, velká tělocvična
cena: 500,- Kč / pololetí

Tento kroužek je určen převážně pro členy Orla, kteří budou letos hrát Orelskou florbalovou ligu za
starší žáky. Florbal je skvělý sport a odreagování pro kluky i holky. Je to hra podobná hokeji, ale
hraje se v tělocvičně speciálními hokejkami a lehkým děrovaným míčkem. Vybavení, částečně
dotované TJ Orel Zlín, je k zapůjčení.

PÁTEK:
žádné kroužky
DALŠÍ:

Divadlo nejmladšího diváka
Alena Adamcová
Určeno: 2. - 5. ročník (16 – 20 žáků)

4 x ročně

4 divadelní představení ve školním roce 2016/2017. Rozpis a cena bude stanovena Městským
divadlem Zlín během září.

Taneční
Určeno: 8. - 9. ročník
V případě zájmu žáků vyšších ročníků bude uskutečněný kroužek Tanečních a společenské
výchovy. Předpokládaná doba konání říjen 2016 – únor 2017. Bližší informace budou žákům
předány během září.

ZUŠ MORAVA
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou MORAVA – pobočka na CZŠ ve Zlíně jsme pro Vás
připravili výuku hry na hudební nástroje. Přihlášky, platbu a organizaci výuky zajišťuje ZUŠ
MORAVA. Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně poskytuje pouze prostory.

VĚDA A VÝZKUM
Vědecký kroužek pro děti od 6 – 12 let začíná 6. října, vždy ve čtvrtek od 14 – 15 hodin v
prostorách školy. Přihlášky, platbu a organizaci zajišťuje organizace Věda nás baví.
Platební podklady posílá organizace rodičům na e-maily uvedené v přihláškách. Dotazy na
info@vedanasbavi.cz

