Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020:
PONDĚLÍ
Florbal kroužek (mladší žáci)
Miroslav Škarka
Určeno: PT – 3. ročník

pondělí 13:30 – 14:30, vel. tělocvična
cena: 500,- Kč / pololetí

Florbal je skvělý sport na odreagování pro kluky i holky. Je to hra podobná hokeji, ale hraje se v tělocvičně
speciálními hokejkami a lehkým děrovaným míčkem.

Florbal kroužek (starší žáci)
Lenka Klímová
Určeno: 4. - 7. ročník

pondělí 14:30 – 15:30, vel. tělocvična
cena: 500,- Kč / pololetí

Florbal je skvělý sport na odreagování pro kluky i holky. Je to hra podobná hokeji, ale hraje se v tělocvičně
speciálními hokejkami a lehkým děrovaným míčkem.

Hra na kytaru – začátečníci
Marie Němcová
Počet žáků: max.10

pondělí (lichý týden) 14:45 – 15.30
cena: 300,- Kč / pololetí

Tento kroužek je určen pro všechny kluky a holky, kteří se chtějí naučit hrát na kytaru. Naučíme se hrát
převážně písničky z Hosany tak, abyste měli ze hry radost. Pro více informací a k přihlášení kontaktujte M.
Němcovou na tel. 774 545 053.

Hra na kytaru – pokročilí
Marie Němcová
Počet žáků: max.10

pondělí (sudý týden) 14:45 – 15.30
cena: 300,- Kč / pololetí

Tento kroužek je určen pro všechny kluky a holky, kteří se chtějí naučit hrát na kytaru. Naučíme se hrát
převážně písničky z Hosany tak, abyste měli ze hry radost. Pro více informací a k přihlášení kontaktujte M.
Němcovou na tel. 774 545 053.

Dramatický kroužek
Hana Poislová
Určeno: 3. – 7. ročník

pondělí 14:00 – 14:45
cena: 350,- Kč (listopad – březen)

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

úterý 14:00 – 14:45
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.

GLOBE
Pavla Davidova
Určeno: 4. – 9. ročník

úterý 14-15 hod. (1x za 14 dní)
cena: 350,- Kč / pololetí

Do programu GLOBE jsou zapojeni žáci ze 117 zemí světa. Všichni společně bádají o přírodě a pomáhají
zlepšovat stav životního prostředí v okolí své školy. Po celý rok chodíme ven, v zimě se také věnujeme
pokusům a zajímavostem z přírodních věd. Výsledky našeho bádání můžeme v červnu prezentovat na
skvělých GLOBE Games. V GLOBE se snažíme přicházet věcem na kloub .

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

úterý 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.

Fotbal
Dalibor Knapík
Určeno: 1. - 5. ročník

úterý 13.30 – 14.15
cena: 400,- Kč / pololetí

Doučování AJ pro II. stupeň
Miloslava Vaňharová
Určeno: 6. - 9. ročník

úterý 14:00 – 14:45 (mimo porady)
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.

Smart games club (říjen – leden)
Ing. Michal Heczko
Určeno: 6. – 9. ročník

úterý: 14:30 – 15.00 (1x za 14 dní)
cena: zdarma

Přidej se k nám a pojď se společně bavit! Budeme hrát hry mnoha různých kategorií - stolní, společenské,
strategické, chytré i zábavné, na tabletech i bez nich (hry i tablety budou k dispozici). Rozvoj logického a
strategického myšlení zajištěn.

Přípravka z češtiny
David Chrastina
Určeno: 9. ročník (kroužek končí v půlce dubna)

úterý 7:00 – 7:50
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 českého jazyka. Součástí jsou i zkušební testy CERMAT z přijímacích zkoušek
z minulých let.

ČTVRTEK
Přípravka z matematiky
Ludmila Flámová
Určeno: 9. ročník (kroužek končí v půlce dubna)

čtvrtek 14:00 – 15:00
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 CERMAT z přijímacích zkoušek z
minulých let.

Keramika
Pavla Davidova
Určeno: 1. - 4. ročník (max. 8 žáků ve sk.)

čtvrtek 14:00 – 15:00 (1 x 14 dní)
cena: 350,- Kč / pololetí

Příjemné tvoření z hlíny, práce s barevnými glazurami jen tak pro radost. Výroba dárků a užitečných
předmětů. Z kapacitních důvodů může kroužek navštěvovat prvních 8 dětí přihlášených mailem na adrese
davidova@czszlin.cz. Budou otevřeny 2 skupiny, které se budou střídat v sudý a lichý týden.

DALŠÍ:
Divadlo nejmladšího diváka
Pavlína Plevová
Určeno: 2. - 5. ročník (16 – 20 žáků)

4 x ročně
cena: 200 Kč

4 divadelní představení ve školním roce 2019/2020. Rozpis a cena bude stanovena Městským divadlem Zlín
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. Rozvrhy jsou plně v režii ZUŠ Morava.

VĚDA A VÝZKUM
Vědecký kroužek pro děti od 6 – 12 let. V pondělí 9. září proběhne ve škole prezentace kroužku. Přihlášky,
platbu a organizaci zajišťuje organizace Věda nás baví. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek, čas bude
upřesněn. Platební podklady posílá organizace rodičům na e-maily uvedené v přihláškách. Dotazy na
info@vedanasbavi.cz, tel. 605 056 406.

