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ŠKOLNÍ KROUŽKY + hlídání v době čekání
DŮLEŽITÉ:

ÚVOD:
Milí žáci,
protože je nám jasné, že si budete
chtít své kroužky, co nejdříve vybrat
a uspořádat do rozvrhu, zpřístupňujeme vám hned v prvních dnech, co
jsme ve škole, nabídku Školního
klubu ZŠ Bánov.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB

Termíny berte jen jako orientační. Pokud se s vyučujícím
domluvíte, může se kroužek
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Mgr. Jiří Suchý

5. - 9. třída

pátek 1330-1500

Zaměření na GLOBE program.

KUŘÁTKO

Mgr. Vlastimil
Ondra

1. - 9. třída

pondělí 1330-1500

Předávání lidové kultury
rodné obce dětem.

BUBLANINKA

Mgr. Vlastimil
Ondra

1. - 6. třída

čtvrtek (LT) 1330-1500

Přípravka tvorby školního časopisu Bublanina.

FILMOVÝ

Mgr. Vlastimil
Ondra

4. - 9. třída

pondělí 1500-1715

Natáčení a střih krátkých filmů, fotografování.

VYBÍJENÁ

Iva Vítková

2. - 5. třída

středa 1545-1630

VÝTVARNĚ-KERAMICKÝ
KROUŽEK

Mgr. Jitka Malá

1. - 6. třída

pondělí 1530- 1700

výtvarné nápady, netradiční techniky,
výroba dárků

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

Mgr. Radek
Masař

5. - 9. třída

(čas dle dohody)

„Buď ve formě! Buď fit! Zdravý styl. Ukaž, co
v tobě je!“+ příprava na OVOV a parkůr :)

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Mgr. Radek
Masař

5. - 9. třída

(čas dle dohody)

Není ti lhostejné, co se děje ve škole? Chceš to
ovlivnit? Máš vize? Pak přijď!

VOLEJBAL

Mgr. Jana
Herberková

7. - 9. třída

PO nebo ÚT nebo ST
(dle domluvy)
1330- 1500

ČEŠTINÁŘSKÝ

Mgr. Hana
Boráková

8. - 9. třída

pátek 1330-1500

Práce s textem, zajímavosti z češtiny, které jistě
před přijímačkami ani po nich nikomu neublíží.

TANEČNÍ

Mgr. Lenka
Švehlíková

9. třída

domluva dle rozvrhu
(pátek však ne)

celoroční taneční + příprava na ples školy

FLORBAL I

Mgr. Romana
Münsterová

1. - 3. třída

úterý 1545-1630

FLORBAL II

Mgr. Romana
Münsterová

4. - 6. třída

úterý 1300-1430

CVIČENÍ S HUDBOU

Mgr. Romana
Münsterová

1. - 5. třída

úterý 1630-1715

cvičení pro dívky při moderní hudbě

ČTENÁŘSKÝ

Mgr. Jitka Malá

1. - 5. třída

ST nebo ČT nebo PÁ
(dle domluvy)
1530- 1700

Zajímavé čtení knížek propojené
s dramatizací, povídáním a hraním u čaje.

ŠACHOVÝ

Jitka Vítková

1. - 9. třída

čtvrtek 1545-1630

HLÍDÁNÍ

Eva
Chovancová

4. - 9. třída

hlídání lze
využít denně
od 1210 do 1430

Dozor v čítárně školy v čase volných hodin, které jsou
určeny k obědu a relaxaci žáků před odpoledním vyučování či při čekání na pozdější kroužky. Možnost četby,
hraní stolních her, práce na PC... POZOR! Pokud dítě
není přihlášeno do Školního klubu, musí trávit volné a
čekací hodiny mimo budovu školy!

zpracoval Mgr. Vlastimil Ondra (srpen 2016)
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