Přihláška do školního klubu
Školní rok 2021 - 2022
Jméno žáka:

Třída:

Forma užívání školního klubu:
Trávení volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučování
Přírodovědné výjezdy mimo školu pro žáky 2. stupně
(s aktuální nabídkou budete seznámeni v průběhu školního roku)
Docházka do jednoho kroužku (žák není zapsán do školní družiny)
Docházka do dvou a více kroužků (žák není zapsán do školní družiny)

Úhrada:
Nehradí se
Nehradí se

Podpis zákonného zástupce:

V Buchlovicích dne:

Zájem:

50,- měsíčně
80,- měsíčně

Informace ke kroužkům
-

Přihlášení
- Nabídka kroužků je současně závaznou přihláškou
- U kroužků, které bude Vaše dítě navštěvovat, zaškrtněte příslušné políčko na konci řádku
- Vyplněnou přihlášku předejte (pošlete po dítěti) třídnímu učiteli nejpozději do 22.9.
- Docházku je možné zahájit až po provedení úhrady kroužku

-

Úhrada
- žáci, kteří jsou zapsaní do školní družiny kroužky neplatí (hradí pouze školní družinu)
- žáci, kteří nejsou zapsaní do družiny, navštěvují kroužky v rámci školního klubu - platí 50,-Kč za
jeden kroužek, 80,- při návštěvě dvou a více kroužků
- po obdržení přihlášky připravíme platební údaje (možnost platit bezhotovostně nebo hotově u
ekonomky Ing. Cukrové)
- platba proběhne ve dvou splátkách – za říjen – prosinec (150,-Kč/240,-Kč) do 30.9.2021 a leden
– červen (budete vyzváni)
Provoz
- Kroužky jsou v provozu od 30.9. do 30.5. (možnost nahradit neodučené kroužky v červnu)
- Kroužky otevíráme při přihlášení 8 žáků

-

Nabídka kroužků ZŠ Buchlovice 2020 – 21
Název kroužku

Pro koho

Termín

Vedoucí

Kroužek anglického jazyka

Žáci 1. ročníku

Út – 12:00 – 12:45

Mgr. Střižíková

Přihlášení

Pro děti jsou připraveny první krůčky v anglickém jazyce. Hravou formou se v kroužku mohou seznámit s jazykem,
jeho výslovností, zažít si první slovní zásobu a nabrat motivaci pro další roky.
Badatelský klub

Žáci 4. – 6.
St – 13:45 – 15:15
Bc. Janíková
třída
Cílem kroužku je podchytit u dětí zájem o naši přírodu, vyzvednout tradici přírodního léčitelství, seznámit se s
jednotlivými druhy bylin a jejich léčivými účinky, vyrobit si základní bylinné masti a sirupy. Naučit se základům
správného sušení bylinek na čajové směsi. V kroužku budeme pracovat badatelskými metodami a společně
budeme objevovat léčivou sílu přírody.
Pozn.: Hrazeno ze Šablony II – pro přihlášené zdarma

Malý kuchařík
5. třída
Út/sudý 13:30 – 15:00 Mgr. A. Mikulíková
V kroužku se budeme věnovat přípravě jednoduchých pokrmů a vybraných dobrůtek. Vaším kuchařským uměním
pak můžete překvapit svoje nejbližší!
Florbal mladší žáci
1. stupeň
Út 13:45 – 14:30
Mgr. Schuster
Florbal starší žáci

2. stupeň

Út 14:45 – 15:30

Mgr. Schuster

Kroužek florbalu vede pan učitel Mgr. Marek Schuster a povede žáky, aby se naučili základy tohoto kolektivního
sportu. Naučí se základní pravidla, práce s hokejkou a míčkem, nahrávky, střelbu na branku, útočné a obranné
formace. Hlavní důraz bude kladen na hru fair-play. Vyzkouší si zahrát zápasy mezi školami z Mikroregionu Buchlov
a zlepší si fyzickou kondici.
• Pravidla florbalu
• Práce s hokejkou na místě a v pohybu
• Vedení míčku
• Zpracování míčku (forhend, bekhend)
• Přihrávky ve stoje a v pohybu (různá vzdálenost, forhend, bekhend)
• Střelba z místa (forhend, bekhend)
• Střelba v pohybu
• Střelba po přihrávce
• Útočné a obranné formace (1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 5:4, 5:5)
• Práce brankáře (základní postoj, přesuny po brankovišti, chytání, rozehrávání)
• Kondiční cvičení
• Zápasy mezi školami
Příprava na studium
Žáci 9. ročníku
St 14:20 – 14:05
Mgr. Březinová,
Mgr. Mikulíková
Kroužek se zaměřením na opakování matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám na střední školy v
rozsahu vyučovací hodiny. Od října do konce března, každé pondělí 13:50 - 14:50 (jednou za 14 dní český jazyk,
jednou za 14 dní matematika). Po přijímacích zkouškách se zaměříme na rozvoj studijních dovedností a zpracování
odborné práce.
Malý cukrář
Žáci ZŠ
Čt/sudý 14.20 – 15.50 Mgr. Šmolová
Buchlovice
Výroba modelovaných ozdob na dorty a čokolády, výroba pralinek např. Mozartovy koule, práce s čokoládou,
nepečené cukroví, nepečené dorty a řezy apod. To všechno se tady naučíte!
Jóga pro děti
2. – 3. ročník
St 13:15 – 14:10
Mgr. Vaňová
Formou her a příběhů učí děti jógové pozice a sestavy, které nejen rozvíjejí jejich motorické a fyzické
dovednosti, ale také podporují paměť. Soustředíme se také na správné dýchání. Děti se učí pracovat
s vlastním tělem a uvědomovat si, kde dech právě probíhá. Toto cvičení napomáhá koncentraci. Na
závěr každé lekce s dětmi relaxujeme. Děti se tak naučí zklidnit tělo, když je to potřeba.
Keramika
Žáci 1. ročníku St 13:00 – 14:00
Bc. Šlosárová
Kroužek určený nejmenším zájemcům a úplným začátečníkům o modelování z keramické hmoty. Budeme vyrábět
jednoduché předměty, na kterých se naučíme hlínu zpracovat, válet, vykrajovat, obtiskávat, spojovat a tvarovat.
Hotové výrobky budeme dekorovat engobami a glazurami.
Školní hudební skupina
Žáci ZŠ
Podle zájmu po
Mgr. Doskočil
Buchlovice
domluvě
Máme odvážný plán – založit školní kapelu. Do jejího vedení se pustí pan učitel Doskočil. Zájemci se hlaste přímo u
něj. Čas a místo bude upřesněno podle zájmu.
Pozn1: Přesné časy konání kroužků mohou být poupraveny podle provozu.
Další nabídka mimo školní klub:
Včelaříci – otevírají kroužek pro nové zájemce, přijďte se podívat ve čtvrtek 16.9. v 15.15 a dozvíte se více. Kroužek je
určen pro žáky 1. až 9. tříd.

