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ANGLIČTINA HROU PRO PRVŇÁČKY 
Cílem kroužku je probudit v dětech zájem o studium jazyka, který jim bude 
užitečný po celý život a který je již nyní jeho každodenní součástí. Hravou 
formou s pomocí písniček, říkanek, her, výtvarného tvoření a práce s interaktivní 
tabulí budeme procvičovat a mírně rozšiřovat učivo probírané při „školní“ 
angličtině.   

 

ANGLIČTINA HROU PRO DRUHÁČKY 
Cílem kroužku je posílit u dětí kladný vztah k angličtině a rozvíjet schopnost 
rozumět. Prohloubíme znalost angličtiny v následujících okruzích: rodina, dům, 
narozeniny, zvířata, barvy, tvary, číslovky do 20, hračky, svátky, oblečení, počasí, 
apod. Zaměříme se nejen na poslech a mluvení, ale také i na čtení a psaní. 

 
 
 

BADMINTON 
Přijďte se naučit badminton nebo si jen tak zahrát jeden 
z nejrychlejších sportů. Při hraní badmintonu si nejen zlepšíte 
fyzickou kondici, ale i zručnost a postřeh. Kroužek probíhá pod 
záštitou oddílu Sokol Meteor Praha – Radotín, mistra ČR pro 
rok 2017. „Hravě a zábavně“ je heslo pro každou výukovou 
hodinu. Na všesportovní přípravu zaměřenou na rozvoj 
pohybových dovedností navážeme výukou základů úderové 

a pohybové techniky. 
 

 

 

DESKOVÉ HRY 
Na kroužku se děti seznámí s pravidly a strategiemi klasických i moderních 
deskových a karetních společenských her. Při hrách se děti naučí trpělivosti, 
soustředění, spolupráce, respektování pravidel her, ale také umění prohrávat. 
Deskové hry nabídnou kromě zábavy a rozvoje také setkání s kamarády (to jim 
počítač nenabídne). 
 
 
 
 

ČEŠTINA A MATEMATIKA HROU  
Shrnutí a opakování látky ZŠ.  
Vzorové testy – vyplnění, rozbor, výklad.  
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DIVADELNÍ KROUŽEK 
V tomto zájmovém útvaru budeme nacvičovat divadelní 
představení, které máme v úmyslu prezentovat na konci 
školního roku při oslavách 45. výročí založení školy. Kroužek je 
vhodný pro děti, které se nestydí, není pro ně problém naučit se 
zpaměti text, rády dobře recitují i zpívají, a které nemají 
logopedické vady. Zde se nejedná o dramatickou výchovu, která 
naopak s těmito jevy pracuje. Přihlásit se mohou žáci 2., 3. a 4. 
tříd, kapacita kroužku je omezena. V případě většího počtu 
zájemců budou děti vybrány na základě malé talentové zkoušky. 
Kroužek je dvouhodinový. Dále je třeba počítat i s pořízením 
kostýmů a rekvizit. Na malé – velké herce a herečky se těší  
Mgr. Simona Havlová.  

 
 

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK V ANGLICKÉM JAZYCE 
 
Žáci si procvičí komunikaci, výslovnost i poslech v anglickém 
jazyce zábavnou formou prostřednictvím nacvičování  
a předvádění jednoduchých scének, písniček, nebo třeba 
„dabováním“ videí. Budeme hrát scénky nejen z učebnic 
(pokud možno vtipně pozměněné), pohádky, parodie (např. 
překlad typicky českých příběhů do angličtiny), sledovat videa 
v angličtině a pokoušet se je co nejvěrněji napodobit. Zpívat 
„karaoke“, nacvičovat písničky v angličtině, nebo třeba 
překládat české písničky do angličtiny. Můžeme se pokusit 
napsat vlastní „divadelní hru“ či natočit krátký film. A mnoho 
dalšího, co nás ještě napadne, co nás bude bavit a na co 
v hodinách Aj nezbývá čas. Úspěšně nacvičené scénky 
mohou být předvedeny při různých příležitostech spolužákům  
a rodičům (Vánoce, školní akademie). 4. a 5. třídy, max. 12 
žáků. 
 

 

FLÉTNA 
Kroužek je určen pro začátečníky i pro děti, které již na flétnu hrály. Budeme se 
učit podle učebnice I. Hlavaté doplněné dalšími zdroji. V hodinách se budeme 
věnovat dechové gymnastice, která je velmi užitečná pro správné dýchání. Pro 
úspěšné hraní na hudební nástroj je třeba pravidelně doma cvičit. 
Pomůcky pro kroužek flétny: 

 noty I. Hlavatá – Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami 

 sopránová zobcová flétna 

 penál 
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CHOVATELSTVÍ A OCHRANA PŘÍRODY 

Děti se dozvědí základní informace o chovu domácích i drobných exotických 
zvířat (zejména plazů, obojživelníků a savců). Zvláště bude kladen důraz na 
vhodnost jednotlivých druhů k chovu v domácím prostředí a zabezpečení 
vhodných životních podmínek pro zvířata, aby nestrádala. V oblasti ochrany 
přírody se děti seznámí s hlavními globálními i lokálními problémy, kterým 
příroda musí čelit v důsledku lidské činnosti a naučí se, jak minimalizovat svůj 
negativní dopad na životní prostředí. Zúčastní se vycházek do přírody 
přilehlého okolí školy a do ďáblického ekocentra, kde budou mít možnost 
kontaktu s tamními zvířaty (hadi, ještěři, želvy, drobní hlodavci). 
Chovatelství a ochrana přírody pro začátečníky - 1., 2. třídy 

Chovatelství a ochrana přírody pro pokročilé - 3. a 4. třídy (pokračování z minulého školního roku) 

 
 
 

KERAMIKA 
Keramika je zajímavá tvůrčí činnost, která rozvíjí dětskou představivost  
a zručnost. Děti při práci zapojují svou fantazii a vytvářejí tak naprosto 
originální keramické výrobky. A co všechno se musí udělat, aby takový 
výrobek vznikl? Nejprve se z hlíny vytvoří dílko, například modelováním nebo 
vykrajováním z plátu pomocí šablony. To musí projít vypalováním v peci a 
teprve poté se přistupuje k barvení – to se provádí nejčastěji glazurou. 
Hotové výrobky si děti samozřejmě mohou odnést domů a potěšit jimi 

například své blízké. 
 
 
 

KORÁLKOVÁNÍ 
 
Korálkováním je označována ruční výroba šperků a jiných 
ozdobných předmětů stará více než 5000 let. 
Korálkování přináší neuvěřitelnou variabilitu a záleží pouze 
na vaší fantazii a zručnosti, jaké šperky, doplňky či dekorace 
si vyrobíte. Můžete se těšit na opravdu krásné výrobky, které 
za pomocí paní lektorky zvládnete vyrobit.  

 

 

KYTARA 
V kroužku se naučíme základní metodiku hry na klasickou akustickou 
kytaru. Naučíme se základní akordy a rytmy pro doprovod písniček, 
ale zkusíme si i sólovou hru. Společně si též nacvičíme hru ve 
skupině.  
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LOGOPEDICKÁ PREVENCE 
Cílem kroužku je rozvoj smyslového vnímání, hlasových a dechových 
schopností (plynulá řeč, správný nádech, hospodaření s dechem), 
artikulační obratnost, slovní zásoba a odstraňování patlavosti hlásek. 

 

MÍČOVÉ HRY 
Děti se budou seznamovat s jednotlivými herními činnostmi různých druhů 
kolektivních sportů (zejména míčových, ale i některých nemíčových). Jedná 
se například o tyto druhy sportů: sálová kopaná, florbal, vybíjená, basketbal, 
házená, frisbee, badminton, šátkovaná, střihaná, apod. Kolektivní hry rozvíjí 
rychlost, přesnost, správný odhad vzdálenosti, práci s jednotlivými druhy 
míčů, postřeh. Děti se naučí spolupráci a kolektivnímu pojetí jednotlivých 
sportů a her. 

 
 

MINIHÁZENÁ 
V miniházené si budeme si hrát s míčem, naučíme se házet, střílet na bránu 
a driblovat. Naučíme se hrát miniházenou a různé míčové a pohybové hry. 
Zúčastníme se turnajů školní ligy v miniházené, kde si zahrajeme s družstvy 
jiných škol. Kroužek bude veden licencovanými trenéry oddílu TJ Sokol 
Kobylisy II. 
 

 
 
 

POHYBOVÉ HRY 
Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si 
rádi hrají a sportují. Naučí se základům míčových 
her, gymnastiky a atletiky. Cílem je protáhnout si 
celé tělo, zlepšit obratnost, trochu si zasoutěžit a 
hlavně radovat se z pohybu. Budeme hrát různé hry 
a soutěžit. 

 

 

PRÁCE S POČÍTAČEM 
Tento kroužek je určený už pro zkušenější uživatele, kteří by se 
chtěli zdokonalit ve vytváření prezentací, umět naformátovat text  
a pracovat s tabulkami a grafy (kancelářský balíček Microsoft). 
Seznámí se také se zpracováním fotografií v počítači (Zoner 
PhotoStudio). Součástí bude i práce se sdílenými aplikacemi 
v cloudu (GSuite). Vyzkoušíme programování ve Scratchi  
a animace v PivotAnimator. V náplni kroužku není hraní 
počítačových her.  
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PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČEŠTINY PRO 9. TŘÍDY 
Shrnutí a opakování látky ZŠ.  
Vzorové testy – vyplnění, rozbor, výklad. 

 

 
 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY PRO 9. TŘÍDY 
Shrnutí a opakování látky ZŠ.  
Vzorové testy – vyplnění, rozbor, výklad. 

 
 
 
 

 
 
ŠIKULOVÉ 
V kroužku si děti vyzkouší a zdokonalí svoji zručnost při práci s tradičním 
i netradičním materiálem (např. papír, karton, korálky, drátky, látka, pedig nebo 
sádra). Určeno pro všechny děti, které rády tvoří. 

 
 

 

 

 

TEEBALL 
TeeBall je pálkovací hra, kterou proti sobě hrají dvě družstva. Družstva se vzájemně 
několikrát vystřídají ve hře na pálce a v poli. Družstvo na pálce odpaluje míč, obíhá 
mety a získává tak body, družstvo v poli mu v tom brání chytáním odpalů. Naše škola 
pravidelně dosahuje velice dobrých výsledků v TeeBallu již několik sezón. 
 

 

 

 

 

TVOŘIVÁ DÍLNA 
Kroužek je určen tvořivým dětem. Vyzkoušíme si různé výtvarné a řemeslné 
techniky. Upleteme košík, odrátujeme kamínky a různé nádoby, vyrobíme si 
šperky např. náušnice, náramky nebo přívěšky, zkusíme si různé techniky 
barvení triček a navlékání korálků, seznámíme se s barvami na sklo, vyrobíme 
vánoční i velikonoční ozdoby… a spousta dalších zajímavých činností. 
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UKULELE 
V kroužku se naučíme základní metodiku hry na ukulele. Hudební nástroj, 
který se v poslední době stal největším hitem, je jednoznačně ukulele. Je 
to nástroj skladný a lze se s ním předvádět všude. Vypadá jako kytara, ale 
není to kytara. Má jen 4 struny. Hrou budete rozdávat radost a pohodu, je 
to nástroj havajský. 
 

 

 

 

VŠEKUTÍLEK 
Kroužek děti seznámí a naučí je pracovat s různými materiály. Děti si 
vyzkouší různé druhy výtvarných a pracovních technik s ohledem na 
roční období, svátky a tradice. Výrobky udělají radost dětem i celé 
rodině. 

 
 
 
 

VYBÍJENÁ A HRY S MÍČEM 
Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům vybíjené a 
dalších her s míčem. Děti si osvojí pravidla míčových her, zdokonalí se 
v házení a zpracování míče, naučí se toleranci a spolupráci v týmu. 
Chceme vychovávat hráče v duchu Fair play s cílem vytvořit tým, kde si 
budou děti navzájem pomáhat a budou jeden druhému oporou. 

 
 
 
 

VYMYSLIIQ 
Kroužek dětem představí netradiční logické hry, hádanky, které rozvíjejí a 
podporují nadání v oblasti logického myšlení. Aktivity na rozvoj logiky mohou 
probíhat buď na matematickém, nebo verbálním základě. Činnosti kroužku 
budou u dětí rozvíjet schopnost logického uvažování, rychlost myšlení, 
početní schopnosti, dále budou rozvíjet slovní zásobu 
a také jazykové porozumění. 
 

  
ZÁKLADY POČÍTAČE I. A II.  
Tento kroužek je určen i pro úplné začátečníky, začneme ovládáním 
klávesnice, myši, budeme pracovat s jednoduchými programy, které 
jsou součástí Windows 10 jako je Malování, Word, PowerPoint. Děti 
se naučí vyhledávat obrázky a informace na internetu a stahovat do 
počítače. Šikovnější děti vyzkoušejí základy programování ve 
Scratchi nebo animaci v PivotAnimator. V náplni kroužku není hraní 
počítačových her.  


