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ANGLIČTINA HROU I. 
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 II. 
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. 

 
 

 

ANGLIČINA NEJEN NA iPADU 
 
Kroužek je určen pro žáky 5. tříd s vynikajícím prospěchem v angličtině, 
které angličtina baví, dobře ji ovládají a chtějí se v ní dále zdokonalovat. 
Náplní bude další prohlubování znalostí i upevňování těch již nabytých,  
a to s využitím výpočetní techniky (především školních iPadů, případně 
počítačů a vlastních mobilů), dále prostřednictvím sledování videí, 
nacvičování hraných scének, a dalších zábavných aktivit. Mimo to se žáci 
budou podílet i na přípravě výukových materiálů pro děti v nižších 
ročnících (fotokoláže, videa, animace, scénky). 
 

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). 
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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 

 

CHOVATELSTVÍ A OCHRANA PŘÍRODY  
Tak jako v minulých letech, i v tomto školním roce bude kroužek úzce 
spolupracovat s ekocentrem Poznáním k ochraně ve starých Ďáblicích, 
kam budeme v rámci možností docházet. Děti se tam naučí základům 
péče o terarijní zvířata (v současné době je k dispozici několik 
nejedovatých hadů, varan, ještěrky, gekon, chameleon a suchozemské 
želvy, chovy laboratorních myší, potkanů a různých druhů hmyzu). Kromě 
toho budou pořádány vycházky do přírody v okolí školy, při nichž se děti 
dozví o hlavních problémech, jimž čelí příroda v posledních letech,  
a zásadách chování vedoucím ke snížení negativního dopadu jednotlivce 
na přírodu. Program bude obohacen o hry s ekologickou tématikou.  
V případě nepříznivého počasí se kroužek bude konat v prostorách školy 
a děti budou hrát hry nebo budou promítány filmy o přírodě a její ochraně. Zájemcům bude umožněna 
účast na víkendových výpravách do přírody, zoo nebo výstavy zvířat pořádaných ekocentrem (účast rodičů  
i dalších rodinných příslušníků je vždy vítána).  

 

 

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. 

 

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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MÍČOVÉ HRY 
Děti se budou seznamovat s jednotlivými herními činnostmi různých druhů 
kolektivních sportů (zejména míčových). 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. Kroužek vedou 
licencovaní trenéři SK Meteor Praha. 

 

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 určen i pro úplné začátečníky, začneme ovládáním 
klávesnice, myši, budeme pracovat s jednoduchými programy, jako je 
Malování či tvorba komiksu. Děti se naučí vyhledávat obrázky  
a informace na internetu a stahovat do počítače. Šikovnější děti 
vyzkoušejí základy blokového programování (hry k rozvoji logického 
myšlení), seznámení práce s programem Scratch a také animace  
v PivotAnimator.  
 
 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČEŠTINY A 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. 
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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.  
 

 

 

 
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. 
 

 

 

VOLEJBAL 
Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům volejbalu. Děti 
si osvojí pravidla, 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. 
Kroužek vedou licencovaní trenéři SK Meteor Praha. 

 

 

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. 

 
 
 

VÝTVARNÝ KROUŽEK 
Náplní kroužku budou základní výtvarné techniky: kresba, malba, jednoduchá grafika, práce s papírem 
(stříhání, lepení, jednoduché konstrukce), práce s přírodními materiály, prostorové vytváření, výtvarný 
experiment. 

 
 
 
 


