Angličtina ve filmech a písních 8. a 9.ročník (max. 12 dětí)
Děti si procvičí angličtinu prostřednictvím filmů a písniček.
Středa: 
14:15-15:00 hod.
Lektor
: Alena Sládková

Cena: 1 200,- Kč

Debatní kroužek pro 6. - 9. ročník (max. 15 dětí)
V hodinách se děti naučí správně, výstižně a srozumitelně argumentovat. Procvičí si
hlasitost a spisovnost projevu a držení těla. Budou trénovat jistotu ve svých názorech a své
názory obhajovat. Naučí se rychle reagovat na nepříjemné situace a otázky. Zdokonalí svůj
výstup před publikem. Dozví se nové informace o zajímavých tématech dnešní doby.
Připraví se na střední školy a gymnázia (GJB nabízí debatní klub, se kterým je možné se
zúčastnit i republikových soutěží).
Pátek 15:10 -15:55 (učebna keramiky)
lektorka: Kateřina Růžičková
cena: 1 200,- Kč

Dětská jóga 3.- 4.ročník
Hravá a průpravná cvičení, jógové sestavy a jógové hry. Jóga pomůže dětem lépe
vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Živé děti
zklidní a málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, lépe
pracovat s dechem a rozvíjet jejich fantazii.
Pondělí 
12:45 -13:30 (malá tělocvična)
Lektor
: Michaela Šejvlová

Cena: 1 200,- Kč

Dětská jóga 5.ročník
Hravá a průpravná cvičení, jógové sestavy a jógové hry. Jóga pomůže dětem lépe
vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Živé děti
zklidní a málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, lépe
pracovat s dechem a rozvíjet jejich fantazii.
Úterý 
12:45 - 13:30 (5.A)
Lektor
: Michaela Šejvlová

Cena: 1 200,- Kč

Florbal pro 6. - 7. ročník(max. 12 dětí)
Úterý 
15:15 - 16:00 (velká tělocvična/školní hřiště)
Lektor
: Adam Holý

Cena: 1 200,- Kč

Florbal pro 8. - 9. ročník(max. 12 dětí)
Čtvrtek15:15 - 16:00 (velká tělocvična/školní hřiště)
Lektor
: Adam Holý

Cena: 1 200,- Kč

Informatika - programování pro začátečníky
V kroužku budeme programovat v jednodušších jazycích (Scratch, Kodu), naučíme
se základy algoritmizace a řešení typických programových úloh. Budeme se učit
hlavně formou programování 2D her.
Sudý čtvrtek od 13:50 do 15:20, učebna Poč1
Lektor
:
Milan Randák

Cena
:1

200,- Kč

Keramika 1. třída + začátečníci 2. třída
Úterý 
15:00 – 16:30 hodin v keramické dílně
Keramika 2. – 5. třída
Úterý 
13:30 – 15:00 hodin v keramické dílně
Lektorka: Jarmila Kolářová

Cena: 1800,- Kč

Keramika 1. třída + začátečníci 2. třída
Čtvrtek 
15:00 – 16:30 hodin v keramické dílně
Keramika 2. - 5. třída (max. 13 žáků – volných 5)
Čtvrtek 
13:30 – 15:00 hodin v keramické dílně
Lektorka: Jarmila Witoszová

Cena: 1800,- Kč

Kruhové tance pro 1. - 5. ročník 
(max. 20 dětí)
Každá lekce bude začínat intuitivním tancem, kdy děti budou mít možnost taneční
improvizace. Potom se děti postupně budou seznamovat se základními kroky a
poskoky, které následně využijí v jednoduchých tanečních sestavách. Cílem kroužku
je radost dětí z pohybu a z tance. Kroužek je určen pro děvčata i chlapce.
Úterý 
12:45 - 13:30 hod. (učebna 8.C)
Lektorka: J. Klimešová

Cena: 1 200,- Kč

Metoda dobrého startu pro předškoláky(max.10 žáků)
Tento kroužek je zaměřen na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj
početních představ, podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu a
nastartuje u dětí dovednosti potřebné pro zvládnutí prvopočátečního psaní a čtení.
Kroužek bude zahájen 12.11. a 15.11.2018
Pondělí15:00- 15:45 hodin
Lektorka
: I. Zmatlíková

Cena: 1500,- Kč za 15 lekcí

Čtvrtek15:00- 15:45 hodin
Lektorka
: E. Chlumská

Cena: 1500,- Kč za 15 lekcí

Míčovky pro 1. ročník (max. 20 dětí)
Děti se zdokonalí v manipulaci s míči a naučí se základy některých kolektivních her
(vybíjená, miniházená, florbal apod.).
Středa 15:10-15:55 (velká tělocvična, školní hřiště)
Lektorka: Ivana Růžičková

cena: 1 200,- Kč

Míčovky pro 2. ročník
Děti se zde zdokonalí v manipulaci s míčem, naučí se spolupracovat, získají další
zkušenosti ve vybíjené, florbale, přehazované, košíkové, házené apod.
Středa14:20 - 15:05 (velká tělocvična, školní hřiště)
Lektorka: Ivana Růžičková

cena: 1200,- Kč

Míčovky pro 3. a 4. ročník
Děti se zde zdokonalí v manipulaci s míčem, naučí se spolupracovat, získají další
zkušenosti ve vybíjené, florbale, přehazované, košíkové, házené apod.
Středa13:30 - 14:15 (velká tělocvična, školní hřiště)
Lektorka:Ivana Růžičková

cena: 1200,- Kč

Němčina pro 3. - 4. ročník(max. 12 dětí)
Děti se hravou formou, písničkami a říkadly seznámí se základy německého jazyka,
základní slovní zásobou, výslovností a v neposlední řadě i reáliemi.
Středa13:15 - 14:00
Lektor
: Renata Kasseckertová
Robotika je hra pro 5. a 6.ročník

Cena: 1 200,- Kč

Chceš si postavit bagr nebo autíčko na dálkové ovládání? Chceš programovat
roboty? Chceš si každý týden hrát se skvělou stavebnicí? Pak přijď na kroužek
robotiky!
Středa: 
14:00 - 15:30 hodin, učebna fyziky
Lektor
: Ivan Javůrek

Cena: 2 000,- Kč

Příprava na státní přijímací zkoušky z M na osmiletá gymnázia (max.15 dětí)
Řešení cvičných testů a procvičování různých strategií
Úterý
:
13:00 -13:45
Lektorka:Monika Roubalová

Cena
:1

200,- Kč

Příprava z M na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9.ročníku

❖ řešení cvičných testů a příprava na přijímací zkoušky na SŠ
❖ jednou za 14 dní
Středa
15:10 -15:55
Lektorka: K.Mistrová

Cena:

800,- Kč

Stolní hry pro 1. - 5. ročník (max. 20 dětí)
Děti si zahrají různé stolní a deskové hry, od strategických po vzdělávací. Budou se
učit respektovat pravidla, vymýšlet taktiku, být tolerantní, rychle se rozhodovat a také
přijmout porážku. Budou rozvíjeny jejich intelektuální schopnosti, schopnost
koncentrace, logické a strategické myšlení a další dovednosti.
Pondělí 
16:00 - 16:45 hod. v keramické dílně
Lektorka: J. Klimešová

Cena: 1 200,- Kč

Sborový zpěv pro 1.- 4. ročník(max. 20 dětí)
Kroužek je vhodný pro chlapce a děvčata 1. - 4. tříd, kteří mají zájem o zpěv a
hudbu. Zábavnou formou se zde naučí základní techniky zpěvu, správné dýchání a
držení těla při zpívání. Na děti čeká pestrý hudební repertoár, ve kterém nebudou
chybět lidové i moderní písně či písničky z pohádek, aktuálně vánoční koledy a také
doprovodná hra na Orffovy rytmické nástroje.
Úterý: 
13:30 - 15:00 hod. v učebně 4.B
Lektorka: Irena Zmatlíková

Cena: 1 500,- Kč

Výtvarný kroužek pro 1-2.třídu
Děti se v kroužku seznámí s barevným spektrem, naučí se míchat barvy. Budeme
trénovat prostorovou orientaci a proporce postav. Vyzkoušíme si různé malířské
techniky. V teplých měsících kreslíme v přírodě.
Pátek
:
12:45-13:30 (učebna keramiky)
Lektorka: Kateřina Růžičková

Cena: 1 500,- Kč

Výtvarný kroužek pro 3-5.třídu
Na hodinách se děti naučí a procvičí kresbu tužkou, stínování a kresbu detailů.
Budeme trénovat plasticitu obrazů, pomocí odstínů barev (zdokonalíme se v míchání
barev). Vyzkoušíme si malbu abstrakce, zaměřenou na fantazii. Použijeme nové
zajímavé techniky. V letních měsících kreslíme venku (v přírodě i ve městě).
Pátek
:
13:30-15:00 (učebna keramiky)
Lektorka: Kateřina Růžičková

Cena: 1 800,- Kč

