
Nabídka kroužků pro školní rok 2020/21 
 

Kroužky školní družiny a školního klubu 
název kroužku 

vedoucí kroužku 
určen pro anotace termín 

Anglický jazyk 1.tř. - ŠD 
Martina Běhůnková 1. roč. Angličtina hrou pro nejmladší žáky  úterý 

5. hodina 

Výtvarná dílna - ŠD  
Martina Gajdošíková 1. stupeň 

Pro děti, které rády tvoří, mají výtvarné 
nadání a chuť vyzkoušet si různé výtvarné a 
jiné tvořivé techniky. Kapacita kroužku je 
omezená.  

pondělí 
15:30 – 16:30 

hod 

Zumba - ŠD 
Martina Gajdošíková 1. stupeň 

Taneční fitness kroužek využívající latinsko-
americkou hudbu. Kroužek je určen pro děti, 
které rády tancují, mají pohybové nadání. 
Kapacita kroužku je omezená. 

úterý 
15:30 – 16:30 

hod 

Vaření a pečení 
Daniela Chvílová 4., 5. roč. Učíme se základům přípravy pokrmů a  

stolování 
středa 

od 13:30 hod 
Tvořílek 
Mária Uherková  1. stupeň Tvoříme a vyrábíme ozdobné dekorace 

z papíru a jiných materiálů 
středa 

6. hodina 

Rybářský I. 
Roman Bandri 

1. stupeň 
nebo 

začátečníci 

Základy poznávání ryb, nejmenší lovné míry, 
povolené způsoby rybolovu, hájení, 
povinnosti při rybolovu, základní dovednosti, 
příprava na získání prvního rybářského lístku 

bude upřesněno 
dle možností 

přihlášených žáků 

Vybíjená 
Martina Běhůnková 4. – 6. roč. Zdokonalování v míčové technice a hře této 

oblíbené míčové hry 
pondělí 

od 13:30 hod 

Stonožkové děti – 
výtvarný kroužek 
Jana Kovaříková 

4. – 9. roč. 

Netradiční výtvarné techniky, grafika, malba 
akrylovými barvami na plátno, olejomalba, 
malba na sklo, hedvábí, kombinované 
techniky, vytváření ozdobných dekorací, 
příprava na výtvarné soutěže 

středa  
13:30 – 15:30 

hod  
 

Fyzikálně technický 
Pavlína Gajdůšková 5. – 7. roč. 

Zaměřeno na vědu a techniku – proč a jak 
věci kolem nás fungují; fyzikální pokusy, 
výroba různých fyzikálních „hraček“, využití 
elektrostavebnic a jiných stavebnic 

bude upřesněno 
dle možností 

přihlášených žáků 

Dějepisný kroužek 
Martin Kutálek 8. – 9. roč. 

II. světová válka (bez cenzury) – příčiny, 
průběh, důsledek pro současnost, pokus o 
falšování dějin; zvláštní kapitola bude 
věnována šoa – holocaust – vyvraždění 6 
milionů Židů. Navážeme na práci kroužku 
minulého školního roku Po stopách židovské 
komunity v Čechách a na Moravě. Součástí je 
exkurze do Brna – Židovské Brno, která se 
měla konat v květnu 2020. 

bude upřesněno 
dle možností 

přihlášených žáků 

Německá konverzace 
Martin Kutálek 8. - 9. roč. Rozvíjení a užití základů německého jazyka v 

praxi 
čtvrtek 

1. hodina 
Cvičení z matematiky 
Pavlína Gajdůšková 9. roč. Příprava na  přijímací zkoušky pátek 

0. hodina 
Cvičení z českého jazyka 
Monika Mahdalová 9. roč.  Příprava na  přijímací zkoušky pondělí  

0. hodina 



Rybářský II 
Roman Bandri 2. stupeň 

Navazuje na Rybářský I; rozšiřování 
základních rybářských znalostí a dovedností, 
péče o ryby 

bude upřesněno 
dle možností 

přihlášených žáků 

Taneční kroužek 
Kateřina Provodovská 9. třída 

Příprava na vystoupení na školním plesu pátek  
po vyučování 
(1. pololetí) 

Basketbal 
Ivo Frolec 2. stupeň Zdokonalování v míčové technice a hře této 

oblíbené míčové hry čtvrtek od 13:30 

Kroužky školního sportovního klubu 
Hodina pohybu navíc I. 
Alena Braunerová 1. a 2. roč. Pohybové hry, míčové hry, zdokonalování ve 

sportovních technikách 
úterý  

od 13:30 hod 
Hodina pohybu navíc II. 
Ivo Frolec 1. stupeň Pohybové hry, míčové hry, zdokonalování ve 

sportovních technikách 
pátek 

6. hodina 

Hodina pohybu navíc III.  
Ivo Frolec 1. stupeň 

Pohybové hry, míčové hry, zdokonalování ve 
sportovních technikách 

bude upřesněno 
dle možností 

přihlášených žáků 
Nabídky jiných organizací 

Judo 
(Judo Uherský Brod) 
Marcel Zbožínek 

1. stupeň 

Všestranná sportovní příprava, základní 
judistické techniky, pádové techniky, základy 
gymnastiky, základní pohybové dovednosti 
formou zábavných her 

bude upřesněno 
dle možností 

přihlášených žáků 

Basketbal chlapci a 
děvčata 
(Spartak Uherský Brod) 
Petra Balijová 

2., 3. roč. 

Základní pravidla hry, základy míčové 
techniky, cvičení pro rozvoj pohybových 
dovedností, orientace v prostoru, koordinace 

čtvrtek  
15:00 – 16:30 

 

 


