
NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU  

 

 

ANGLIČTINA  

  cizí jazyk formou hry; seznamujeme se s cizím jazykem  

BASEBALL 

  pálkovací hra, kterou proti sobě hrají 2 družstva; máme svůj oddíl registrovaný v ČBA (Česká baseballová asociace), hrajeme turnaje 

BASKETBAL  

  míčová hra 

DESKOVÉ A STOLNÍ HRY 

                seznamujeme se s pravidly deskových i stolních her, pořádáme soutěže, … 

FLÉTNIČKA 

  hra na hudební nástroj; podporujeme zdravé dýchání, vystupujeme na besídkách 

FLORBAL 

  známá kolektivní hra; zdokonalujeme tělesnou kondici, všestranný pohybový rozvoj; pořádáme přátelská utkání, účastníme se  

  turnajů 

INFORMATIKA 

  základy práce na PC, Word, úprava textů, internet, elektronická pošta; učíme se psát na klávesnici, vkládáme obrázky, … 

KERAMIKA 

  relaxace a radost, kterou přináší práce s hlínou; modelujeme z hlíny, učíme se glazovat a zdobit přírodní materiály, zveme také  

  rodiče, babičky, dědečky, … 

PASTELKA, MALOVÁNÍ,  

  výtvarný kroužek; převážně malujeme s různými výtvarnými pomůckami 

PRAKTICKÁ DÍVKA 

  základy stolování, vaření, vyšívání, háčkování, ubrousková technika, práce s kůží a přírodními materiály; učíme se také dělat gelové 

  svíčky, batikovat, malovat na sklo … 

PRIMA VAŘEČKA, KUCHTÍCI 

  základy vaření, stolování; učíme se vařit, učíme se základům stolování a zdravé výživy, připravujeme slavnostní stoly  

SPORT PRO RADOST 

            sportovní a míčové hry 

SPORŤÁČEK 

  pohybové hry, míčové hry (přehazovaná, vybíjená, stolní tenis, …); klademe důraz na všestranný pohybový rozvoj 

SPORTÍK/ZÁCHRANÁŘ 

  závodivé hry, soutěže, cvičení na nářadí; klademe důraz na všestranný pohybový rozvoj 

SPORTOVNÍ HRY V PŘÍRODĚ 

            tento kroužek nás přesvědčí, že i v terénu se dá dobře sportovat a plnit různé disciplíny 

ŠIKULKA, DOVEDNÉ RUCE 

  netradiční techniky ručních prací; pracujeme s papírem, látkou, jehlou i nití, vše hravě zvládneme  

ZUMBA, DISKOHRÁTKY  

  improvizační cvičení při hudbě i bez hudby; poznáváme tempo, rytmus, dynamiku; klademe důraz na správné držení těla,  

  rozvíjíme vlastní tvořivé schopnosti, používáme různá náčiní (švihadla, míčky, hračky, kruhy, …), program doplňujeme lidovými 

  nebo moderními tanečními rytmy  

TURISTICKÝ KROUŽEK 

  poznávací vycházky po Třebíči a okolí; učíme se tábořit, číst v mapách a orientovat se v terénu, hledáme kešky, … 

VÁCLAVSKÉ DIVADÉLKO 

  dramatický kroužek; nacvičujeme pohádky, písničky, divadelní scénky a pak s nimi děláme radost i ostatním dětem naší školy, ale 

  také na představeních v domovech důchodců, v mateřských školách, …  

VŠEZNÁLEK 

            zábavné a sportovní činnosti, návštěvy Alternátoru 

 

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky, najdete v době 

hlavních prázdnin na webových stránkách školy: 

www.zsvaclav.cz.                        
                              

 

                                     Zuzana Suchánková (vedoucí vychovatelka ŠD) 

http://www.zsvaclav.cz/

