
Nabídka zájmových kroužků ZŠ Přemyslovců pro školní rok 2021/2022 

 

Název kroužku, 

VEDOUCÍ 
Popis činnosti Den Čas 

Určeno 

pro žáky 

třídy nebo 

ročníku 

IQ Klubík - TK 

Petržilková A. 

Kroužek, kde děti budou rozvíjet a 

zdokonalovat svůj důvtip, logické a 

strategické myšlení, pozorovací 

schopnosti a intelekt pomocí 

různých hádanek, rébusů, šifer, 

tradičních i netradičních deskových 

her a stavebnic. 

pondělí 13.30 - 15.30 1. ročník 

Míčové hry 

Ekrtová J. 

Rozvoj pohybových aktivit -

všestranný rozvoj pohybových 

aktivit, kolektivní míčové hry. 

pondělí 13.30 - 14.15 5. ročník 

OVOV 

Lapková L. 

Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů: komplexní příprava na 

školní soutěže - atletika, 

gymnastika, sportovní hry 

pondělí 

1x za 14 

dní 

(sudý 

týden) 

14.15 - 15.45 6. ročník 

Klub nadaných dětí 

(KND)  

Koptová I. 

Pokračujeme v rozvoji různých 

oblastí zájmů žáků, kteří prošli 

testováním Mensou ČR. 

pondělí 14.00 – 15.30 
2. - 9. 

ročník 

Robotika – TK 

Kopta K. 

Vytváření základních znalostí 

týkající se programováni a 

mechanických funkcí robotů a 

strojů a následné rozšíření těchto 

znalostí praktickými ukázkami a 

tvorbou robotů.  

pondělí  14:00 – 16.00 2. stupeň  

Konverzace v 
anglickém jazyce  
Vondrová E. 
  

Rozvoj komunikačních dovedností v 

anglickém jazyce.  
úterý 13.00 - 13.45 2. ročník 

Robotika - TK 

Kopta K. 

  

Rozvíjení logických postupů při 

programování robotů 

prostřednictvím her.  
úterý 

13.40-14.40  

14.40-15.40  
1. stupeň  



Badatelský klub  

Koptová I. 

Poznávání přírodních zákonitostí 

z oblasti fyziky, chemie, biologie a 

dalších. Činnosti zaměřené na 

rozvoj badatelských dovedností 

pomocí experimentů a praktického 

ověřování. 

úterý 14.00 – 15.30 
5. - 9. 

ročník 

Příprava na přijímací 

zkoušky z M 

Lukášová J. 

Prohlubování učiva matematiky za 

účelem úspěšného zvládnutí 

přijímacích zkoušek. 

úterý 14.00 - 15.30 9. A 

Přírodovědný 

kroužek 

Tykalová I. 

Prohlubování učiva přírodopisu a 

prohloubení u žáků vztahu k 

přírodě. 

úterý 14.00 - 14.45 8. třída 

Příprava na přijímací 

zkoušky z M 

Srkalová I. 

Prohlubování učiva matematiky za 

účelem úspěšného zvládnutí 

přijímacích zkoušek.  

úterý 14.00 - 15.00 9. B 

Florbal   

Ekrt M. 

Seznámení s pravidly, nácvik a hra  
středa 7.00 - 7.45 8. ročník 

Příprava na přijímací 

zkoušky z Čj 

Zíková J. 

Prohlubování učiva českého jazyka 

za účelem úspěšného zvládnutí 

přijímacích zkoušek. 

středa 14.00 - 15.30 9. A 

Příprava na přijímací 

zkoušky z Čj 

Borlová Z. 

Prohlubování učiva českého jazyka 

za účelem úspěšného zvládnutí 

přijímacích zkoušek 

středa 14.00 -15.30 9. B 

Polytechnika - TK 

Kopta K. 

Pokročilá práce s nástroji a 

materiály. Rozvoj základních 

znalostí a postupů při práci v 

dílnách.  

středa 14.00 - 16.00 2. stupeň 

Konverzace v 
anglickém jazyce  
Šánová D.  

Rozvoj komunikačních dovedností v 

anglickém jazyce.  čtvrtek 7.00 - 7.45 
8. a 9. 

ročník 

Estetický kroužek 

Filípková P. 

Poznávání různých způsobů 

uměleckého vyjádření skutečnosti 

v malbě  - figura, krajina, atd. 

Naučit se pracovat a využívat 

různých forem práce a materiálů. 

čtvrtek 14.00 –15.30 
2. - 5. 

ročník 

Klub logiky  

Koptová I. 

Klub zaměřený na rozvoj logického 

uvažování, získávání nových 

zkušeností a vědomostí pomocí 

čtvrtek 14.00-15.30 
5. - 9. 

ročník 



hlavolamů, šifer, kvízů, logických a 

strategických her. Aktivity 

zaměřené na paměť, postřeh a 

představivost. 

Doučování Nj 

Kubešová M. 

Procvičování učiva 7. a 8. ročníku 

(OPAKOVÁNÍ - slovní zásoby, 

gramatiky, čtení - výslovnost) 

čtvrtek 

nebo 

pátek 

7.00 – 7.45  
7. a 8. 

ročník 

Mladý záchranář 

Nováková K.  

Se žáky se seznámíme se základy 

první pomoci (resuscitace, pomoc 

při poranění, zástava krvácení, 

stabilizovaná poloha, …). Dále si 

vyzkoušíme falešný hovor na 

tísňovou linku, ošetření popálenin, 

úrazu hlavy, zlomenin a dalších 

nezbytných věcí.    

pondělí 

nebo 

úterý  

 
4. a 5. 

ročník 

Stolní tenis 

Korencová J. 

Seznámení s pravidly hry stolního 

tenisu, nácvik a hra 

dle 

domluvy 
 1. stupeň 

Stolní tenis 

Korencová J. 

Seznámení s pravidly hry stolního 

tenisu, nácvik a hra 

dle 

domluvy 
 2. stupeň 

 

 

Nabídka zájmových kroužků ZŠ Přemyslovců pro školní rok 2021/2022 pro 
žáky v rámci školní družiny 

 

Kroužek ručně 

zručně, ŠD 

Martinovská J. 

Kroužek všestranného tvoření 

praktických i dekorativních 

předmětů a výrobků různých 

technik a oborů  

(pracovní a výtvarné činnosti, ruční 

práce, vaření, dílny).  

Rozvoj jemné motoriky, estetického 

cítění, smyslu pro detail i celek a 

trpělivosti.  

úterý 13.30 -15.30 
1. ročník 

DRUŽINA 



Malujeme pro 

radost, ŠD 

Klimtová H. 

Cílem je rozvíjet vnímavost dětí, 

rozvíjet schopnost jejich 

výtvarného vyjadřování, 

seznamovat je s výtvarným 

uměním. Prohlubovat jejich 

poznávání světa a probouzet 

citlivost smyslů pro tvary a barvy. 

Učit je tvořivě pracovat. 

středa 13.00-13.45 
2. A, B 

DRUŽINA 

Pohádkový svět, ŠD 

Zlatohlávková J. 

Čtení, vyprávění, ilustrace, 

dramatizace, výroba papírových 

loutek 
čtvrtek 13.30-14.15 

 

3. A, B 

DRUŽINA 

Hudba skrz naskrz, 

ŠD 

Tichá B. 

Cílem zájmově vzdělávacího 

kroužku Hudba skrz naskrz je 

navnadit žáky na lásku k hudbě. 

Ukázat jim více způsobů vnímání a 

chápání hudby. Součástí je i hra 

na rytmické nástroje, zkouška hry 

na melodické nástroje a základní 

teorie. Dále bude v rámci tohoto 

kroužku i řízená relaxace 

s hudbou.   

čtvrtek 13.45-14.30  
2. C, 3. C 

DRUŽINA 

Kroužek tabletů, ŠD 

Kozáková K. 

Děti budou s pomocí práce na 

tabletu zvyšovat svou počítačovou 

gramotnost a rozvíjet své 

vědomosti v různých směrech. 

čtvrtek 14.30 -15.15 

4. A, B   

5. A, B 

DRUŽINA 

Angličtina hrou, ŠD 

Nováková  A. 

V zájmovém kroužku Angličtina 

hrou se děti formou her a 

zábavných aktivit naučí nová 

slovíčka a fráze v anglickém 

jazyce.   

čtvrtek 15.00-15.45 
1. ročník 

DRUŽINA 

 


