ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ZŠ CHMELNICE
Školní rok 2021/2022
- Přihlašování na kroužky bude spuštěno ve čtvrtek 2.9.2021 ve 13:00
- Přihlášení je nutné provést online přes stránky portal.ddmpraha.cz
- Pokud máte účet vytvoření již z předchozích školních let, můžete se
přihlásit do účtu a vybírat zájmový útvar
- Kroužky se jmenují „ZŠ Chmelnice-Sportovní hry“ apod., proto je najdete
v nabídce téměř na konci.
- Po vybrání konkrétního kroužku a zadání platebního předpisu (pololetní
platba, celoroční platba) je nutné (z důvodu ochrany osobních údajů) si
v systému ONLINE vytisknout přihlášku, tu předejte PODEPSANOU (je zde
potřeba podepsat na straně první a na straně druhé) koordinátorovi M.
Šípovi na vrátnici ZŠ Chmelnice (popřípadě osobně).
- Kroužky budou zahájeny v týdnu od 13. září 2021. V ceně kroužku je 15
lekcí daného zájmového útvar na pololetí.
- V případě dotazů se obraťte na koordinátora M. Šípa
Kontaktní osoba:
MgA. Martin Šíp
DDM hl. m. Prahy
Karlínské spektrum
Telefon: 702 820 008
Email: sip@ddmpraha.cz

Anotace kroužků
Zpěvohrátky
Kroužek je zaměřen na rozvoj pěveckých a hereckých dovedností prostřednictvím písniček,
dramatických her a cvičení. Děti se zdokonalí ve zpěvu, naučí se hezké písničky za doprovodu kytary,
flétny, kláves či ukulele (také mohou uplatnit vlastní dovednosti ve hře na nástroj), zdokonalí se v
herectví a následně své dovednosti propojí.
Tancování
Kroužek učí děti jednoduchým tanečkům a písničkám a upevňuje tak jejich kladný vztah k hudbě a
pohybu. Činnosti budou vedeny hrou a jejich nenáročná forma bude vhodná pro mladší účastníkyděti prvního stupně. V kroužku nebudou děti drilovat taneční sestavy, ale bude se brát ohled hlavně
na jejich radost z pohybu.
Kreativní dílna
V kroužku Kreativní dílna si děti vyzkouší práci s nejrůznějšími materiály (papír, dřevo, sklo,
látka, kov), poznají různé jednodušší pracovní techniky a rozvinou své výtvarné schopnosti, kreativitu
i manuální zručnost. Obsah kroužku bude průběžně utvářen i na základě přání a zaměření
jednotlivých dětí, výstupem budou různé dekorační předměty, dárky a další.
Keramika (6 skupin)
Kurz je určen pro děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil,
přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při
tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i
práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a
zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.
Sportovní hry
Kroužek sportovních her pro děti z 1. a 2. tříd nabízí možnost naučit účastníky základním
pohybovým hrám s míčem i bez něj, rozvíjí koordinační a pohybové schopnosti dětí, ale hlavně se
snaží v dětech vypěstovat základní pohybové návyky a vybudovat dobrý vztah k pohybu, sportu.
Florbal (5 skupin)
Florbal je oblíbený dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na
nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení
pravidel a taktiky hry. Účastníci aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost,
soustředění, pohybové a koordinační schopnosti.
Badminton
Badminton patří v současné době mezi nejpopulárnější a rychle se rozvíjející raketové sporty.
Je to dynamická hra, která se mimo jiné pyšní i označením "nejrychlejší raketový sport". Pokud s
badmintonem ještě nemáte žádnou zkušenost, budete velmi překvapeni, jak dokáže být pohybově
náročný a přitom zábavný. Smyslem kroužku je pohybové vyžití dětí.
… a plno dalších

SEZNAM KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
Název
Keramika 1
Keramika 2
Sportovní hry 1
Florbal Po 2.-3.třída
Florbal Út 1.třída
Gymnastika
Kreativní dílna
Keramika 3
Keramika 4
Sportovní hry 2
Florbal St 2.-3.třída
Sálová kopaná
Deskové hry
Tancování
Zpěvohrátky
Badminton
Keramika 5
Keramika 6
Dramaťák
Florbal 4.-5.třída
Florbal 6.-9.třída
Atletika

Čas
Pondělí
13:45-15:15
15:30-17:00
15:30-16:30
15:30-16:30
Úterý
14:00-15:00
15:30-16:30
14:00-15:30
Středa
13:45-15:15
15:30-17:00
13:45-14:45
13:45-14:45
15:00-16:00
15:00-16:30
Čtvrtek
13:30-14:30
13:30-14:30
14:30-15:30
13:45-15:15
15:30-17:00
14:30-15:30
14:00-15:15
15:30-17:00
Pátek
14:00-15:00

Cena pololetní/roční

Třída

1700/3200
1700/3200
1300/2400
1300/2400

1.,2.
3.-5.
1.,2.
2.,3.

1300/2400
1300/2400
1500/2800

1.
2.-5.
2.-5.

1700/3200
1700/3200
1300/2400
1300/2400
1300/2400
1500/2800

3.-5.
1.,2.
1.,2.
2.,3.
2.-5.
2.-5.

1300/2400
1300/2400
1300/2400
1700/3200
1700/3200
1300/2400
1400/2600
1500/2800

2.-5.
1.-4.
2.-5.
1.,2.
3.-5.
2.-5.
4.-5.
6.-9.

1300/2400

2.-5.

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ V TÝDNU OD 13.9.2021

