ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY
Ve školním klubu budou opět organizovány kroužky a poskytováno ranní a odpolední zájmové
vzdělávání pro žáky 6. - 9. tříd. Podrobnější informace obdrží žáci k přihlášce a budou zveřejněny
na webu školy.
KROUŽKY
Pro nový školní rok jsme pro vaše děti připravili zajímavou nabídku zájmových kroužků, ze kterých
si každý určitě vybere. Kroužek Schola je bezplatný. Ostatní kroužky budou pro žáky dostupné
po zaplacení paušálního poplatku 400 Kč za celý školní rok. Po jeho zaplacení může vaše dítě
navštěvovat i více kroužků, maximálně však čtyři. Přihláška do kroužků bude opět v elektronické
podobě a naleznete ji na webu školy. Přihlašování bude možné od 6. do 13. 9. 2022. Kroužky budou
zahájeny na začátku října.
Poplatek za kroužky 400 Kč (za celý školní rok) budou vybírat paní vychovatelky v termínu
od 10. do 21. 10. 2022.
Aktuální a upřesňující informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách a na nástěnce
v přízemí u schodiště.

„Co Čech, to muzikant“
Schola (1. a 2. stupeň)
Dokořán je zde otevřeno všem muzikantským duším, i těm, kteří se teprve poprvé chtějí zapojit do
hudebního uskupení. Uvítáme nejen zpěváky, ale i zájemce o hru na nástroje. Hudební skupina
bude provázet školní mše a další akce.
Folklórní soubor (2. stupeň společně s BIGY)
Ve folklórním souboru budeme tančit lidové tance, zpívat, ale i hrát divadlo v krojích, a již
v letošním roce nás čeká spousta vystoupení. Přijímáme členy do taneční, pěvecké složky a muziky
(hra na nástroj).

„Něco pro šikovné ruce“
Keramika (1. a 2. stupeň)
Nauč se pracovat s hlínou, glazurovat a určitě si vytvoříš krásné a originální keramické výrobky.
Šikulky (1. stupeň)
Kroužek je určen pro všechny tvořivé zájemce z 1. stupně, kteří mají zájem o celou škálu
výtvarných a rukodělných technik.
Ruční práce (3. – 5. třída; 6. – 8. tř.)
Chceš se naučit práci našich babiček? Chceš si uplést na zimu šálu, nebo se naučit šít, háčkovat?

„Hry“
Šachy (1. a 2. stupeň; začátečníci / pokročilí)
Nauč se hrát a zdokonal se v této
začátečníky i pokročilé.
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„Počítače“
Počítače (3. - 5. třída)
Zajímáš se o počítače? Neváhej! Je tu počítačový kroužek pro žáky 2. - 5. třídy, kde se naučíš
základy práce s počítačem.
Robotika (6. – 9. třída, společně s BIGY)
V kroužku se budeme věnovat prací s Lego Mindstorms EV3, Micro:bitem a Minecraftem. Cílem
kroužku je, aby se žáci seznámili s programováním robotů zábavnou formou. Přirozeně se posiluje
trpělivost a žáci se učí pracovat jak samostatně, tak i v týmu. Dává možnost žákům pracovat
na vlastních výtvorech a umožnuje jim postupně přecházet hravou formou od blokově
orientovaných programovacích jazyků k běžně užívaným jazykům, jako je například Python nebo
Javascript.

„Sportem ku zdraví!“
Sportovní a pohybové hry (1. stupeň)
Kroužek pro holky a kluky, kteří si chtějí zahrát nejrůznější míčové a pohybové hry.
Florbal (2. stupeň společně s BIGY)
Kroužek pro žáky 2. stupně, kteří mají rádi florbal. Kroužek bude probíhat společně se zájemci
z řad studentů Biskupského gymnázia v Orlovně (vedle Biskupského gymnázia).
Florbal – dívky (2. stupeň společně s BIGY)
Kroužek pro žákyně 2. stupně, kteří mají rádi florbal.
Volejbal (2. stupeň společně s BIGY)
Kroužek pro žáky 2. stupně, kteří mají rádi volejbal. Kroužek bude probíhat společně se zájemci
z řad studentů Biskupského gymnázia v Orlovně (vedle Biskupského gymnázia).
Taneční kroužek (1. – 3. tř.)
Kroužek pro ty, kteří chtějí rozpohybovat své tělo na hudbu.
TRX (8. a 9. tř. společně s BIGY)
Zdravé posilování váhou vlastního těla pomocí závěsného systému TRX.

„Máme rádi přírodu“
Přírodovědný kroužek (6. – 9. tř.; společně s BIGY)
V rámci kroužku budeme hrát různé hry; plnit laboratorní úkoly – pracovat s mikroskopem,
sbírkami a herbáři; povídat si a tvořit zajímavé modely či učební pomůcky, připravovat na
Biologickou olympiádu a na soutěž v Poznávání. Budeme chodit často i do terénu, abychom vše
prakticky poznávali.

„Učit se, učit se, učit se.“
Angličtina hrou (2. třída)
Rozvoj slovní zásoby zábavnou formou.
Angličtina – příprava na certifikát A1 (5. třída)
Příprava na mezinárodní zkoušku z angličtiny úroveň A1.
Příprava z matematiky a českého jazyka na víceletá gymnázia (5. třída)
Chceš se dostat na vytoužené víceleté gymnázium? Nepodceň pečlivou přípravu z matematiky a
češtiny! Kroužek je určen pro žáky 5. třídy.
Příprava z matematiky a českého jazyka na SŠ (9. třída)
Kroužek je určený pro žáky 9. třídy, kteří by se rádi dobře připravili na přijímací zkoušky na střední
školy.
Doučování ČJ/M pro 2. a 3. tř.; 4. a 5. tř.
Kroužek vhodný pro žáky 1. stupně, kteří potřebují doučování z českého jazyka a matematiky.
Doučování z anglického jazyka (6. a 7. třída)
Potřebuješ doučování z angličtiny? Pokud ano, tak je tento kroužek pro Tebe.
Angličtina – příprava na certifikát A2 (7. – 8. třída)
Příprava na mezinárodní zkoušku z angličtiny úroveň A2.
Ruština (2. stupeň)
Chceš se naučit nový jazyk? Přijď do kroužku ruštiny.
Němčina (2. stupeň)
Kroužek je určen pro žáky, kteří se chtějí dále zdokonalovat v německém jazyce, ale také potřebují
pomoc, když jim něco nejde.

„Pro holky od oltáře“
Spolčo (2. stupeň)
Ráda zpíváš, tančíš, povídáš si s kamarádkami, tvoříš a přitom rozvíjíš svou víru? Tak to je kroužek
pro tebe! Nebudou chybět ani výlety či přespávačka u sester salesiánek.

Těšíme se na Vás!
Přijďte.

