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ŠKOLNÍ KROUŽKY + hlídání v době čekání
DŮLEŽITÉ:

ÚVOD:
Milí žáci,
protože je nám jasné, že si budete
chtít své kroužky, co nejdříve vybrat a uspořádat do rozvrhu, zpřístupňujeme vám hned v prvních
dnech, co jsme ve škole, nabídku
Školního klubu ZŠ Bánov.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB

Termíny berte jen jako orientační. Pokud se s vyučujícím domluvíte, může se
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čas nebo i den.
Podstatný je váš zájem
o kroužek!
Aby se kroužek rozjel,
musí mít nejméně 10 členů.

KOLNÍHO K

JÍZDNÍ

LUBU ZŠ Bá

nov

ŘÁD

:
Přihlášky
vám dají
třídní uč
středy 2.
itelé do
9. 2015.
Přihlášku
p
do pondě ak přinesete vyp
lněnou
lí 7. 9. 20
15.
Kroužky
se rozjed
ou od p
28. 9. 20
15.
ondělí
Doufáme
, že bude
o kroužk
jako v pře
y zá
dc
že budete hozích letech a v jem
ěří
všichni s
pokojeni. me,
učitelé a
vedení šk
oly

Mgr. Jiří Suchý

5. - 9. třída

pátek 1330-1500

Zaměření na GLOBE program.

KUŘÁTKO

Mgr. Vlastimil
Ondra

1. - 9. třída

pondělí 1330-1500

Předávání lidové kultury
rodné obce dětem.

Mgr. Vlastimil
Ondra

1. - 6. třída

čtvrtek (LT) 1330-1500

Přípravka tvorby školního časopisu Bublanina.

FILMOVÝ

Mgr. Vlastimil
Ondra

4. - 9. třída

pondělí 1500-1715

Natáčení a střih krátkých filmů, fotografování.

PSANÍ VŠEMI DESETI

Mgr. Hana
Boráková

5. - 9. třída

středa 1500 - 1545

učíme se psát na klávesnici počítače
efektivně a přesně v programu ALL TEN FINGERS

ČEŠTINÁŘSKÝ

Mgr. Hana
Boráková

8. - 9. třída

pátek 1330-1415

Práce s textem, zajímavosti z češtiny, které jistě před
přijímačkami ani po nich nikomu neublíží.

VYBÍJENÁ

Iva Vítková

2. - 5. třída

středa 1545-1630

FLÉTNA

Mgr. Jitka Malá

1. - 5. třída

(čas dle dohody)

v menších skupinkách po 20 minutách za sebou

VÝTVARNÝ KROUŽEK

Mgr. Jitka Malá

1. - 6. třída

pondělí 1500 - 1630

výtvarné nápady a netradiční techniky

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

Mgr. Radek
Masař

5. - 9. třída

(čas dle dohody)

„Buď ve formě! Buď fit! Zdravý styl. Ukaž, co v tobě je!“
+ příprava na OVOV a parkůr :)

BĚŽECKÝ KROUŽEK

Mgr. Radek
Masař

5. - 9. třída

(čas dle dohody)

Běhání po okolí Bánova spojené s poznáváním jeho krás...

Mgr. Jana
Herberková

7. - 9. třída

pondělí 1330-1500

Mgr. Jana
Herberková

7. - 9. třída

středa (LT) 1330-1500

Mgr. Lenka
Švehlíková

9. třída

domluva dle rozvrhu
(pátek však ne)

příprava na ples školy

Mgr. Jan Dofek

6. - 9. třída

domluva dle rozvrhu
(pátek však ne)

Zlomové okamžiky dějin na stříbrném plátně.
„Prohlub si znalosti dějin zábavnou formou.

Mgr. Romana

1. - 2. třída

úterý 1545-1630

Mgr. Romana

3. - 5. třída

úterý 1300-1345

Mgr. Romana
Münsterová

6. - 7. třída

úterý sudý týden

CVIČENÍ S HUDBOU

Mgr. Romana
Münsterová

1. - 5. třída

úterý 1630-1715

cvičení pro dívky při moderní hudbě

ČTENÁŘSKÝ

Mgr. Ludmila
Horňáková

1. - 5. třída

(čas dle dohody)

Zábavné čtení s úkoly a hrami přímo mezi knížkami
v knihovně. První schůzka 10. 9. 2015 v 1800 v knihovně.

ŠACHOVÝ

Jitka Vítková

1. - 9. třída

čtvrtek 1545-1630

MATEMATICKÝ

Mgr. Ivana
Mačková

9. třída

HLÍDÁNÍ

Eva
Chovancová

BUBLANINKA

VOLEJBAL I
VOLEJBAL II
TANEČNÍ

DĚJINY VE FILMU
FLORBAL I
FLORBAL II
FLORBAL III

4. - 9. třída

pátek 1315 - 1430

příp. domluva dle rozvrhu

hlídání lze využít denně
od 1210 do 1430

zajímavosti z matematiky, které jistě
před přijímačkami ani po nich nikomu neublíží :)
Dozor v čítárně školy v čase volných hodin, které jsou určeny
k obědu a relaxaci žáků před odpoledním vyučování či při čekání
na pozdější kroužky. Možnost četby, hraní stolních her, práce na
PC... POZOR! Pokud dítě není přihlášeno do Školního klubu,
musí trávit volné a čekací hodiny mimo budovu školy!

zpracoval Mgr. Vlastimil Ondra (srpen 2015)

PANTOFLÍČEK

