
Název kroužku Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9.A 

Maximální počet dětí 9.A 

Vyučující Jana Müllerová 

Stručný popis činnosti • prohlubování a procvičování základního učiva  

• didaktické testy 

Časová dotace 60 minut týdně 

Cena 350 Kč 

 

Název kroužku Keramický kroužek (pro ŠD)  

Maximální počet dětí 12 

Vyučující  Hana Miškovská 

Stručný popis činnosti • seznámení se základními technikami             

• zpracování keramické hlíny 

• vykrajování z plátů 

• modelování z hroudy /tvoření plošných i 
prostorových výrobků/ 

• válečková technika 

• zdobení engobami a glazování 

Časová dotace 90 min. /týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) + 300 na nákup 
materiálu (1 pololetí) 

 

Název kroužku  Modelářský kroužek (3.- 5.třída), (6.-9.třída) 

Maximální počet dětí  10 +10 

Vyučující  Karel Šedivý 

Stručný popis činnosti • Práce s ručním nářadím 

• Sestavování lehčích modelů z papíru 

• Sestavování složitějších modelů lodí a letadel 

• Týmová spolupráce 

Časová dotace  60 min. /týdně/ 

Cena  350,- 

 

Název kroužku Malý technik (3.-5.třída) 

Maximální počet dětí 14 

Vyučující František Obešlo 

Stručný popis činnosti • Sestavování modelů z technických stavebnic 

• Robotika 

• Práce s ručním nářadím 

Časová dotace 60 min. /týdně/ 

Cena 350,-  

 

Název kroužku Malý technik - Robotika a 3D technologie (6.-9.třída) 

Maximální počet dětí 14 

Vyučující František Obešlo 

Stručný popis činnosti • Programování 

• Ovládání robotů a robotických stavebnic 

• Programování robotů  

• Práce s 3D programy  

• Práce s 3D tiskárnou 

Časová dotace 60 min./týdně/ 

Cena 350,- Kč 



Název kroužku Kroužek anglického jazyka (M.Lowder) 1.třída 

Maximální počet dětí  25 

Vyučující Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti • Objevování anglického jazyka verbální a 
vizuální formou (vidím, slyším, mluvím) 

• Komunikace v anglickém jazyce -   začátečníci 

• Hry, scénky 

• Základní témata 
 

Časová dotace 45 min. /týdně/ 

Cena 350,-  

 

Název kroužku Kroužek anglického jazyka (Lowder) 2. třída 

Maximální počet dětí  25 

Vyučující Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti • Osvojování jazyka verbální a vizuální formou 
(vidím, slyším, mluvím) 

• Komunikace v anglickém jazyce  

• Hry, scénky 

• Témata týkající se každodenního života 
 

Časová dotace 45 min. /týdně/ 

Cena 350,-  

 

Název kroužku Kroužek anglického jazyka (Lowder) 3. třída 

Maximální počet dětí  25 

Vyučující Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti • Osvojování jazyka verbální a vizuální formou 
(vidím, slyším, mluvím) 

• Komunikace v anglickém jazyce  

• Hry, scénky 

• Témata týkající se každodenního života 
 

Časová dotace 45 min. /týdně/ 

Cena 350,- 

 
  



Název kroužku Anglický jazyk - příprava na zkoušky Cambridge English 
Starters 4. + 5. ročník 

Termín Úterý 14:30-16:00, popř. upřesněno, ale úterý 

Maximální počet dětí 8 

Vyučující Jazyková škola Vila Rosenbaum – PŘIHLÁŠKY 
PROSTŘEDNICTVÍM kanceláře školy 
Hana Pakandlová, Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti ▪ Příprava na zkoušky Starters 
▪ Konverzace v anglickém jazyce 
▪ Práce s textem 
▪ Poslech 
▪ Využití interaktivních materiálů 

Časová dotace 90 minut týdně 
Vzhledem k tomu, že jsme nemohli dokončit minulý 
cyklus 17 lekcí, budeme letos postupovat jinak: 
- Nejdříve dokončíme stávající kurz  – doufejme, že 
dokončíme během září, října, nejpozději počátkem 
listopadu. 
- Od poloviny listopadu (případně dříve) bychom rádi 
započali nový cyklus. 
- Pokud se tedy rozhodnete přihlásit své dítě na tento 
kroužek je možno přihlášku podat již dříve –  do 
poloviny října 2021. 

Cena 3 300,- kurzovné / 17 lekcí za pololetí 

Kontakt Jazyková škola Vila Rosenbaum 
Http: vilarosenbaum.cz 
případné dotazy na emailu: 
hana.pakandlova@6zskolin.cz 

 

Název kroužku Veselá věda - kroužek zábavných “skorovědeckých” 
pokusů z chemie, fyziky a biologie – 1. stupeň 

Maximální počet dětí 15 

Vyučující Veselá věda (veselaveda.cz) 
POZOR – PŘIHLÁŠKY na webu veselaveda.cz 

Stručný popis činnosti ▪ Budeme experimentovat ve školní učebně i 
venku 
▪ Pokusy bude dělat každý sám i ve skupinkách 
▪ Jak z bonbónu a sodovky vyrobit raketu  
▪ Jak vysoko vystřelí?  
▪ Jakou sílu mají rostliny, mohou roztrhnout i 
kámen? 
▪ Umí téct voda do kopce? Jak udělat obří 
bublinu? 

Časová dotace 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí 

Cena 1450,- za pololetí 

Kontakt veselaveda.cz 
Klára Matasová 
tel.: 602357678        email: klara.matasova@gmail.com 

 
  

mailto:klara.matasova@gmail.com


Název kroužku  Enkaustika (2.- 3. třída) 

Maximální počet dětí  10 

Vyučující  Naděžda Sojková 

Stručný popis činnosti Enkaustika - malování horkým voskem                          
Seznámení s historií                                                         Práce 
s voskem a zvládání základních technik                Vytváření 
abstraktních obrazů i věrných maleb     

Časová dotace  90 min. /týdně/   15:00 – 16:30 

Cena  0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) + 300,- na nákup 
materiálu (1 pololetí) 

 

Název kroužku  Enkaustika (4. - 5. třída) 

Maximální počet dětí  10 

Vyučující  Naděžda Sojková 

Stručný popis činnosti Enkaustika - malování horkým voskem                          
Seznámení s historií                                                         
Práce s voskem a zvládání základních technik              
Vytváření abstraktních obrazů i věrných maleb   

Časová dotace  90 min. /týdně/   15:00 – 16:30 hod. 

Cena  0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) + 300,- na nákup 
materiálu (1 pololetí) 

 

Název kroužku  Kreativní svět (3.- 5. třída ) 

Maximální počet dětí 8 

Vyučující  Šárka Pecková 

Stručný popis činnosti - V časových blocích si vyzkoušíme a osvojíme 
nejrůznější techniky kreativního tvoření. 

- Budeme vyrábět například gelové svíčky, 
glycerinová mýdla, nebo andílky z ovčího 
rouna. 

- Vyzkoušíme si také decoupage a práci s 
přírodninami. 

Děti si veškeré výrobky, které v kroužku vyrobí, 
vezmou domů. Svá dílka mohou použít jako dárky či 
drobné pozornosti. 

Časová dotace  60 min. /týdně/  

Cena 350,- + 300,- na nákup materiálu (1 pololetí) 

 

Název kroužku  Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9.B 

Maximální počet dětí  9.B 

Vyučující  Daniela Pražanová 

Stručný popis činnosti  Prohlubování učiva, upevňování získaných dovedností, různé typy úloh 

• Používání úsudků, různých postupů při řešení slovních úloh 

• Matematické hádanky, kvízy 

• Formulace kroků při konstrukcích rovinných obrazců 

Časová dotace  60 minut týdně 

Cena  350 Kč 

 

  



Název kroužku  Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 9.A 

Maximální počet dětí  9.A 

Vyučující  Naďa Dzodzáková 

Stručný popis činnosti   
- prohlubování a procvičování učiva 
- didaktické testy 

Časová dotace  60 minut týdně 
 

Cena  350 Kč 

 

Název kroužku  Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 9.A 

Maximální počet dětí  9.B 

Vyučující  Dana Machová 

Stručný popis činnosti   
- prohlubování a procvičování učiva 
- didaktické testy 

Časová dotace  60 minut týdně 
 

Cena  350 Kč 

 

Název kroužku  Turistický kroužek (4. řída) 

Maximální počet dětí  10 

Vyučující Monika  Němcová  

Stručný popis činnosti  Turistika pěší, vodní, cykloturistika, cesty za kulturou a památkami. 

Časová dotace  120 min za 14 dní 

Cena  350,- + výdaje na cesty a vstupné 
 

 

Název kroužku  Taneční kroužek (3. – 5. třída)  

Maximální počet dětí  18 

Vyučující  Krystyna Želizňak  

Stručný popis činnosti Nácvik tanečních kroků  
Sjednocení pohybu s hudbou 
Sestavení taneční choreografie  
Improvizace   

Časová dotace  60 minut týdně  

Cena  350,- 

 

  



Název kroužku  Taneční kroužek (6. – 9. třída)  

Maximální počet dětí  18 

Vyučující  Krystyna Želizňak 

Stručný popis činnosti  Nácvik tanečních kroků  
Sjednocení pohybu s hudbou 
Sestavení taneční choreografie  
Improvizace   

Časová dotace  60 minut týdně 

Cena  350,- 

 
 

Název kroužku Zobcová flétna  (2., 3., 4. ročník) 

Maximální počet dětí 10 

Vyučující Glanzová Tereza 

Stručný popis činnosti Hra na zobcovou flétnu 
Základy hudební nauky 
Zábavná forma poznávání a čtení not 
Dechová i melodická cvičení 
Rozvoj hudebního cítění a smyslu pro rytmus 

Časová dotace 60 min za týden 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní)  
 


