KROUŽKY WA 2018/2019 – 2. pololetí

ART CLUB – Rebecca Altman
In this course, children will become more familiar with a variety of techniques and will
develop a greater ability to look at the world artistically and creatively. We will explore a
variety of materials including clay and paper mache. The children will be inspired by famous
masterpieces as we delve deeper into the work of some of the great artists in history. During
this course the children will work in creating principles of 2-D and 3-D art as well as working
with perspective in drawings. Open to 2-5 graders. This course will solely be in English.
BÁDÁNÍ – Alena Nováková
Jak již samotný název kroužku napovídá, čeká nás zkoumání a experimentování, jehož
prostřednictvím se seznámíme s různými zákoutími přírodních věd. Soustředíme se na
spolupráci, kladení otázek, formulování hypotéz, přípravu pokusu, vyhodnocení výsledků a
prezentaci závěrů.
ČEŠTINA PRO CIZINCE – Šárka Ochmanová
Kroužek je určen pro žáky s odlišným mateřským jazykem, než je čeština. Zaměříme se
na rozšiřování slovní zásoby, zlepšování komunikačních dovedností a podle potřeby
pomůžeme i s domácími úkoly.
DRAMAHRÁTKY – Pavlína Rainová
Hlavním obsahem kroužku je komplexní dramatická činnost, která vychází z dětské
dramatické hry založené především na tvořivé improvizaci. Zahrnuje všechny složky
dramatického a slovesného projevu. Budeme pracovat na krátké divadelní inscenaci, ve které
uplatníme vše, co se naučíme. Není však naší podmínkou ani cílem, že představení bude
veřejné. Bereme jej spíše jako nástroj k realizaci našich divadelních a uměleckých schopností
a dovedností. Nedílnou součástí tohoto kroužku je také účast na celostátní soutěži
v přednesu. Této přehlídky se účastní pouze děti, které mají zájem a chtějí se samy od sebe
na veřejnosti prezentovat.

ENGLISH CLUB – Breanna Kato, Aaron Rainey, Perran Trevan, Thurston Leeds
Ultimately any exposure to a language will help a learner to improve. English Club is an
optional extra lesson after school, available once per week for each grade. English Club is not
based on a course book but on varied supplementary activities. There isn’t a focus on any
particular skill; speaking, listening, reading, spelling, and writing are all included. There is
also the possibility to practise Cambridge exam/test-taking skills.
FLORBAL – Anna-Marie Divišová
Ve florbalovém kroužku, který probíhá v libušské sokolovně, se děti naučí základy tohoto
oblíbeného sportu, a to pod vedením trenérů Florbalové školy Bohemians, jednoho z
největších a nejúspěšnějších klubů v České republice. Žáci se nejen zlepší ve florbalové
technice, ale vyzkouší si i jiné sportovní hry, které jsou potřeba pro všestranný vývoj
mladého sportovce.

FOTBAL – Thurston Leeds
Wonderland after school football program is a fun and immersive way to keep active in a
great environment. Mr Thurston has coached football in Prague since March and
has experience playing, coaching and refereeing in England. The program will deliver
engaging, age appropriate activities for all abilities, with a main focus on inclusion and most
importantly, fun. The after school club is available for boys and girls of all ages. This club will
be in English.
ILLUSTRATION – Rebecca Altman
Dive into the world of Illustration by learning different techniques of shading. We will be
looking at the lighting in still lifes, learning how to draw the human body through gesture
drawings, and working on developing our portrait skills in order to draw the face. If you love
sketching and drawing with pencils, let's explore the world of Illustration together! This club
is open to 2-5 graders and will solely be in English.
JÓGA – Martina Livorová
Cvičení jógy je vhodné pro všechny děti. Neposedy učí aktivně a účinně relaxovat a
soustředit se, pomáhá rozvoji sebevědomí u plachých jedinců a podporuje správné držení
těla. Nevyvolává silné emoční reakce na prohru či výhru a buduje stabilní, vnitřně silnou
osobnost. Přijďte si zacvičit!
JUDO 1, JUDO 2 – externí lektor
Kroužek je určen pro všechny děti od 6 let. Žáci si zde osvojí formou her nejen základní
judistické techniky, ale učí se i vzájemnému respektu, sebeovládání a schopnosti
spolupracovat s kamarády. Náplní kroužku je též všeobecná sportovní příprava a osvojení si
základních pohybových dovedností. Děti se během roku seznámí i s historií juda, některými
povely v japonštině a se sportovní etiketou, která k judu neodmyslitelně patří.
KERAMIKA – Klára Furthnerová
V tomto kroužku se děti naučí především pracovat s hlínou. Proniknou do tajů
technologického postupu výroby keramiky, seznámí se s potřebnou terminologií či správným
použitím jednotlivých nástrojů. Začneme jednoduchou modelovací řadou. Od vymačkávání
tvarů, válení válečků či plátu se posuneme k vyřezávání, vykrajování tvarů, vtlačování otisku
různých struktur, vybírání dutin, modelování prostorové figury a závěrečnému zdobení a
glazování. Při výběru motivů se budeme inspirovat přirozeným během kalendářního roku a
lidovými tradicemi. Výsledkem tvoření dětí budou tedy osobité výrobky, jako například
postavičky zvířátek, stojánky, zvonečky, různé dekorační předměty či dárečky. Práce s hlínou
nejen rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází
také ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér.
K - KLUBík – Daniela Malá
K- KLUBík je určen všem, i začínajícím čtenářům, kteří mají rádi knihy a zajímavé příběhy. Při
společném čtení se seznámíme s knižními novinkami i současnými autory a autorkami. Za
pomoci čtenářských kostek se pokusíme předvídat, co se v příběhu stane či jaká je hlavní
postava, i rozebírat, co nás překvapilo. Neustále obklopeni spoustou zajímavých knih

budeme společně sdílet zážitky z přečteného. Knížky se nám jistě brzy dostanou „pod kůži“,
takže samozřejmostí bude i jejich půjčování domů.
K - KLUB – Daniela Malá
K - KLUB je určen zkušeným čtenářům, kteří rádi čtou a chtějí se potkat s podobně naladěnou
skupinou dětí, s nimiž by si mohli povídat o právě čtené knize, navzájem si doporučovat
zajímavé tituly a besedovat s autory a autorkami knih. Děti z K-KLUBU budou mít také
možnost podílet se na chodu a organizaci školní čítárny a vybírat pro ni nové tituly. Hravou
formou se seznámí s čtenářskými metodami zaměřenými na čtení s porozuměním.
KRAV MAGA – Lucie Červenková
Krav Maga je nejúčinnější systém sebeobrany, který si klade za cíl naučit všechny, bez ohledu
na věk a fyzickou kondici, aby se uměli bránit. Znalost těchto technik je velice užitečným
nástrojem ke zvýšení bezpečnosti dětí, které tak trénují dovednost řešit problémy nejen se
svými vrstevníky například v případě šikany, ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.
Jednotlivá cvičení pomáhají zlepšovat koordinaci, rozvíjí motoriku, celkovou pohyblivost a
zvyšují fyzickou zdatnost. Program je veden tak, aby byl zábavný, ale zároveň i přínosný.
KYTARA – Lukáš Pařík
Kytara je kroužek pro všechny děti, které se zajímají o hudbu a chtějí umět zahrát si na tento
hudební nástroj své oblíbené písně. V hodině se učí jak hudební teorii, tak mnoho nových
písniček, s jejichž výběrem jim rád pomůžu. Kladu důraz na rozvoj kreativity a individualitu
každého žáka. Cílem je, aby nakonec bylo dítě schopné samo se doprovodit na kytaru na
základě akordů k písni, osvojilo si základní rytmy, hudební pojmy, posílilo svoji hudební
kreativitu a představivost a získalo tak základ pro další hudební rozvoj.
LIŠÁCI – Alena Nováková
V kroužku Lišáci budeme prostřednictvím různých her, hlavolamů, šifer, odborných projektů
a problémových úloh rozvíjet nadání a logické myšlení dětí.
LOGOPEDIE – Dominika Kiene
Lekce logopedie vede na základě vstupního vyšetření řeči dítěte klinická logopedka Dominika
Kiene. Má zkušenosti z několika foniatrických klinik, při dlouhodobějším pobytu v zahraničí
působila jako logopedický konzultant a lektor češtiny, pracovala též ve Speciálně
pedagogickém centru pro děti s vadami řeči. V současné době je klinickým logopedem na
Praze 10 a intenzivně spolupracuje s různými bilingvními školami a školkami.
MIXED MEDIA EXPLORATION – Rebecca Altman
Be inspired by famous artists as we use clay to recreate a painting, use found materials to
create a masterpiece, learn how to create movement in art, and much more! Each week is
different from the next and over the course of the semester, the children will develop a
deeper understanding of famous masterpieces throughout history. This club is open to 1-5
graders and will solely be in English.

MODEROVÁNÍ A IMPROVIZACE – Lukáš Pařík
V tomto kroužku jde zejména o mluvené slovo a správný verbální, ale i nonverbální projev.
Zkoušíme si různé formy dialogů, poznáváme vyprávění, sdělení, ale též rozdíly mezi
pravdivým či nepravdivým výrokem. Děti mají možnost si během roku vyzkoušet své
rétorické dovednosti při různých školních událostech a koncertech.
MUZIKÁLOVÝ ZPĚV – Pavlína Rainová
V kroužku trénujeme hlasová, dechová, rytmická a intonační cvičení. Pro menší děti probíhají
formou her. Věnovat se budeme především písním z pohádek, muzikálů a dětským popovým
písním. Ve výuce pracujeme s hudebními základy, které budou v případě potřeby zaslány
rodičům, aby děti měly možnost pracovat i doma. Výstupem z kroužku bude veřejné
vystoupení například na vánočním koncertě nebo v průběhu zahradní slavnosti na konci
školního roku.
PIANO – Lukáš Pařík
Piano je kroužek pro všechny děti, které mají rády hudbu a chtějí se věnovat tomuto
krásnému hudebnímu nástroji. V hodině se učí jak hudební teorii, tak mnoho nových
písniček. Je zde kladen důraz na individualitu každého žáka a dle toho je mu vybírán
repertoár. Cílem je, aby dítě umělo hrát z not a zvládlo se i doprovodit k oblíbeným písním.
PIANO – Anna Kolářová, Karolína Blažková
Během našich klavírních setkání budeme společně muzicírovat a objevovat krásu hudby.
Učíme se sedět u klavíru a správně držet tělo, hrou podle sluchu přivykneme kvalitnímu
držení ruky a tvoření krásného tónu. Hrajeme podle not písničky a cvičení z nejrůznějších
klavírních škol, které nás připraví na pozdější hru drobných skladbiček. Nutnou součástí hry
je také průprava v oblasti hudební teorie, kterou se děti učí cestou prožitku a vlastního
vyjádření. Děti se v průběhu roku také seznamují se čtyřruční hrou a improvizací. V hodinách
poznáváme další hudební nástroje, jako jsou například dřívka, triangl či bubínek, se kterými si
obohacujeme hru na klavír a zpěv lidových písniček.
SBOREČEK – Daniela Malá
Sboreček je určen všem dětem, které baví zpěv, hudba a rytmus. Věnovat se budeme
především zpěvu moderních umělých písní, netradičním melodiím a rytmicky zajímavým
skladbám. Nezapomeneme ani na českou a moravskou lidovou notu. Když se nám bude
dařit, pokusíme se i o jednodušší vícehlas. Doprovodíme se na ozvučné hudební nástroje.
Hudbu se pokusíme vyjadřovat i pohybem. Našimi skladbami rádi na koncertech potěšíme
posluchače všech věkových kategorií.
SEBEOBRANA – Libor Větrovec
Kroužek Sebeobrana je výběrem prvků Juda, Jiu-jitsu a moderní sebeobrany. Během výuky
rozvíjíme základní pohybové dovednosti, rovnováhu, reakční čas, vytrvalost, reflexy a
techniky sebeobrany. Nedílnou součástí kroužku je zaměření se na vzájemný respekt,
sebeovládání, slušnost k druhým a prevenci, jak je možné konfliktu předejít. To vše se
odehrává v přátelské atmosféře v duchu osmi morálních principů samuraje.

SÓLOVÝ ZPĚV - POP – Lukáš Pařík
Kroužek je pro děti, které by rády získaly kvalitní základ pro studium zpěvu. Provádíme
hlasová, dechová, rytmická a intonační cvičení. Pro menší děti probíhají formou her. Věnovat
se budeme především písním z pohádek, muzikálů a dětským popovým písním. Ve výuce
pracujeme s hudebními základy, které budou v případě potřeby zaslány rodičům, aby děti
měly možnost pracovat i doma. Výstupem z kroužku bude veřejné vystoupení například na
vánočním koncertě nebo v průběhu zahradní slavnosti na konci školního roku.
SPORTOVNÍ HRY – Thurston Leeds
Wonderland after school sports club is the perfect way for your children to have fun, stay fit,
be safe, make new friends. This afternoon club will deliver range of fun exciting games, from
a variety of sports, to build confidence, social skills and improve fitness. This club will be in
English.
STORY ART – Rebecca Altman
Explore a variety of materials and ideas through the inspiration of children's books. Each
week we will read a new and entertaining children's book and connect a piece of art to it.
This will include creating a comic strip, designing a beautiful picture book with cutout pages,
writing a book of haikus, and much more. Join us in expanding your mind by connecting art
with your love for reading. This club is open to 2-5 graders and will solely be in English.
ŠACHY – Šimon Cibulka
Na šachovém kroužku se děti naučí jednu z nejstarších stolních her, která je oblíbená po
celém světě. Šachové dovednosti, jako myšlení dopředu či vymýšlení efektivních strategií,
dětem pomůžou nejen při partii, ale i v budoucím životě. Hodiny jsou doprovázeny logickými
hádankami, a protože i šachy jsou hra, tak spoustou zábavy.
ŠIKOVNÉ PRSTÍKY – Kateřina Stočesová
Kroužek je vhodný pro děti, které rády malují, tvoří z různých materiálů a mají obecně radost
z jakékoli manuální činnosti. Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, estetické cítění, či kreativitu,
důležité ale je, že vlastní výtvory potěší nejen je samotné. Budeme využívat a zpracovávat
různé materiály, od přírodnin až k těm, o kterých si myslíme, že už pro ně nenajdeme
upotřebení. Vyrábět budeme dárkové, funkční, ozdobné předměty či sezónní dekorace.
ŠPANĚLSKÝ KLUB – Markéta Malinová
Kroužek Španělský klub je otevřen všem dětem, které se chtějí dozvědět ještě více o
španělském prostředí a kultuře. Náplní našich setkání budou různé hry, filmy, výtvarné a
další aktivity, španělsky budeme také konverzovat a rozšiřovat dále slovní zásobu.

VAŘENÍ – Alena Nováková
Na kroužku vaření budeme společně připravovat chutná jídla české i zahraniční kuchyně,
teplá i studená, slaná i sladká. K vaření samozřejmě kromě strouhání, krájení, míchání a
dalších kuchařských dovedností patří neodmyslitelně i úklid, bezpečnost při práci, ale
i správné stolování. Těším se na všechny malé kuchařinky a kuchtíky.

WRITING CLUB – Perran Trevan, Breanna Kato
Writing Club is available in 2 levels for Grades 2 to 3, and Grades 4 to 5 respectively. Unlike
speaking, with writing learners are able to reconsider and improve their work based on their
own reflection or feedback from the teacher or even their classmates. In each lesson the
children will focus on a particular task, which can be either creative, such as a story or poem,
or a task based on a particular type of Cambridge exam question.
ZAHRADNIČENÍ – Martina Livorová
Kroužek je určen pro děti, které se zajímají o přírodu, rostliny a praktické činnosti. Na podzim
se naučíme sklízet a ukládat plody a postaráme se o záhony před zimou. V zimě si postavíme
ptačí krmítko, budeme poznávat živočichy, kteří u nás přezimují, a seznámíme se s
pokojovými rostlinami. Od února začneme vysévat první semínka a na jaře a v létě už
budeme mít plné ruce práce s péčí o květiny, zeleninu i ovocné keře. Na závěrečné letní
slavnosti budou malí zahradníci opět prezentovat výsledky své práce.
ZÁKLADY TENISU – externí lektor
Kroužek Základy tenisu probíhá v areálu TC HEAD ve Vestci na kobercových dvorcích ve dvou
pevných halách. Lektoři tenisového centra jsou zkušení profesionální trenéři, kteří sami hráli
závodně. Kroužek je vhodný pro všechny děti od 6 let, které s tenisem začínají. Zábavnou
formou se zde naučí nejen základní techniku tenisu, ale zároveň rozvíjí své ostatní pohybové
dovednosti. Cena za jednu lekci zahrnuje i dopravu dětí školním autobusem ze školy do
centra a zpět a zapůjčení tenisové rakety.

