KROUŽKY WA 2019/2020 – 1. pololetí
ART CLUB – Breanna Kato
It will be a mixture of all the art clubs now, we will do a different theme every week and a new
technique and style. 3D work, Painting, Drawing, Print making. This course will solely be in English.
DEUTSCHKLUB 1, 2 – Jan Lueder
Přijďte za námi do klubu a procvičte si němčinu. Různými metodami včetně slovních a pohybových
her se zaměříme na rozšiřování slovní zásoby a zlepšování přirozené konverzace. Procvičíme si ale
také poslech, čtení a psaní.
Deutschklub 1 je určen pro žáky 2. a 3. třídy.
Deutschklub 2 je určen pro žáky 4. až 6. třídy.
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. Plánujeme také dobrovolnou účast na
celostátní soutěži v přednesu.

EKOLOGICKÝ KROUŽEK – Marek Lansdorf
Děti se během rozmanitých aktivit seznámí s přírodou a ochranou životního prostředí. Důraz se klade
především na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání prostřednictvím
praktických činností, proto bude kroužek realizován převážně mimo areál školy. Ekologický kroužek je
vhodný pro malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových
poznatků. Jste zvědaví, jak dlouho se v přírodě rozkládá žvýkačka nebo kelímek od jogurtu? Zajímá
vás, jak kuňká skokan a jaký hlas má veverka? Nejen to bude součástí ekologického kroužku.
ENGLISH CLUB GRADE 1, 2, 3, 4 – Breanna Kato
English club je koncipován jako podpůrná hodina určená žákům, kteří potřebují častější pravidelné
procvičování a posílení slovní zásoby. Budou zde mít možnost konverzovat a dále zopakovat a
konzultovat probíranou látku.
Důležité: Výběr žáků prioritně provádějí vyučující angličtiny. Zbylá volná místa se doplní
přihlášenými zájemci z dané třídy, a to dle pořadí přihlášení na Intranetu.
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.
Důležité: Vlastní florbalová hokejka není nutná, nutné je sportovní oblečení a sportovní obuv vhodná
do tělocvičny.
FOTBAL 1, 2 – Michal Čížek
Kroužek fotbalu je určen všem dětem, které se chtějí pravidelně setkávat se stejně
naladěnými kamarády a věnovat se nejpopulárnějšímu kolektivnímu sportu. Každá lekce přispěje
k rozvoji jejich rychlosti, obratnosti a celkové koordinace. Žáci si osvojí základy fotbalové techniky –
zpracování míče, přihrávky, kličkování, vedení míče a zakončení střelbou. Čekají je různorodé

hromadné i skupinové hry, honičky, ale především samotná hra v různém počtu hráčů. V neposlední
řadě se naučí správně používat pravidla, a tím posilovat chování fair play.
Důležité: Na kroužek musí mít žáci sportovní oblečení a vhodnou sportovní obuv.
Fotbal 1 je určen pro předškoláky a žáky z 1. a 2. třídy.
Fotbal 2 je určen pro žáky 3. až 5. třídy.
JÓGA – Lucie Krejčířová
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, 2 – externí lektor
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.
Důležité:
Judo 1 je určeno pro žáky z 1. až 3. třídy.
Judo 2 je určeno pro žáky ze 4. až 6. třídy.
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 o svých čtenářských prožitcích. 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.
KLUB ZVÍDAVÝCH DĚTÍ – Kateřina Židů
Klub zvídavých dětí dává všem zájemcům prostor, kde mohou nenásilnou formou uspokojit své
specifické intelektuální potřeby. Žáci hrají náročnější deskové hry, luští zajímavé šifry a rébusy,
pracují s mezioborovými pracovními listy, ale také rozvíjejí slovní zásobu, diskutují o emocích a učí se
základy duševní hygieny.
KRAV MAGA 1, 2 – 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.
Důležité:
Krav Maga 1 je určena pro žáky z 1. až 3. třídy.
Krav Maga 2 je určena pro žáky ze 4. až 6. třídy.
KYTARA – Lukáš Pařík, Jan Kubín
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. Klademe
důraz na rozvoj kreativity a individuality 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.
Důležité: Kytaru musí mít žáci vlastní.

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.
Důležité: Pro úspěšný posun žáka v řečové oblasti je nutná spolupráce s rodiči v podobě předem
domluvené občasné návštěvy lekce a pravidelného domácího procvičování.
MALÝ KUTIL a KUTIL – Jiří Plíva
V kroužku přivítáme všechny zájemce z řad žáků, kteří rádi tvoří, ale také opravují a přicházejí věcem
na kloub. Seznámí se zde se základním nářadím a pomůckami, jako jsou šroubovák, kladívko, pilník,
kleště, pilka, hřebíky, matky, podložky, dále s různými typy používaných materiálů (druhy dřev, kovy)
a klasických postupů, mezi nimiž nebude chybět měření, řezání, vrtání, broušení, smirkování, lepení,
vykružování či pilování. Výsledkem bude radost z nově získaných dovedností i drobných, samostatně
vyrobených předmětů.
Důležité:
Malý kutil je určen pro žáky z 1. až 3. třídy.
Kutil je určen pro žáky ze 4. až 6. třídy.
MODEROVÁNÍ A HERECTVÍ 1, 2 – 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.
Důležité:
Moderování a herectví 1 je určeno pro žáky z 1. až 3. třídy.
Moderování a herectví 2 je určeno pro žáky ze 4. až 6. třídy.
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, Jan Kubín
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.
Důležité: Po přihlášení přes Intranet na den konání následuje individuální domluva času s lektorem
přes emailové kontakty parik@wonderlandacademy.cz a kubin@wonderlandacademy.cz. V pondělí a
ve středu odpoledne je u lektora Jana Kubína čas vyhrazen prioritně pro předškoláky. Školními dětmi
se budou doplňovat případná volná místa.
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.

SKŘÍTCI ZAHRADNÍČCI – Marek Lansdorf
Kroužek se snaží v dětech vytvořit krásný vztah k přírodě a celkově k naší Zemi. Naučí se, jak se lidé
mají k přírodě chovat. Poznají, jak vypadají rostliny a co potřebují ke svému životu. Kdy se jaká
květina, bylinka, zelenina či ovoce sází nebo seje a jaká zvířata můžeme na zahradě spatřit. Kroužek je
vhodný pro zvídavé děti, které rády objevují a pozorují. Zahradníčci budou mít radost z vlastně
vypěstovaných rostlin.
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.
Představíme se na vánočním koncertě nebo v průběhu zahradní slavnosti na konci školního roku.
Důležité: Po přihlášení přes Intranet na den konání následuje individuální domluva času s lektorem
přes emailovou adresu parik@wonderlandacademy.cz.
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.
ŠPANĚLŠTINA PRO POKROČILÉ – Maria Laura Arrua
Kroužek není věkově omezen, ale je určen pro maximálně 3 žáky s pokročilou znalostí jazyka.
Důležité: Při počtu dvou přihlášených je cena za jednu lekci 250,-, při počtu tří přihlášených je cena za
jednu lekci 170,-.
TANEČNÍ KROUŽEK 1, 2 – Veronika Lálová
Taneční kroužek, který bude lektorovat finalistka StarDance Veronika Lálová je určen pro dívky i
chlapce, kteří se chtějí naučit základní kroky a prvky latinsko-amerických tanců a své tělo při
hudebním doprovodu celkově rozpohybovat.
Důležité: Do kroužků se nepřihlašuje přes Intranet, v případě zájmu se prosím obracejte rovnou na
kontaktní osobu – paní Olgu Egemovou, tel. 777 190 091.
Taneční kroužek 1 je určen pro žáky z 1. až 3. třídy.
Taneční kroužek 2 je určen pro žáky ze 4. až 6. třídy.
TVOŘENÍ S KAČKOU 1, 2 – 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.
Důležité:
Tvoření s Kačkou 1 je určeno pro žáky z 1. až 3. třídy.
Tvoření s Kačkou 2 je určeno pro žáky ze 4. až 6. třídy.
ZA ŠKOLOU – Kateřina Židů
Kroužek Za školou využívá metodu FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování. Jedná se o
nejpropracovanější systém rozvíjející schopnost myslet a učit se. Je vhodný jak pro děti se
specifickými poruchami učení, tak i pro děti nadané, jejichž potenciál dokáže objevit a rozvinout. Je to
metoda, díky níž lze posílit umění učit se a s tím spojenou vnitřní motivaci, která člověka posouvá dál
nejen v oblasti vzdělávání, ale napříč všemi životními situacemi.

