KROUŽKY
1. pololetí 2021/2022

ART CLUB – Sarah Hannan

Kroužek bude směsice všech uměleckých klubů, každý týden budeme dělat jiné téma a
novou techniku a styl. 3D práce, malování, kreslení, tvorba tisku. Tento kurz bude pouze
v angličtině.
Důležité: Kroužek je určen pro všechny žáky.

CODE REBELS Junior programování ve Scratchi – externí lektor

30 minutový kurz pro děti navštěvující 1. a 2. třídu základní školy. Učíme děti jak vypadá,
funguje a z čeho se skládá počítač. Co to je operační systém a kdo to je programátor a
hacker. Předáváme dětem základy grafického jazyka Scratch, ve kterém začínají
programovat.
Důležité: Kroužek je určen pro žáky 1. a 2. třídy.

CODE REBELS Programování her ve Scratchi – externí lektor

60 minutový kurz pro začátečníky od 8 let. Grafický programovací jazyk, na kterém se děti
učí komunikovat s počítačem a zadávat mu příkazy tak, aby dělal to, co po něm chceme.
Během našich lekcí si děti osvojují základy matematiky, fyziky, informatiky a designu.
Programují v grafickém jazyce Scratch a hravou formou vytvářejí animace a počítačové
hry.
Důležité: Kroužek je určen pro žáky 3. – 5. tříd

CODE REBELS 3D modelování v TinkerCADu – externí lektor

Kurz je určen pro starší děti od 11 let. TinkerCAD je program, se kterým modelujeme
předměty v 3D prostoru. Doména 3D modelování je aplikována do široké škály oblastí
od medicíny před kreativní odvětví. Znalost 3D modelování je pro děti velké plus.
Ve spolupráci s 3D Průša Labem navštívíme 3D tiskárnu, absolvujeme prohlídku
a vytiskneme si vybrané práce z předešlých hodin na 3D tiskárně.
Důležité: Kroužek je určen pro žáky 5. – 8. tříd

DEUTSCHKLUB 1, 2 – Helga Humlová

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. - 8. třídy.

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.
Důležité: Kroužek je určen pro žáky z 3. až 5. třídy.

ENGLISH CLUB GRADE 1, 2, 3, 4, A2, B1, B2/C1 (učitelé angličtiny)

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: Je nutné se přihlásit, ale následný výběr žáků prioritně provádějí vyučující angličtiny.
Zbylá volná místa se doplní přihlášenými zájemci z dané třídy, a to dle pořadí přihlášení.
Grade 1 – pro žáky 1.AB,
Grade 2 – pro žáky 2.AB,
Grade 3 – pro žáky 3.AB,
Grade 4 – pro žáky 4.AB,
úroveň A2 – pro žáky 5.-8. tříd,
úroveň B1 – pro žáky 5.-8. tříd
úroveň B2/C1 – pro žáky 5.-8. tříd

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 – Martina Šťastná

Tento kroužek je určen pro všechny žáky, kteří mají chuť si protáhnout tělo, zvláště pak pro ty, kteří
s jógou začínají. Přivítáme mezi sebou chlapce i děvčata. Během výuky posilujeme správné držení
těla, zlepšujeme koordinaci pohybu, rozvíjíme základní pohybové dovednosti, rovnováhu a vytrvalost.
Postupně se snažíme nejen zvládat správnou techniku jógy, ale i uklidňovat mysl.
Důležité: Kroužek je určen pro všechny žáky. Vlastní podložka není nutná.

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 začátečníky.
Judo 2 je určeno pro žáky mírně pokročilé a pokročilé.

KERAMIKA – externí lektor

Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko, hrneček… fantazii se meze nekladou.
Věstonická venuše pamatuje téměř třicet tisíc let, keramika tak patří k nejstarším řemeslům. U dětí
rozvíjí vnímavost, citlivost a jemnou motoriku. Poznáváme keramické postupy a techniky, barvíme
glazurami a engobami, zapojujeme fantazii a hlavně vyrábíme a vypalujeme. Hlína se dá totiž
donekonečna objevovat a proměňovat. Oblečte své dítě do staré zástěry nebo košile, přidejte hadr
pod hlínu a těšte se na jeho výrobky.
Důležité: Děti potřebují staré oblečení na převlečení, aby si neumazaly školní uniformu.
Zahájení je až v říjnu!

K - KLUB – Pavel Smetana

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.
Důležité: Kroužek je určen pro žáky z 2. až 5. třídy.

KRAV MAGA 1, 2 – Michal Friedrich, Petr Šel

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. a 2. třídy.
Krav Maga 2 je určena pro žáky ze 3. až 7. 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. Po přihlášení na den konání následuje
individuální domluva času s lektory přes tyto kontakty:
parik@wonderlandacademy.cz nebo na tel. 736 770 403 a
kubin@wonderlandacademy.cz nebo na tel. 605 164 039.
V pondělí a ve středu odpoledne je u lektora Jana Kubína čas vyhrazen prioritně
pro předškoláky. Školními dětmi se budou doplňovat případná volná místa.

LOGOPEDIE – Stanislava Stašková

Logopedie slouží k podpoře žáků s vadami řeči a odchylkami ve správné výslovnosti.
Individuální lekce trvá 20 minut. Zahrnuje procvičování motoriky mluvidel a správné
artikulace. Podporuje rozšiřování slovní zásoby v češtině, zlepšuje vyjadřovací
schopnosti, tvorbu hlasu, plynulost a tempo řeči.
Důležité: Pro úspěšný posun žáka v řečové oblasti je nutná spolupráce s rodiči
v podobě předem domluvené konzultace a pravidelného domácího procvičování.
Možná individuální domluva na termínu s paní učitelkou.

MODEROVÁNÍ A HERECTVÍ – 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: Tento kroužek je určen pro žáky z 2. až 8. třídy.

PIANO – Lukáš Pařík, Jan Kubín, Martina Šťastná

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 na den konání následuje individuální domluva času s lektory
přes tyto kontakty: parik@wonderlandacademy.cz nebo na tel. 736 770 403,
kubin@wonderlandacademy.cz nebo na tel. 605 164 039 a
stastna@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. Martina Šťastná vede lekce piana pro úplné začátečníky.

PŘÍPRAVA ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, VŠEOBECNÝ PŘEHLED –
Jana Šperlová, Pavel Smetana
Kroužky jsou určené pro zájemce z řad 5. tříd, kteří si chtějí opakovat, procvičovat a
upevňovat učivo českého jazyka a matematiky před přijímacími zkouškami na víceletá
gymnázia.
Důležité: Tyto kroužky jsou určeny pouze pro žáky ze tříd 5.A a 5.B.

ŠACHOVÝ KLUB – externí lektor

Jsme Šachová škola Vávra & Černoušek vedená mezinárodními mistry v šachu IM Pavlem
Vávrou a IM Lukášem Černouškem a vedle aktivního hraní v nejvyšších šachových
soutěžích se zabýváme také trénováním mládeže, a to od kroužků pro začátečníky až po
vedení talentovaných žáků a dorostenců.
Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a
strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily.
Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si
děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.
Důležité: Určeno pro žáky 1–5. tříd. Pokud dítě bude mít šachy vlastní, bylo by
vhodnější, aby je na kroužek nosilo. Zahájení je až v říjnu!

SKŘÍTCI ZAHRADNÍČCI – Marek Lansdorf

Kroužek se snaží v dětech vytvořit krásný vztah k přírodě a celkově k naší Zemi. Nauč
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.
Důležité: Kroužek je určen pro předškoláky a žáky z 1. třídy.

KDYBYSTE SE
Spanish Club je otevřen všem dětem, které se chtějí zdokonalit ve španělštině, ale také se NÁHODOU
něco více dozvědět o španělském prostředí a kultuře. Náplní našich setkání budou různé
hry a další aktivity, při nichž budeme konverzovat španělsky, a přirozeně tak rozšiřovat
NĚKDY
svou slovní zásobu.
ZATOULALI
Spanish Club 1 je určen pro žáky 2. a 3. třídy.
SPANISH CLUB 1, 2 – Eva Munoz

Spanish Club 2 je určen pro žáky 4. - 8. třídy.

TANEČNÍ KROUŽEK – Latinsko-americké tance – Veronika Lálová

Taneční kroužky bude opět lektorovat finalistka StarDance Veronika Lálová. Jsou
určeny pro dívky i chlapce, kteří se chtějí naučit základní kroky a prvky latinskoamerických tanců a své tělo při hudebním doprovodu celkově rozpohybovat.
Důležité: Do kroužků se nepřihlašuje přes systém, v případě zájmu se
prosím obracejte rovnou na kontaktní osobu – paní Olgu Egemovou, tel.
777 190 091, olga.egemova@email.cz. Počet míst je v jednotlivých tanečních
kroužcích omezen. Více informací a přihlášky do konce srpna 2020 u Olgy
Egemové.
Taneční kroužek 1 je určen pro žáky z 1. třídy.
Taneční kroužek 2 je určen pro žáky z 2. a 3. třídy.
Taneční kroužek 3 je určen pro žáky ze 4. až 8. třídy.

UNIVERZÁLNÍ 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.
Důležité: Kroužek je určen pro předškoláky a žáky z 1. až 5. třídy.

VESELÁ VĚDA – externí lektor

Veselá věda se snaží o rozvoj přirozené dětské zvídavosti prostřednictvím
podpory zájmu o zkoumání přírody a jejich zákonitostí. Ukazuje dětem biologii,
chemii a fyziku jako svět plný záhad a tajemství, a to ještě před tím, než tyto
předměty budou studovat. Podstatou kroužku je samostatná práce dětí. Náplň
lekce je sestavena tak, aby si každý malý badatel mohl pokus vyzkoušet sám,
něco nového zažít, objevit své vlastní cesty. Prostě zkusit, co se stane, když....
Respektujícím přístupem k dětem se lektor snaží vytvořit bezpečné a příjemné
prostředí, ve kterém mohou se zájmem objevovat a bádat. Učíme se i chybami,
nic není špatně...
Důležité: Kroužek je určen pro žáky z 1. až 5. třídy.

ZPRAVODAJSKÉ OKÉNKO – Olga Doubravová
To si piš!

Zpravodajské okénko pro začínající novináře ve Wonderlandu. Když to víš, umíš
to říct? Když to řekneš, dokážeš to napsat? A co je lepší: když znáš odpověď
na otázku, nebo když se umíš zeptat? Hry z oblasti rétoriky nebo práce
s informacemi – jak je vybrat, poskládat a nápaditě předat ostatním.
Zpravodajské okénko je kroužek pro děti, které si chtějí vyzkoušet svět médií a
stát se těmi, kdo do nich píší. Prostřednictvím vlastní kreativity a prožitků se učí
lépe porozumět samy sobě, jak se rozhodují a jak to srozumitelně sdělí. A pak už
jim to píše samo.
Okénko nabízí příležitost všem, kteří se chtějí do budoucna podílet na tvorbě
časopisu naší školy.

