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Nabídka kroužků 1. KŠPA Kladno říjen – leden šk. r. 2017/2018 

Dobrý den, vážení rodiče, 

Zjišťuje kvůli zajištění některých lektorů na kroužky, předběžný zájem o následující kroužky. 
Vaše, rozhodnutí zatím není závazným, pouze informativním. Děkujeme za vyplnění a 
odevzdání nabídkového formuláře do 23. června 2017.  

Zakroužkujte pouze variantu, která Vám a Vašemu dítěti vyhovuje. (ano – ne). 

Jméno žáka /žákyně:………………………………………………………………….. 

Třída:……………………………………… 

 

1. Hravá jóga pro děti ano - ne 

Mgr. Labuťová 

Kroužek využívá jógových cviků, prvků a sestav a meditačních cvičení k zvnitřnění základních 

morálních, sociálních a dalších mezilidských vztahů. Slouží k primární prevenci od jednotlivého 

žáka k ostatním a uvědomění si svého postavení a vlivu na ostatní spolužáky. 

 

2. Zábavné hry  ano - ne 

Mgr. et Mgr. Müllerová 

Žáci se učí vzájemné kooperaci, toleranci a zvládání emocionálních zážitků, díky prožitkům 

během aktivní účasti na zábavných hrách. Prvky primární prevence spatřujeme v rozvoji široké 

škály vzájemných sociálních interakcí. 

 

3. Metoda instrumentálního obohacování - FIE  - Feuerstein’s  Instrumental  Enrichtment  

Mgr. Lešková  ano - ne 

Žáci se učí strategii „Jak se učit, jak spolupracovat, jak se zdravě prosadit ve svém vlastním 

životě žáka našeho 1. stupně základní školy. Elementy primární prevence vidíme ve 

formulování a zvnitřnění určité strategie chování, jednání, učení se, které vede k morálnímu, 

sociálnímu chování. 

 

4. Logopedie  ano - ne 

Mgr. Lešková 

Žáci s logopedickými vadami se často stávají terčem šikany u druhých dětí. Proto je nutné 

speciálně logopedické vedení jako prevence šikanózního chování k nim. 

 

5. Šikovné ručičky ano - ne 

Mgr. et Mgr. Müllerová 

Žáci se v rámci kreativního tvoření vyjadřují ze svých pozitivních i negativních pocitů, které je 

provázejí. Jedná se o primární prevenci v rámci třídy i celého 1. stupně základní školy.  
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6. Plavání  ano - ne 

Pozor! Bude ve čtvrtek, od poloviny února 2018.  

Primární prevence úrazu – utonutí. Rozvoj sportovní aktivity, kdy žáci aktivně vyplňují svůj 

volný čas. 

 

7. Flétna   ano - ne 

Mgr. Pozdechová 

Žáci v rámci primární prevence rozvíjí své volno časové aktivity. Učí se odreagování pomocí 

aktivního provozování hudby. Učí se vnímat hudbu.  

 

8. Florball  ano – ne 

Žáci i žákyně budou trénovat předběžně na 4. ZŠ Kladno (tělocvična) a účastnit se 
školní florballové ligy. Budou trénovat a učit se florbalová pravidla, strategie 2x 
týdně.  

9. Keramická dílna ano – ne 

Kateřina Janečková 

Žáci se budou učit pracovat s keramickým materiálem a budou zasvěcováni do různých 

technik, možná někteří dojdou i k práci na hrnčířském kruhu. Kroužek bude 1x za 14 dní pro 

mladší a starší děti zvlášť.  

 

10. Zahradníček  ano – ne 

Kateřina Janečková 

Žáci se budou aktivně seznamovat s přírodou, s prací na školní zahrádce, s pěstováním bylin, 

zeleniny, ovoce. Dále se seznamovat s tím co se děje v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

 

11. Čtenářské dílny ano – ne 

Mgr. Nováková 

Zábavnou formou se žáci seznámí s novými knížkami, naučí se v knížkách hledat, číst. Cílem je 

přirozeně v dětech rozvíjet lásku ke knihám a rozvíjet tak čtenářskou gramotnost. 

 

12. Taneční kroužek  ano – ne 

MgA. Sedlmayerová 

Lektorka  je velmi zkušená tanečnice a učitelka tanců ať lidových, moderních nebo i baletu. 

Jistě bude záležet na Vašem zájmu, vzájemné důvěře a domluvě.  

 

13. Předškoláček  ano – ne 

Dle dohody 1. KŠPA a časového vytížení pedagogů 1. stupně. 

Celostní příprava předškolních dětí na zápis do prvních tříd.  

 

Místo pro Vaše jiné podnětné návrhy z oblasti kroužků.: 


