
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOLTICE, 
okres Pardubice 

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2022/2023 

      od října do května školního roku 

 

1. Florbal pro dívky i kluky 5.- 9. třídy (říjen – květen 1000,-Kč) 
Vedoucí kroužku: Mgr. M. Švábová 
Kdy: v pátek 6. hodinu 
V kroužku se děti naučí základní techniky a strategie florbalu, seznámí se s pravidly hry, 
naučí se správně držet florbalovou hůl a vést na ní míček a prostřednictvím hry a 
průpravných cvičeních si zvýší své sportovní dovednosti a fyzickou zdatnost. A také 
zažijí spoustu legrace a sportovního napětí. 
 

2. Šachový kroužek (říjen–květen 1500,-Kč) 
Vedoucí kroužku: 2222 ŠK Polabiny 
Kontakt pro zaslání přihlášky: polabinychess@gmail.com 
Kdy: pátek 12:30 – 13:30 
V kroužku se děti naučí základní pravidla šachové hry a pravidla pohybu s šachovými 
figurkami, ovládnou šachovnici a zažijí napínavé turnaje na bíločerných polích. 
 

3. Všeználci – pro žáky 1. stupně (ZDARMA EU) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Brožová 
Kdy: čtvrtek 13:00 – 14:30 
Ve kroužku budou děti pozorovat a zkoumat přírodu a prostřednictvím jednoduchých 
pokusů jí budou moci lépe porozumět 
 

4. Logošík – pro žáky 1. tříd (říjen–květen 1000,- Kč) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Brožová  
Kdy: středa 13:00 – 13:30 
V kroužku budou děti pomocí dechových cvičení, her, říkanek, básniček a jazykových 
hříček rozvíjet řečové schopnosti, dovednosti a rozšíří si svoji slovní zásobu  
 

5. Pohybové hry pro 2. - 4. třídu (říjen–květen 1000,-Kč) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Zuzana Bílková 
Kdy: termín bude upřesněn 
Cílem kroužku je podpořit všestranný pohybový rozvoj děti. Děti se zde naučí základy 
kolektivních her (vybíjená, florbal, přehazovaná apod.), vyzkouší si cvičení na nářadí a 
nebudou chybět ani soutěže družstev. 
 

6. Kroužek keramiky – pro žáky od 2. třídy (říjen–květen 2500,-Kč) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Markéta Zářecká 
Kdy: pondělí 15:00 – 17:00 (při velkém zájmu dle dohody ve středu 13:00 – 15:00) 
V kroužku se děti naučí pracovat s keramickou hlínou, vyzkouší si různé modelářské 
techniky a vytvoří si spoustu krásných výrobků 
 

7. Radioamatéři – pro žáky od 10 let (říjen–květen 1000,-Kč) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Martin Dostálek 
Kdy: pondělí 16:00 – 17:00 



V kroužku se děti seznámí se základy elektroniky a radioamatérského provozu 
 

8. IQ Babylon – pro žáky 2. - 9. tříd (zdarma) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Vlasta Jozífová 
Kdy: termín bude upřesněn 
V kroužku si děti vyzkouší různé typy hlavolamů a šifer, své logické myšlení si protrénují 
nad logickými úlohami a zahrají si také různé druhy deskových her 
 

9. Konverzace v německém jazyce – pro žáky 8. - 9. tříd (říjen–květen 1000,-Kč) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Vlasta Jozífová 
Kdy: termín bude upřesněn 
V kroužku se děti zábavnou a hravou formou naučí základy německého jazyka tak, aby 
se dokázaly domluvit v základních komunikačních situacích a také se dozví mnohé z 
reálií německy mluvících zemi.  
 

10.  Florbal pro dívky i kluky 2.- 4. třída (říjen–květen 1000,-Kč) 
Vedoucí kroužku: Mgr. M. Švábová 
Kdy: pondělí 13:30-14:15 

V kroužku se děti naučí základní techniky a strategie florbalu, seznámí se s pravidly hry, 
naučí se správně držet florbalovou hůl a vést na ní míček a prostřednictvím hry a 
průpravných cvičeních si zvýší své sportovní dovednosti a fyzickou zdatnost. A také 
zažijí spoustu legrace a sportovního napětí. 
 

 

PRO VEŘEJNOST NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ KURZY 
 

1. Práce s pedigem pro dospělé (300,- Kč/lekce + materiál) 
Vedoucí kroužku: Mgr. Vlasta Jozífová 
Kdy: kurz 5 dvouhodinových lekcí, termín bude upřesněn  
 

2. Základy němčiny pro dospělé – kurz pro začátečníky a mírně pokročilé (2400,- Kč 
celý kurz + učebnice) 

Vedoucí kroužku: Mgr. Vlasta Jozífová 
Kdy: termín bude upřesněn 

 
3. Základy španělštiny pro dospělé - kurz pro začátečníky a mírně pokročilé (2400,- 
Kč celý kurz + učebnice) 

Vedoucí kroužku: Mgr. Blanka Váňová 
Kdy: termín bude upřesněn 

 

 

 

 

 

 



Přihlášky odevzdávejte do 16. září 2022 

K přihlášení použijte anketu v rodičovských Bakalářích, osobně odevzdejte přihlášku 

v kanceláři školy, popř. napište na mailovou adresu: skola@zscholtice.cz. Do předmětu 

napište: Kroužky a dále uveďte jméno zájemce, třídu a název kroužku. 

Termíny jednotlivých kroužků jsou orientační a mohou se změnit. Otevření jednotlivých kroužků je 
podmíněno dostatečným zájmem žáků. Do kroužků se mohou přihlásit i žáci z jiných škol. S dotazy se 
obracejte na uvedenou e-mailovou adresu, nebo telefonujte do kanceláře školy: č. tel. 604140767, 
724339112. Platbu za kroužek proveďte až po jeho zahájení dle informací vedoucího kroužku. 
Po dohodě lze zaplatit částku pololetně 

 

Nabídku dalších akcí organizovaných pracovníky školy 

např. zájezdy na muzikálová a divadelní představení, zahraniční zájezdy, vánoční a 

velikonoční setkání, vystoupení žáků ZUŠ Přelouč na odloučeném pracovišti              

ZŠ Choltice a další 

můžete během roku sledovat na  

WWW.zscholtice.cz 
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