CO JE PESTRÁ PALETA?
Projekt Pestrá paleta nabízí dětem volnočasové a zájmové
aktivity, které pořádá a zprostředkovává ZŠ Jeseniova.
CO PŘINÁŠÍ PESTRÁ PALETA?
Vedle smysluplného využití volného času, rozvoje talentu a
zájmu dítěte přináší Pestrá paleta řadu dalších pozitiv:
- děti si hrají, pracují a rozvíjí své zájmy ve známém prostředí
- rodiče nemusí u menších dětí přizpůsobovat svůj časový
harmonogram převádění a dopravě do dalších subjektů
- žáci mají možnost poznat lépe své učitele a učitelé své žáky
- Pestrá paleta podporuje svým záměrem dobré klima na
škole, děti naváží přátelské kontakty napříč třídami a ročníky
- nabídka kroužku je dokladem odbornosti a kreativity našich
pedagogů
Zahajujeme 24.9. 2018. Cena za pololetí 600,- Kč.
Složenky žáci na 1. - 2. hodině. Uhraďte do 16. 10. Uvádějte
variabilní symbol dítěte a specifický kroužku. Přihlášky
probíhají elektronicky přes portal.dmsoftware.cz.
KERAMICKÉ A VÝTVARNÉ KROUŽKY
Keramika
Náplň kroužků je přizpůsobena věku dětí po stránce
technologické a motivační. Děti se naučí pracovat s různými
druhy hlíny, barvit glazurami a engobami, postupují od plošných
keramických objektů k prostorovým a technologicky
náročnějším výrobkům. Starší děti si mohou vyzkoušet práci na
hrnčířském kruhu.
Termíny:
středa 13:30 - 14:15, Vendula Jurášková, 1. a 2. ročník
středa 14:30 - 15:15, Vendula Jurášková, 3. až 9. ročník

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Aerobik
Náplní kroužku je cvičení s hudbou, posilování, relaxace a
cvičení s náčiním.
Termín:
pondělí 12:00 - 12:45, Kateřina Pytelová, 1. ročník
Kroužek florbalu
Termíny:
středa 6:55 - 7:55, Marcela Šífová, 2. stupeň
středa 13:25 - 14:10, Marcela Šífová, 1. a 2. ročník
pátek 12:45 - 13:30, Marcela Šífová, 3. - 5. ročník
KROUŽKY NA PODPORU VÝUKY
Brousíme si jazýček
Kroužek je určen dětem s vadou řeči, s obtížemi v oblasti
českého jazyka.
Termín:
středa 13:15 - 14:00, Dana Blažková, 1.stupeň
Český jazyk pro cizince
Kroužek “Český jazyk pro cizince” pořádá škola bezplatně
Termíny:
pondělí 13:45 - 14:30, Marcela Šífová, 2. stupeň (pokročilí)
pondělí 14:45 - 15:20, Marcela Šífová, 2. stupeň (mírně
pokročilí)
úterý 13:15 - 14:00, Marcela Šífová, 1. stupeň

HUDEBNÍ KROUŽKY
Sborový zpěv
Náplní kroužku jsou základy sólového a sborového zpěvu,
lidové písně, nácvik správného dýchání, práce s mikrofonem,
nácvik správného projevu při uměleckém vystoupení.
Termín:
středa 14:00 - 15:00, Michaela Poláčková,1. až 9. ročník
Hra na flétnu
Náplní kroužku je hudební nauka, hra na flétnu, dechová
cvičení, zpěv a rytmika.
Z provozních důvodů je výuka pouze 30 minut. Platba 400,- Kč.
Termíny:
středa 13:30 - 14:00, Gabriela Babušová, 2. ročník (mírně
pokročilí)
středa 14:15 - 14:45, Gabriela Babušová, 3. - 4. ročník
(pokročilí)
středa 15:00 - 15:30, Gabriela Babušová, 5. - 9. ročník
(pokročilí)
čtvrtek 12:30 - 13:00, Gabriela Babušová, 1. - 2. ročník
(začátečníci)

V rámci projektu Nové šablony pro ZŠ Jeseniova budou
probíhat činnosti/doučování, akce, jejichž cílem je podpořit
vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči. Termíny
budou včas oznámeny.

Přihlášky na atletiku - formulář SK ZŠ Jeseniova
- na www.jeseniova.cz - malá atletika
Informace:
Jaroslava Weberová
222 103 411
sport@zsjeseniova.cz

EXTERNÍ KROUŽKY NA NAŠÍ ŠKOLE
Na tyto kroužky se nevztahují naše školní přihlášky, telefonicky
nebo elektronicky kontaktujte organizátory.
V případě, že dítě přihlásíte na níže uvedené kroužky, nahlaste
informaci třídní učitelce a vychovatelce školní družiny.
Provoz kroužků bude zahájen od října 2018.
V případě dotazů se obracejte na organizátory nebo
na zástupkyni ředitele PhDr. G.Babušovou, Ph.D.
Jazyková škola LIBERE (www.libere.cz)
Zahájení od 1. 10. 2018.
1. ročník pondělí 14:00 - 15:00, učebna 1.A, 2.patro
2. ročník pondělí 14:00 - 15:00, učebna 3.B, 2.patro
3. ročník pondělí 15:00 - 16:30, učebna 1.A, 2.patro
4. ročník pondělí 15:00 - 16:30, učebna 3.B, 2.patro
5.ročník pondělí 15:00 - 16:30, učebna 3.A, 2.patro
tel: 604 288 483, skola@libere.cz
Věda nás baví (www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti)
Zahájení od 4.10. 2018, určeno pro žáky 1.stupně.
pondělí 14:00 - 15:00, učebna 3.A, 2.patro
tel: 724 233 543, info@vedanasbavi.cz
Taneční kroužek (www.hybemedetmi.cz)
Zahájení od 1.10. 2018, určeno pro žáky 1.stupně.
pondělí 14:00 - 15:00, učebna 2.B, 2.patro
tel: 736 686 131, info@hybemedetmi.cz
Šachy (www.sachovykrouzek.cz/turnaje.html)
Zahájení 4. 10. 2018, určeno pro žáky 1.stupně.
čtvrtek 14:45 - 15:30, učebna 4.A, 1.patro
tel: 723 638 888, info@sachovykrouzek.cz
Crokidy & Beru kroužky (www.crokidy.cz,www.berukrouzky.cz)
Zahájení od 3.10. 2018.
·Kutilská dína, pátek 14:00 - 15:00, učebna Vv, 1.patro
·Malý kuchtík středa 14:00 - 15:00, učebna 2.A, 2.patro
·Moderní tance čtvrtek 14:00 - 15:00, učebna 3.B, 2.patro
·Hollywood Club (natáčení filmu) středa 15:00 - 16.00, učebna
1.A, 2.patro
tel: 775 600 308, info@crokidy.cz
Alfa Human Service (www.alfahs.cz)
Zahájení od 1.10. 2018.
·Výtvarné tvoření hrou
(rozvoj výtvarných a tvořivých schopností i bez speciálního
nadání pro žáky 1.stupně)
pondělí 15:30 - 16:30, učebna Vv, 1.patro
·Tanec
(pohybová terapie, výrazový tanec, komunikace, činnost
navazuje na loňský školní rok)
čtvrtek 14:00 - 15:00, učebna 3.C, 1.patro
tel: 242 441 486, kristyna.padrtova@alfabet.cz

