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AKTIVITY PRO D TI

Estetické
vecký kroužek
Hra na zobcovou flétnu
Tane ní kroužek pana Maršálka

Výtvarné
Výtvarná dílna u Marie
Keramika

Jazykové
Angli tina
Francouzština

Pohybové
Florbal
Fotbal
Stolní tenis
Pohybové hry mladší dívky
Pohybové hry a posilování starší kluci

Hasi ský kroužek

ímo ve škole:

Hra na zobcovou flétnu
vecký kroužek
Tane ní kroužek pana Maršálka
Keramika
Angli tina
Francouzština

Sokolovna:

Florbal
Stolní tenis
Pohybové hry mladší dívky
Pohybové hry a posilování starší kluci

Jinde v Pyšelích

Výtvarná dílna u Marie
Fotbal
Hasi ský kroužek
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Detaily kroužk :
vecký kroužek
Vede: Mgr. Martina Linhartová
Kde: v prostorách školy
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 45 minut
ti:
1.-2.t ída
tvrtek 13,00-14,00
3.-9.t ída
tvrtek 15,15-16,15
Není omezen po et d tí v kroužku; ned lají se p ijímací zkoušky;
základní podmínka je zájem o zp v.
Cena:
30 K /vyu ovací hodina, platí se pololetí p edem
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.

Rozvíjíme p vecké schopnosti,
íme se nové písn , nacvi ujeme
vícehlas i rytmický doprovod,
ipravujeme se na ve ejná
vystoupení.
V prvním pololetí se zam ujeme
na váno ní písn a koledy,
vystupujeme na pyšelském adventu
i na jiných váno ních koncertech.
V druhém pololetí p ipravujeme
vystoupení na školní akademii.
Pro žáky 1. a 2. t ídy je samostatný
kroužek, protože práce s menšími
tmi vyžaduje jiné metody. D raz
je kladen na hravost a radost,
nedílnou sou ástí je pohybová
složka.

ihlášky ve škole v zá í 2011.

Kroužek hry na zobcovou sopránovou flétnu
Vede: Bc. Jitka Pazderová
Kde: v prostorách školy
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 45 minut
Pond lí: 12,55-13,40 (1.t ída), 13,50-14,35 (4.-5.t ída), 14,45-15,30 (6.-7.t ída)
St eda: 13,00-13,45 (2.-3. T ída)
ti:
Skupinka 5 d tí, po et skupin dle po tu p ihlášených d tí.
Je možná i individuální výuka; pro 1.-2.t ídu 2 d ti v jedné hodin ,
pro 3.-5.t ídu 1 dít .
Ned lají se p ijímací zkoušky; základní podmínka je zájem.
Cena:
1.000K za pololetí (skupina) nebo 1.300 K za pololetí (individuální),
platí se pololetí p edem.
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.
ihlášky na jitka.pazderova@seznam.cz , za átek zá í.

ti se p irozen a nenásiln
seznamují s flétnou, ale p edevším
se rozvíjí jejich p irozená
muzikalita, smysl pro rytmus a
intonaci. D ti zárove posilují
dýchání a zv tšuje se jejich
dechová kapacita.
U d tí s poruchami u ení a
pozornosti je podporován rozvoj
komunika ních, ových i jemných
motorických schopností, zlepšuje se
soust ed ní.
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Tane ní kroužek pana Maršálka
Vede: lektorka pro moderní tanec
Kde: v prostorách školy
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 60 minut
Úterý od 16 hodin.
ti:
Skupinka min. 15 d tí z 1.-5.t ídy
Kroužek se bude realizovat pouze p i napln ní po tu.
Cena:
Bude dopln no
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.
ihlášky na stepanka.bednarova@seznam.cz, za átek zá í.

Výtvarná dílna u Marie
Vede: Marie Kolá ová
Kde: na nám stí u pošty
Období:
zá í-leden a únor- erven
1x týdn 1,5 hodiny
tvrtek
13,00-14,30
15,00-16,30
17,00-18,30
Cena:
1.600 K za pololetí, platí se pololetí p edem.
Zápis:
Pro pokra ující d ti do 6.9.2011 ve er
Pro nová ky ve st edu 7.9.2011
SMS na 737 442 180 nebo email kolarkam@email.cz

Výtvarná dílna je ur ena pro d ti
edškolního a školního v ku.
Zabýváme se p evážn kresbou a
malbou podle fantazie i p edlohy.
tšinou pracujeme v díln (vedle
Galerie u Marie, nám stí 39), n kdy
vyrážíme kreslit do blízkého okolí.
KDO KRESLÍ A MALUJE,
ŽIVOT SI ZKRÁŠLUJE!
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Keramika
Vede: Andrea Vrabcová
Kde: v prostorách školy
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 45 minut
Pond lí a st eda od 12 do 15 hodin (tj. za átek cca ve 12,00; v 13,00 a v 14,00). V p ípad zájmu i v pátek.
ti:
Skupinka 7 d tí, po et skupin dle po tu p ihlášených d tí.
Cena:
65 K za vyu ovací hodinu, platí se za pololetí p edem.
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.
ihlášky paní Vrabcová – tel. 603 208 828

Angli tina 1
Vede: Jarmila Ptá ková
Kde: v prostorách školy
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 45 minut nebo 2x týdn 45 minut
Úterý a tvrtek, za átek mezi 13,30 a 14,00
ti:
Skupinka 11 d tí, po et skupin dle po tu p ihlášených d tí.
1.-2.t ída
Cena:
2xtýdn : 1.800 K za pololetí (v etn u ebnic), platí se za pololetí p edem.
1x týdn : 1.200 K za pololetí (v etn u ebnic), platí se za pololetí p edem
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.
ihlášky na stepanka.bednarova@seznam.cz
Další informace paní Ptá ková – 607 517 988; volat odpoledne nebo nechat vzkaz
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www.profienglish.cz

Kde: v prostorách školy
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 60 minut
Úterý nebo st eda po vyu ování, p ednostn st eda, za átek cca 13 hodin.
ti:
Skupinka 7-8 d tí, po et skupin dle po tu p ihlášených d tí, lze 3 skupiny denn
Pro všechny d ti. Kroužek se bude realizovat pouze p i napln ní 2 skupin.
Cena:
2.100 K za pololetí, platí se za pololetí p edem.
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.
ihlášky na stepanka.bednarova@seznam.cz do 5.9.2011

Francouzština
Vede: Kv ta Pangrácová
Kde: v prostorách školy
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1-2x týdn 45 minut
Dny budou ur eny dle rozvrhu a možností d tí na za átku zá í
ti:
Minimáln 4 d ti
5.-9.t ída
Cena:
80 K za vyu ovací hodinu, platí za pololetí p edem.
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.
ihlášky na kvetinkap@volny.cz nebo 725 374 662
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Vede: Iva P kná
Kde: v sokolovn
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Škola má vlastní florbalové hole. D ti
si mohou nosit vlastní hole, ale škola
neru í za jejich poškození.
Zú ast ujeme se nebo po ádáme i
turnaje.

Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 50 minut
Úterý od cca 13,35 hodin (7.vyu ovací hodina)
ti:
2.-5.t ída, max. 20 d tí
Cena:
80 K za vyu ovací hodinu, platí se za pololetí p edem.
Hodina zrušená ze strany vyu ujícího je nahrazena.
ihlášky ve škole na za átku zá í.

Fotbal
Vede: SK Pyšely
Kde: na h išti
Informace: Petr Svoboda, tel. 602 391 044
Termíny trénink budou na za átku zá í.

Pohybové hry mladší dívky
Vede: Tereza Sládková a Kate ina Tomášková, TJ Sokol Pyšely
Kde: v sokolovn
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 60 minut
Pravd podobn ve st edu, od 17 hodin
ti:
Dívky 6-13 let
Cena:
Sokolský p ísp vek 100 K /rok
Oddílové klubovné 100 K /rok
ti se stanou leny TJ Sokol.
ihlášky na terasladkova@seznam.cz

Cvi ení všestrannosti pro dívky od 6
do 13 let.
Mí ové hry, atletika, gymnastika,
cvi ení na hudbu
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Stolní tenis
Vede: pan Vejmelka
Kde: v sokolovn
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 1 hodiny
Pond lí od 15 hodin
ti:
Skupina minimáln 8 d tí, po et skupin dle po tu p ihlášených d tí.
Všechny v kové kategorie. Kroužek se bude realizovat pouze p i napln ní.
Cena:
Cca 80,- K /hodina
ihlášky na stepanka.bednarova@seznam.cz

Hasi ský kroužek
Vede: Tereza Sládková a další
Kde: hasi ská zbrojnice
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
v ned li od 14 do 15,30 hodin
ti:
Kluci, holky všech v kových kategorií
Kontakt: terasladkova@seznam.cz

Pohybové hry a posilování starší kluci
Vede: Libor Podroužek
Kde: v sokolovn
Období:
íjen-leden a únor-kv ten
1x týdn 60 minut
Pond lí od 18 hodin
ti:
Kluci od 13 let
Kontakt: pan Podroužek 721 646 809

Cvi ení požární ochrany, sport, hry
Kroužek bývá v klubovn v hasi ské
zbrojnici, na zahrad , v sokolovn
nebo v p írod .
Jezdíme na sout že, nap . Plamen.
Tereza Sládková
Aneta Mikliczová
Kate ina Tomášková
Lenka Škvorová
Zlata Bartiková
www.hasicipysely.cz

