AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ DĚTI - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Základní škola Pyšely
NABÍDKA AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ DĚTI ZAJIŠŤOVANÉ MIMO DRUŽINU V BUDOVĚ ŠKOLY
klara.gbelcova@seznam.cz, 605 26 99 22

NÁZEV: PROFI ENGLISH
ING. LIBUŠE SKOČDOPOLOVÁ
Středa 14:30 – 15:30 1. a 2. tř
Středa 15:30 – 16:30 2. tř a 3.tř začátečníci
Pátek 14.30 – 15.30 3.tř pokročilí, pokračovací
kurz
Pátek 15.30 – 16.30 4. a 5. tř
PRO KOHO: Pro děti 1. - 5. třídy
VEDE:
KDY:

KDE:
ZŠ
PYŠELY
– MALÁzákladní
/ VELKÁ fráze
UČEBNA
Učit
se používat
v praxi při hrách a
CO BUDEME DĚLAT: písničkách, vyšší třídy též procvičování školní látky,

Podrobnější informace jsou u jednotlivých kurzů na
https://profienglish.webooker.eu.

CENA:

kurz je podmíněn zájmem min. 4 žáků, cena
3200 Kč za pololetí

JAK ZAPLATIT:

Po přihlášení podle pokynů z rezervačního systému
na účet Jana Špálová, Profi English 2000508196/2010

PŘIHLÁŠKY: https://profienglish.webooker.eu/

NÁZEV: FLÉTNA
VEDE:
KDY:

Lenka a Sára Sobotkovi
Úterý -1.skupina od 14.30-15.00hod.
2.skupina od 15.00-15.30hod.

KDE:
ZŠ Pyšely
CO BUDEME DĚLAT: Naučíme se noty , správně dýchat, tvořit tóny.

Zahrát písničky lidové i z pohádek.
Užijeme si i hry pro radost a uvolnění.

PRO KOHO: pro děti 1.- 5. třídy - starší děti po dohodě.

CENA:

1 750,- Kč – pololetí

JAK ZAPLATIT:

Do 15.října 1.pol. a do konce ledna 2.pol.
na účet : 0879340013/0800

PŘIHLÁŠKY: Lenka Sobotková – sobotkovi6@seznam.cz, mobil - 737 760 940

NÁZEV: Keramika
VEDE:
KDY:

Andrea Vrabcová
1.pololetí (říjen - leden)
2.pololetí (únor - červen)
1x týdně 45 minut - 15 lekcí za pololetí
po, út, čt - 8., 9. a 10. vyuč. hodina

KDE:
ve školní keramické dílně
CO BUDEME DĚLAT: vyrábět z hlíny všechno, co nás napadne

více na keramických stránkách
https://pyselska-keramika.webnode.cz/

PRO KOHO: pro děti 1. - 9. třídy ve skupinách

po 8 dětech
počet skupin dle počtu přihlášených

CENA:

2 050,- Kč/15 lekcí
hodina zrušená ze strany vyučujícího
je nahrazena na konci kurzu

JAK ZAPLATIT:

platbou na účet 454 125 2073/0800
variabilní symbol = vaše číslo mobilu
do konce září

PŘIHLÁŠKY: na konci srpna a začátkem září na vrabcovaa@email.cz nebo volejte 603 208 828

NÁZEV: FUSING = spékání skla
VEDE:
KDY:

Andrea Vrabcová
říjen - prosinec
1x týdně 60 minut
pá 14,30 - 15,30
pro další zájemce hodiny přidám

KDE:
ve škole v dílně
CO BUDEME DĚLAT: S novou školní sklářskou fusingovou pecí

dokáže každý vytvořit originální skleněné
šperky, dekorace do oken, ozdobičky,

svícínky i skleněné mističky. Seznámím děti
s technikou řezání a lámání skla pomocí
sklenářských kleští a s technikou skládání
a vrstvení skel. Používat budeme převážně
italská barevná skla určená pro fusing,
ozdobné granule, vločky, tyčinky a kytičky.
Pro každého mám ochranné brýle, rukavice a řezák skla.

1. fusing říjen - prosinec
2. fusing leden - březen
3. fusing duben - červen
PRO KOHO: pro trpělivé děti druhého stupně ve

skupinkách po 4 dětech
5. - 9. třída

CENA:

10 hodin = 2 150,- Kč
hodina zrušená ze strany vyučujícího
je nahrazena na konci kurzu

JAK ZAPLATIT:

platbou na účet 454 125 2073/0800
variabilní symbol = vaše číslo mobilu
do konce září

PŘIHLÁŠKY: telefonicky 603 208 828 nebo e-mailem vrabcovaa@email.cz

NÁZEV: KYTARA/UKULELE
VEDE:
KDY:

Alice Bardová
úterý 14:30 - 15:30, ev. 15:30 - 16:30
1 hodina týdně
říjen - leden včetně

KDE:
ve škole, bude upřesněno
CO BUDEME DĚLAT: Výuka akordů a základních doprovodů pro kytaru,

doprovod a zpěv známých písní,
základní znalost teorie hudby.
Je určen těm, kdo chtějí umět zazpívat a zahrát u ohně,
před kamarády, na oslavě….

PRO KOHO:

CENA:

13 lekcí/1 690,- Kč

JAK ZAPLATIT:

Platba na účet, který je uvedený na přihlášce.

PŘIHLÁŠKY: Přihlášku obdrží dítě do ruky na první hodině.

NÁZEV: Chemický kroužek
VEDE:
KDY:

Kamil Lukáš Zach
každé úterý od 15:30 do 17:30

KDE:
ZŠ Pyšely, Pracovna chemie
CO BUDEME DĚLAT: preparace anorganických látek

separační techniky: krystalizace, destilace, sublimace a jiné
molekulární gastronomie
vánoční speciál: pyrotechnická chemie
elektrolytické preparace: příprava vlastní baterie
analýza: stanovení
probereme
i teoretické
tvrdosti
aspekty
domácí
chemie:
vody
teorie kyselin a zásad, rozpouštění, Newtonovské kapaliny

PRO KOHO: žáci 7.–9. třídy

CENA:

1800,- Kč za pololetí
celkem 15 laboratorních cvičení
týdně 120 min = 120,- Kč

vánoční speciál
JAK ZAPLATIT:

info na první hodině

PŘIHLÁŠKY: Pakliže se chcete kroužku účastnit, oslovte třídního učitele a požádejte ho přihlášku.

email: kamilolukaszach@seznam.cz

web kroužku:

https://chemicky-krouzek-pysely.webnode.cz/

