
Čtvrtek 9. třída

Pondělí Čtvrtek 1. – 2. třída (max. 14 dětí)

Pondělí Čtvrtek  3. - 5. třída (max. 14 dětí)

Pondělí 1. - 4. třída Čtvrtek 1. - 3. třída (max. 20 dětí)

Pondělí 1. stupeň Pátek 12:45 - 13:45 2. - 5. třídy

Pondělí od 5. třídy Pátek 14:00 - 15:00 od 6. třídy

Úterý 1. třída (max. 15 dětí) Pátek 1. - 5. třída

Úterý 2. třída (max. 15 dětí) Pátek 6. - 9. třída

Úterý od 1. třídy (max. 15 dětí) Pátek 3. - 7. třída

Středa 1. stupeň 

Středa 4. - 9. třída
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Vážení rodiče, milé děti, podívejte se, které kroužky nabízíme pro Vaše děti ve Vaší ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Níže uvedené kroužky 

probíhají od října do května vyjímaje prázdniny a svátky. Kroužek bude otevřen za předpokladu, že bude přihlášeno minimálně 6 dětí. 

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, okres Trutnov     

ve spolupráci s DDM Jednička nabízí 

zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021 PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - kód kroužku 080 Mgr. Hana Škubníková 
Kroužek pro všechny deváťáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední školy. 

12:15 - 13:15 Cena: 500 Kč/rok

Nabízí přes 150 deskových a společenských her pro žáky všech tříd. Na své si přijdou hráči krátkých logických her, rébusů, hlavolamů, ale i strategií na

dlouhé herní hodiny.

13:15 - 15:15 (lichý týden) Cena: zdarma

KLUB DESKOVÝCH HER - kód kroužku 079 MgA. Tereza Dostálová 

ŠACHY PRO NEPOKROČILÉ - kód kroužku 078 Mgr. Markéta Žižková
Rozvoj logického myšlení, řešení šachových situací, zdokonalování herních dovedností.

13:00 - 14:00 Cena: zdarma

Pro děti 1. a 2. tříd, které si chtějí osvojit základy práce s keramickou hlínou a chtějí se naučit různé techniky modelování a dekorování. Hotové výrobky

pak budeme barvit glazurami. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, bude však ponechán prostor i pro vlastní tvorbu.

Bc. Veronika Málková KERAMIKA I. - kód kroužku 081

Cena: zdarma

Cena: 800 Kč/rok

Cena: 500 Kč/rok

12:30 - 13:30 1. a 3. třída

15:15 - 16:15

Kroužek je určen pro holky i kluky neposedy od 1. do 3. třídy, kteří mají rádi sport. Cílem kroužku je všestranný pohybový rozvoj, budeme tedy trénovat 

sílu, obratnost, vytrvalost, rychlost apod. Na kroužku budeme hrát především míčové hry a různorodé pohybové hry. 

KERAMIKA II. - kód kroužku 082

2., 4. a 5. třída Cena: 500 Kč/rok

MALÝ MODELÁŘ - kód kroužku 072 Bc. Vladimír Jiřička

Baví vás vyrábět různé předměty a stavby ze špejlí, dřívek, polystyrénu a přírodních materiálů? Bude vám stačit nožík, pilka, vrtáček, kousek brusného

papíru, tužka, lepidlo Herkules. Vyrobíte si třeba krajinu s hradem, letadélko „dvojplošník“, část válčiště se zpevněnými zákopy, pozorovací věž nebo

něco úplně jiného podle vlastní chuti a fantazie.

13:00 - 14:30

Bc. Veronika MálkováSPORTOVNÍ HRY - kód kroužku 083

13:15 - 14:45 (sudý týden)

Bc. Veronika Málková 
Pro děti od 3. třídy, které si chtějí osvojit základy práce s keramickou hlínou a chtějí se naučit různé techniky modelování a dekorování. Hotové výrobky

pak budeme barvit glazurami. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, bude však ponechán prostor i pro vlastní tvorbu.

13:15 - 14:45 (lichý týden) Cena: 800 Kč/rok
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TANEČNÍ KROUŽEK  II. - kód kroužku 071 Mgr. Iveta Hanušová 

13:00 - 14:00

Kroužek se zaměřením na show dance a art dance je vhodný pro kluky a holky z 2., 4. a 5. třídy, kteří se rádi hýbou, tančí, mají rádi hudbu a chtěli by

vyzkoušet něco nového. Společně projdeme různými tanečními styly (street dance, funky, disco, zumba, balet a pod....) a se zájemci secvičíme

choreorgafii na vystoupení či soutěž. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. 

DRAMATICKÝ KROUŽEK - kód kroužku 087 Mgr. Dana Rejlová 

14:15 - 15:15

ANGLIČTINA 2. třída - kód kroužku 076
Kroužek angličtiny pro všechny druháčky, kteří se chtějí hravou formou naučit základy anglického jazyka a procvičit si již naučené. Na kroužku si

procvičíme slovní zásobu, kterou děti již znají a přidáme slovíčka nová. Nebudou chybět ani základní fráze. Budeme zpívat, hrát si a pomocí nejrůznějších

aktivit si angličtinu osvojovat. 

15:15 - 16:15 (nepravidelně)

BADATELKSÝ KROUŽEK - kód kroužku 074 Mgr. Hana Škubníková, Mgr. Jiří Šimek 

Robotika, fyzikální, chemické a přírodovědné pokusy, logické hlavolamy.
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Cena: 500 Kč/rok
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Cena: 500 Kč/rok

VÝTVARNÝ KLUB - kód kroužku 077 Bc. Tereza Dobiášová
Pro všechny děti, které rády malují a tvoří. Společně se seznámíme s různými druhy výtvarných a rukodělných technik. Budeme tvořit koláže, plést

košíky, modelovat z Fimo hmoty a spoustu dalšího.

13:30 - 15:00 Cena: 500 Kč/rok

Cena: 500 Kč/rok

Kroužek se zaměřením na show dance a art dance je vhodný pro kluky a holky v 1. a 3. třídě, kteří mají rádi hudbu, pohyb a tanec. Kromě pohybových a

tanečních her nás čeká secvičení choreografie pro vystoupení a soutěže. Děti se v průběhu roku seznámí s jednotlivými tanečními styly (street dance,

funky, disco, zumba, balet a pod....).  Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Bc. Veronika Málková 

Cena: 500 Kč/rok

ANGLIČTINA 1. třída - kód kroužku 075 Bc. Veronika Málková 

Kroužek angličtiny pro všechny prvňáčky, kteří se chtějí hravou formou naučit základy angličtiného jazyka. Za celý rok se naučíme mnoho slovíček z

různých oblastí a nebudou chybět ani základní fráze. Budeme zprívat, hrát si a pomocí nejrůznějších aktivit si angličtinu osvojovat. 

13:00 - 14:00 Cena: 500 Kč/rok

ŠACHY PRO POKROČILÉ - kód kroužku 073 Mgr. Vendula Kolářová 

Rozvoj logického myšlení, řešení šachových situací, zdokonalování herních dovedností. 

14:00 - 15:00

TANEČNÍ KROUŽEK I. - kód kroužku 070 Mgr. Iveta Hanušová 

Proto, aby Vaše dítě mohlo docházet do daného kroužku, je třeba vyplnit v ZÁŘÍ závaznou přihlašku. 

Platbu za kroužek je třeba uhradit nejpozději do 31. 10. 2020 na účet DDM - 194470229/0300

 VARIABILNÍ SYMBOL: Kód kroužku (např. 070, 071, 072…) 

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE - Jméno dítěte a název kroužku.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Alenu Huškovou - 735 752 836
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Bc. Aneta Khýrová

Bc. Aneta Khýrová

FLORBAL - přípravka - kód kroužku 084

FLORBAL - kód kroužku 085

Cena: 500 Kč/rok

Cena: 500 Kč/rok

Kroužek florbalu je pro kluky i holky od 8 let, kteří mají rádi pohyb a chtějí začít s florbalem. Osvojíte si základy florbalu. Naučíte se ovládat florbalovou 

hůl a míček. Seznámíte se s pravidly hry a historií florbalu. Po získání základních florbalových dovedností si zahrajete turnaj. 

Kroužek florbalu je pro kluky i holky od 8 let, kteří mají rádi pohyb a chtějí začít s florbalem. Osvojíte si základy florbalu. Naučíte se ovládat florbalovou 

hůl a míček. Seznámíte se s pravidly hry a historií florbalu. Po získání základních florbalových dovedností si zahrajete turnaj. 

Cena: 500 Kč/rok13:00 - 15:00

VESELÁ VAŘEČKA - kód kroužku 088 Mgr. Alena Hušková
Kroužek Veselá vařečka je zaměřený na základy vaření. Děti si vyzkouší vařit tradiční, ale i méně tradiční jídla. Seznámi se s postupy přípravy jídel a jeho 

servírování. Kroužek doplníme o různé kuchařské hry a týmové soutěže. (Částka 400Kč na suroviny bude vybraná zvlášť. )

DRAMATICKÝ KROUŽEK - kód kroužku 086 Mgr. Miluše Senetová 

Cílem kroužku je dramatická a pohybová průprava, nácvik kontaktu s publikem, správná výslovnost, artikulační dovednosti, improvizace, práce s 

rekvizitami.

13:00 - 15:00 (lichý týden) Cena: 500 Kč/rok

13:00 - 15:00 (lichý týden) Cena: 500 Kč/rok

Cílem kroužku je dramatická a pohybová průprava, nácvik kontaktu s publikem, správná výslovnost, artikulační dovednosti, improvizace, práce s 

rekvizitami.

Florbal byl spojen s Florbalem - přípravka 

Taneční kroužek I. byl spojen s Tanečním kroužek II.  

13:15 - 14:15 


