KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY – 2018/2019
Nový školní rok 2018/2019 bude obohacen o projekty, miniprojekty a volnočasové tematické
aktivity. Všechny kroužky začínají od října!
Předběžný zájem nebo dotazy prosíme mailem na uvedené adresy vychovatelek, všechny
aktivity školní družiny jsou pro žáky školy zapsané v ŠD ZDARMA.

DIVADLO KORUNKA: HUDEBNĚ – DRAMATICKÝ KROUŽEK
Pohybová a hlasová výchova, dramatizace příběhů, výroba kulis, prezentace školy
na školních i veřejných akcích (pro všechny věkové kategorie).
Kdy: středa 14.00 – 15.30 h (začínáme v říjnu)
Lektor: Ivana Glasová (glasova@korunka.org)

KROUŽEK HRY NA PC
Základy počítačové gramotnosti a bezpečného chování na internetu (pro všechny věkové
kategorie). PC hry vzdělávací, postřehové i strategie na webu školy a prověřených herních
webech. Zájemci se zapisují na aktuální den u svého vychovatele.
Kdy: pátek 15.00 – 16.15 h (začínáme v říjnu)
Lektor: Bc. Elena Masaryková (masarykova@korunka.org)

HISTORIE PRAHY
Projekt o pražských pověstech bude děti seznamovat s historií Prahy, Prahy 7 hravou formou
s využitím pověstí spjatých právě s pražskou historií i dějinami celého českého státu. Součástí
kroužku bude také spolupráce s pražskými kulturními institucemi (Villa Pelle, muzeum
Kampa, DOX – galerie moderního umění. Setkání a vycházkové projekty, které nemají pevně
stanovený den ani hodin (pro všechny věkové kategorie, začínáme v říjnu).
Lektor: Bc. Karolína Mochanová (mochanova@korunka.org)

SPORTOVNÍ HRY ŠD
I příští školní rok 2018/2019 bude pro děti otevřen kroužek sportovních her, který bude
probíhat každou středu dle výše uvedených skupin. Děti budou mít možnost naučit se různé
kolektivní a míčové hry a tak zábavnou formou rozvíjet své pohybové a koordinační
schopnosti a smysl pro fair play. Naším cílem je, aby si děti vybudovaly kladný vztah ke
sportu a pohybu obecně. Přihlášky budou k dispozici od září.
Kdy: středa od 14.00 – 16.00 h
Lektoři: Bc. Kristýna Valentová, Beáta Kůdelová (valentova@korunka.org,
kudelova@korunka.org)

KREATIVNÍ PROJEKTY
I v příštím roce budou probíhat kreativní projekty, které nemají pevně stanovený den
a hodinu. Zájemci se mohou přihlásit u své vychovatelky a následně se domluvíme na
vyhovujícím termínu. První projekt se bude týkat zdobení triček/ plátěných tašek apod.
Během dalších měsíců budu vypisovat další projekty (výroba šperků, drátování, sněžítka, ...)
Lektor: Mgr. Tereza Blažková (blazkova@korunka.org)

BOTANICKÁ ZAHRADA NA KORUNCE
Nový projekt na naší škole, který bude zaměřen na ochranu životního prostředí, květin
a okrasných dřevin. Žáci se seznámí s podmínky života, vliv člověka na přírodu,
enviromentální výchova, pěstování zeleně na naší škole, botanická třída. Setkání
a vycházkové projekty, nemají pevně stanovený den ani hodinu. Začínáme během října, pro
všechny věkové kategorie.
Lektor: Bc. Elena Masaryková (masarykova@korunka.org)

PRVNÍ POMOC
Nový projekt zaměřený pro žáky, kteří si rozšíří své vědomosti v oblasti zdravovědy.
Poskytnutí první pomoci, zvolit správný postup při ošetření, třeba zachránit i život. Chránit

sám sebe i své okolí. Projekt začne v měsíci říjnu, určen je pro žáky 4. tříd, setkání bude dle
zájmu dětí, není pevně stanovený den ani hodina.
Lektor: Bc. Dáša Mikešová (mikesova@korunka.org)

