DĚJINY EVROPSKÉ CIVILIZACE
Děti se během školního roku seznámí s dějinami Evropy v kontextu s událostmi světových
dějin. Oporou přednášek budou dokumentární filmy, odborná literatura a exkurze. Cílem
kroužku bude také trénování kritického myšlení. Každé úterý od 14:00 do 15:00. Přihlásit se
lze během září. (Zdeněk Bláha)

DIVADLO KORUNKA: VÝTVARNĚ – HUDEBNĚ – DRAMATICKÝ KROUŽEK
Pohybová a hlasová výchova, dramatizace příběhů, výroba kulis a loutek, prezentace školy
na školních i veřejných akcích.
aula školy: středa 13.30 – 15.30hod

KROUŽEK HRY NA PC
lektor: Bc. Elena Masaryková, kdy: každý pátek 15.00 – 16.15
Základy počítačové gramotnosti a bezpečného chování na internetu.
PC hry vzdělávací, postřehové i strategie na webu školy a prověřených herních webech .

KROUŽEK RUSKÉHO JAZYKA
Na kroužku ruského jazyka se naučíme ruské písmo, azbuku. Čekají na nás základy čtení,
ruské tradice, kultura a zvyky.
Kroužek bude probíhat každou středu od 14.00 – 14.45 ve třídě 4. D
lektor: Bc. Veronika Novotná

PRAŽSKÉ POVĚSTI
Kroužek o pražských pověstech bude stejně jako v minulém školním roce děti seznamovat
s historií Prahy hravou formou s využitím pověstí spjatých právě s pražskou historií i dějinami
celého českého státu. Součástí kroužku bude také spolupráce s pražskými kulturními
institucemi. Scházet se budeme každé druhé úterý od 14:00 do 15:30, přihlášky během září.
Lektor: Bc. Kamila Jakubů

SPORTOVNÍ HRY ŠD
I příští školní rok 2017/2018 bude pro děti otevřen kroužek sportovních her, který bude
probíhat každou STŘEDU. 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.
Středa od 14.00 – 16.00, lektor: Bc. Kristýna Valentová

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 výroby náušnic, dále budeme malovat
a kreslit na textil, drátovat kamínky, přívěsky a další výrobky, při jejichž výrobě je nutné
zapojení fantazie.
Kdy: První projekt bude probíhat během října 2017
Lektor: Bc. Tereza Blažková (blazkova@korunka.org)

