NABÍDKA KROUŽKŮ SVČ
V ROCE 2022-2023
PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
1. Klub náruživých přírodovědců
1 víkendový den měsíčně exkurze

M. KASNER

Už od roku 2007 se každý měsíc v sobotu nebo neděli vydáváme na přírodovědnou
expedici do krásných koutů Prahy a jejího širokého okolí. Naučíte se poznávat
přírodu kolem sebe a mít ji rád. Pokud byste se chtěli inspirovat, co jsme všechno
navštívili, najděte si knp.rajce.net. Letos nás budou doprovázet odborníci z různých
institucí, takže se budete moct dozvědět ještě víc. Kdo si KNP zapíše, nemusí ho
navštívit pokaždé, přijdete, bude-li se vám termín hodit.
2. Biologický kroužek

pondělí od 16.00-17.30

K. KUBÍKOVÁ

Baví Tě biologie a semináře ve škole Ti nestačí? Tento kroužek je tu pro Tebe!
Můžeš se těšit na mnoho zajímavých témat ze všech oblastí biologie. Každý týden
věnujeme podstatnou část kroužku mikroskopování, biologickým pokusům, pitvám či
procvičení dalších praktických biologických dovedností (práce s určovacími klíči,
řešení úloh z genetiky a mnoho dalšího). Pokud se navíc plánuješ zúčastnit
Biologické olympiády, kroužek Ti pomůže se na ni připravit. Náplň tohoto kroužku
bude totožná s kroužkem Biologie pro SŠ na Stanici přírodovědců.
3.

Chovatelský kroužek

středa14.30-16.00

M. MANČÍK

Chovatelský kroužek je pro lidi, kteří mají rádi zvířata a mnohdy nedostali příležitost
se s nimi setkat tváří v tvář. Na kroužku se naučíte nejen jak se správně starat o naše
mazlíky, ale také jak se k nim správně chovat a jak s nimi manipulovat. Jestli vás
zajímají nejrůznější tvorové, které se dají chovat v teráriu, přijďte se podívat k nám
na kroužek každou středu od 14.30 do 16.00 v učebně č. 29.
4. Badatelský klub

pondělí nebo čtvrtek–

P. TEPLÝ

Teoreticko-praktický kroužek je určen studentům se zájmem o přírodní vědy,
obzvláště chemii. Cílem je vyzkoušet si badatelský přístup ke zvolenému tématu.
Některá témata jsou mezioborová, nejčastěji chemie, fyzika, biologie (např.
luminiscence, energetické reakce – třaskaviny, dýmovnice aj.). Jsou vítání všichni,
kdo si často kladou otázku Proč je to právě tak a ne jinak?

SPORT
5. Frisbee

středa14.30-16.00

F. FENCL

Hráči ligového týmu Prague Devils vás naučí „zkrotit“ létající disk, tj. hru
ultimate frisbee.
6. Aerobik

úterý od 16.15

O. ŠIMŮNEK

Aerobic je dynamické vytrvalostní cvičení aerobního charakteru, při kterém
dochází k posilování kardiovaskulární soustavy, spalování tuků a zlepšení
celkové kondice. Cvičí se na hudbu, jednotlivé lekce budou koncipovány buď
jako choreografické, posilovací, či od obojího trochu. Pokud jste podobné
cvičení nikdy nezkoušeli, nebojte se přijít, vše potřebné se naučíme od úplného
začátku. A že je aerobic pouze doménou dívek, to je dávno přežitý stereotyp,
takže rádi přivítáme kohokoli, na pohlaví nehledě.
7. Míčové hry

úterý 14.30-16.00

M. ERBEN

Náplní hodin bude především volejbal, podle zájmu doplněný basketbalem,
fotbalem, nohejbalem či badmintonem. Maximální počet účastníků je 16. Je
možné chodit i od 15 hodin. V případě volejbalu prosím alespoň o základní
volejbalové dovednosti, neb budeme hodně hrát.

UMĚNÍ
8. Tvůrčí psaní a čtení

středa 14.30-15.30
knihovna

S. MAREŠOVÁ

Čtete zajímavé knížky a chcete se o ně podělit? Zajímal by vás názor druhých
na tutéž knihu? Chcete proniknout do spisovatelského umění a porozumět lépe
literatuře? Děsí vás odborná literatura? Pojďme společně objevovat taje a krásu
psaného slova v dobrých knihách, ale třeba i ve vlastních textech, a poznávat a
zdokonalovat tak i sami sebe. Budeme se učit psát (poezie, próza, publicistika)
a pracovat se svým tvůrčím potenciálem.
9. Dramatický kroužek

pátek od 15.00

J. MATOCHA

„Chtěl/a sis někdy zkusit, jaké je to stát v divadle na jevišti, nebo si vyzkoušet
improvizaci? Přijď se každý pátek od 15:00 podívat na dramaťák, kde tohle
všechno děláme. V minulém školním roce jsme odehráli premiéru divadelní hry
projekt N.a.d.ě.ž.d.a., ze které můžete najít úryvek na našem Instagramu
@boticska.inteligentni.cinohra. V příštím představení můžeš účinkovat právě i ty!"
10. Debatní klub

2. a 4. středa v měsíci

J. HALADA

"Přemýšlení o světě. Když dospělí nemají čas a chuť probírat s námi nejdůležitější
životní otázky o smyslu naší současné existence, pojďme dát hlavy dohromady a
pokusme se zorientovat se sami v dnešním komplikovaném světě. Jsme otevření
všem, kteří chtějí roztínat gordické uzly a přitom se naučit kultivovaně debatovat a
argumentovat.“ Klub by se konal každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od října do
ledna.

JAZYKY
11. Španělština

středa od 14.30 (mimo dny porad)

O. ŠIMŮNEK

Kroužek je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří se s tímto
jazykem už někdy okrajově setkali. Účastníci se naučí základy španělského
jazyka, které budeme společně dále prohlubovat. Seznámíme se se základní
slovní zásobou i gramatikou, jejichž znalosti budeme dále využívat při
konverzaci, četbě i při poslechu mluveného slova a hudby. Není potřeba mít
žádnou zkušenost s tímto jazykem, není potřeba si pořizovat žádnou učebnici
(výukové materiály zajistí vyučující), pouze se předpokládá vaše chuť se do
hodin aktivně zapojovat.

KROUŽEK LEZENÍ
Kroužek je určen pro začínající i pokročilé lezce. Lekce jsou vedeny
instruktorem s akreditací MŠMT.
Lekce bude probíhat v prostorách lezeckého centra Smíchoff, Křížová, Praha 5.
Lekce mohou probíhat 1x týdně v 90 minutové nebo 120 minutové variantě ve
středu od 15.00 do 17.00.
Smluvená cena pro studenta na pololetí je 1 500 Kč – cena zahrnuje služby
instruktora, vstup na lezeckou stěnu, půjčovné vybavení a obuvi. V případě
prázdnin nebo ředitelského volna je možno náhrady lekcí v jiný den. Náhrady
jsou možné pouze v rámci celé skupiny, vynechané lekce jednotlivců propadají.

Podmínky kroužku – podepsání souhlasu účasti na kroužku zákonnými zástupci
nezletilých studentů a poskytnutí telefonických kontaktů na rodiče studentů.

