Nabídka kroužků SVČ v roce 2021–2022
Přírodovědné kroužky
1.

Klub náruživých přírodovědců

1 víkendový den měsíčně exkurze

P. ŠÍMA

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

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

středa

P. ŠÍMA

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 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
1.

Frisbee

středa 14.30–16.00 hřiště, hala

F. FENCL

Hráči ligového družstva Prague Devils vás naučí „zkrotit“ létající disk, tj. hru ultimate frisbee.
2.

Posilování

středa vždy 14.30–16.00

Možnost formovat tělo ve školní posilovně.

J. ŠAFAŘÍK

3.

Šachy

pátek 14.30–15.30

Seznámení s hrou šachy, vysvětlení pravidel; jednotažky; dvoutažky; základní koncovky lehké;
pěšcovky; turnaje; vazby; vidličky; simultánka; věžovky; obětování; odtažný šach.
4.

Lezení

středa nebo pátek 15.30–17.00 lezecké centrum Smíchoff

N. BOHÁNKOVÁ

Cena za pololetí a osobu je 1 400 Kč (vstup, půjčení vybavení a obuvi, služby instruktora)

Umění
1.

Tvůrčí psaní a čtení

středa 15.00–16.00 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.
2.

Keramika

středa 15.00–16.00 dle rozvrhu keramická dílna

3.

Dramaťák

pátek 14.30–16.00

S. DOHNALOVÁ
J. MATOCHA

Jazyky
1.

Kroužek španělštiny

O. ŠIMŮNEK

Termín: pondělí od 14.30 či od 15.00, anebo úterý od 16.15 – záleží, kdy bude mít víc tříd už
po vyučování. Ideální délka 60 minut.
Kroužek je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří se s tímto jazykem už někdy
okrajově setkali. Účastníci se naučí základy španělštiny, 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 učitel), pouze se předpokládá vaše chuť se do hodin aktivně zapojovat.

Kroužky se otevřou při nejméně 10 přihlášených, budou od října do konce
května a účast v nich je zdarma po zaplacení příspěvku na SVČ na začátku
školního roku.
Pro přihlášení zapište na nástěnce výchovné poradkyně v 1. patře (u učebny 38)
do příslušných kolonek na připojené papíry čitelně jméno, příjmení a třídu.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 24. 9. 2021 ve 14.30
Vedoucí Střediska volného času Stanislava Marešová

