
AKTIVITY ŠKOLY 

Kroužek „Pohádky“ 

Od začátku školního roku se náš kroužek " Pohádky 

" sešel již několikrát. Za tu dobu jsme si přečetli, 

převyprávěli a namalovali nespočet pohádek. Děti 

jsou v kroužku velice aktivní a velmi spokojené. 

Všichni se moc těšíme na každé úterý, kdy je náš 

kroužek.   

Asia klub 

Pořád pokračujeme.  

5 

Velký zájem je o tréninky bojových sportů. Máme možnost fyzického 

odpočinku od školních povinností a zároveň se něco naučíme 

zábavnou formou. Přestáváme být bábovkami a stávají se z nás tvrdí 

chlapi. Zájem je na obou dvou stupních naší školy. Proto jsme 

v současné době rozděleni na I. a II. stupeň. Mimo asia sporty si i 

zahrajeme míčové hry. Kroužek se na naší škole stal součástí 

výchovy mimo vyučování.  

Badminton 

Jak být stále v pohybu  

Sportovní zájmovou aktivitu navštěvují žáci 2. stupně 

ZŠ. Ti se scházejí jednou za 14 dní v tělocvičně. Již se 

seznámili s pravidly badmintonu a naučili se správně 

držet raketu. Postupně se seznamují s jednoduchými 

údery a pohybem na hřišti. Plánují, že na konci 

školního roku uspořádají turnaj. Hra je baví.  

Keramika 

Práce v keramické dílně  

 Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina je složena z mladších žáků. 

Do druhé skupiny dochází i starší žáci. Každá skupina se schází jedenkrát za 

měsíc. Vyrábíme spoustu pěkných předmětů z keramické hlíny.   



Klubíčko 

Halloweenské strašení v Klubíčku  

I letos se pravidelně scházíme, abychom si v Klubíčku pohráli, 

zazpívali, zasportovali nebo něco pěkného vyrobili. A protože se 

blíží Halloween, povídali jsme si o něm a rozhodli se pro výrobu 

dýně. Práce nám šla pěkně od ruky, a tak zbyl ještě čas na 

stavebnici. Těšíme se na další setkání, máme naplánované 

zpívání.  

Budu správně mluvit aneb hrátky se slovy 

Od září funguje na naší škole aktivita pro žáky s tímto názvem. V rámci 

aktivity procvičujeme správnou výslovnost, komunikaci v běžných 

sociálních situacích, rozvoj slovní zásoby, čtení, grafomotoriku, cvičení 

zrakové a sluchové paměti a pozornosti, fonematický sluch a provádíme 

mnoho jiných aktivit, které přispívají ke zlepšení úrovně řečových 

dovedností. 

Snoezelen 

Od pohádek k létání  

Snoezelen je kouzelná místnost, kde můžeme začít ledacos   

Chvíli tu bydlela Sněhurka se sedmi trpaslíky. Kdo chtěl, zahrál 

si Sněhurku, někdo byl raději trpaslík. Pohádku jsme vyprávěli, zkoušeli 

jsme prostřít stoleček pro 7 trpaslíků, zrcadla jsme se ptali, kdo je na 

světě nejkrásnější…a jako Sněhurka jsme také usnuli dlouhým spánkem.  

Momentálně se snoezelen proměnil v místo, kde můžete alespoň 

trochu zažít pocit, jako když létáte. Pokud si vezmete papírová křídla a 

snažíte se na trampolíně vyskočit a u toho máchat rukama jako pták, snad 

se vám to podaří. Říkáme si, co létá a proč – motýli, letadlo, balón, 

ptáci…foukáme do peříček, když nám dojde dech, zkusíme fén. Můžete 

na součástky rozebrat letadlo a zase ho 

sešroubovat dohromady. A protože to není nic 

jednoduchého, můžete se zachumlat do polštářů 

a odpočívat v ptačím hnízdě.   

Vymezený čas vždy rychle uteče a ani se nám 

nechce odcházet.  

 

 
 



Kroužek Všeználek 

Kroužek Všeználek navštívil 

odbornou učebnu s interaktivní tabulí. 

Tabule je moderní 

didaktická pomůcka. Pomocí ní lze 

realizovat výuku zábavnějším, pestřejším a méně stereotypním 

způsobem. Děti si vybraly výukový program „Malování pro děti“ a 

„Dětský koutek“. V těchto programech se jim líbila samostatná a pestrá práce!   

Žákovská knihovna 

Návštěva knihovny žáky z 8. AS 

Máme rádi knihy 

Na hodině rozumové výchovy jsme navštívili žákovskou 

knihovnu, kde se nám velmi líbilo. Prohlíželi jsme si 

knihy o zvířatech, o počasí, jak dodržovat hygienické 

návyky, a také o strašidlech, ale nejvíce se nám líbily 

knihy o barvách, tvarech, číslech a dopravních 

prostředcích. Samozřejmě jsme si hned pár knížek 

vypůjčili do třídy. Máme už vyhlédnuté i jiné, ale to až 

při další návštěvě. Už se na to těšíme. 

Dokážu to! 

když se chce, tak to jde……  

Tato aktivita je určena žákům 2. stupně základní školy. Žáci 

se scházejí ve třídě 9. A pravidelně 1x měsíčně, ale i častěji, 

podle potřeb. Hravou formou si doplňují, procvičují a utužují 

poznatky, zejména z matematiky a českého jazyka. Aktivitu 

navštěvují především žáci, kteří byli dlouhodobě nemocní, 

nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají potíže s některou částí 

učiva. Cílem aktivity je zvýšit u žáků zájem o školu a 

motivovat je k lepším vzdělávacím výsledkům.  

Taneční pohyb 

Taneční klub navštěvovaly pravidelně žákyně prvního a druhého stupně. Žákyně prvního 

stupně ZŠ navštěvovaly klub každé liché úterý od 12.40 do 13.20 hodin. Žákyně druhého 

stupně každé sudé pondělí od 13.20 do 14.15 hodin. Taneční klub splnil vytčené cíle v plném 

rozsahu. Nenásilnou formou byl podporován přirozený pohyb a radost z tance. Žákyně si 

během školního roku rozvíjely svůj individuální rytmický, pohybový a taneční projev. 



Zároveň se snažily respektovat názory a postoje druhých. Taneční klub tedy nerozvíjel pouze 

pohybové dovednosti žáků, ale podněcoval i komunikativní schopnosti a vzájemnou 

spolupráci mezi členy klubu. Hlavním cílem však bylo, aby se žákyně naučily smysluplně 

trávit volný čas. 

Každoroční vystoupení na školní akademii, kdy se tanečnice předvedou s nacvičeným tancem, 

bylo z důvodů pandemie koronaviru zrušeno. 

Výroba mozaiky 

V letošním školním roce mohou žáci navštěvovat aktivitu Výroba 

mozaiky. 

 Scházíme se vždy v pondělí - 1x za 14 dní, od 13.25 hodin. 

 Základními materiály pro výrobu mozaik bude keramika, sklo, porcelán, 

kámen a další přírodní materiály. 

 Cílem této aktivity je jak rozvoj jemné motoriky a představivosti žáků, 

tak také jejich potěšení z vlastnoručně vyrobených mozaik. 

Školní čtenářský klub 

V letošním školním roce bude již čtvrtým rokem pokračovat 

činnost „Školního čtenářského klubu“. 

Žáci se budou v klubu setkávat vždy v pondělí - 1x za 14 dní, od 

13.25 hodin. 

Smyslem čtenářského klubu je nejen zvýšení zájmu žáků o četbu i 

literaturu, ale také například potěšení z přečtených knih. 

 Žáci si budou opětovně pravidelně vypůjčovat knihy ze školní 

knihovny.  Během školního roku budou navštěvovat Městskou 

knihovnu v Mostě. První návštěva knihovny se uskutečnila již na 

začátku tohoto školního roku. 

 Žáci se zapojí do projektu „Celé Česko čte dětem“ a v měsíci 

březnu 2020 se zúčastní školní soutěže „O nejlepšího čtenáře“. 

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je prohloubení 

čtenářské gramotnosti žáků, která je nezbytným předpokladem 

pro jejich další vzdělávání. 
 

 
 

 

 


