NABÍDKA KROUŽKŮ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU VE ŠK. ROCE 2020/2021
Všechny kroužky začnou první týden v říjnu a skončí, není-li stanoveno jinak, v týdnu do 8. ledna 2021, tři týdny v lednu pak slouží k náhradě případných odpadnutých lekcí. Ve 2. pololetí začnou
kroužky první týden v únoru a skončí, není-li stanoveno jinak, v týdnu do 4. června, tři týdny v červnu pak slouží k náhradě případných odpadnutých lekcí.
Kroužky se otevřou, pokud bude naplněna minimální kapacita, je-li stanovena. Přihlášky jsou na nástěnce školy nebo na www.tyrsovkakurim.cz → o škole → nabídka kroužků. Přihlášky odevzdávejte
vedoucím (mohou donést osobně žáci do školy nebo e-mailem), bližší informace a pokyny k platbě vám také předá vedoucí.
PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO
CO

CO NÁS ČEKÁ

PRO KOHO

KOLIK NÁS
MŮŽE BÝT

KOLIK TO
BUDE STÁT

RYTMICO

pohyb, zpěv, hra na tělo i rytmické hudební nástroje, hudební a
taneční hry

2. a 3. třída

10 až 15

400 Kč/pololetí

KDO SI HRAJE
NEZLOBÍ (SPOLEČENSKÉ HRY)

Budeme hrát s dětmi jednoduché logické, strategické, didaktické,
kvízové, kooperativní i kompetitivní hry , které budou u dětí rozvíjet
logické, tvůrčí a strategické myšlení. Hry budou vybírány vzhledem k
věku dětí, jejich znalostem a dovednostem. Budou získávat nové
zkušenosti a znalosti.

2. a 3. třída

10 až 20

400 Kč/pololetí

KIDS ENGLISH CLUB
(ANGLIČTINA)

V kroužku anglického jazyka budeme navazovat na to, co se děti
naučí během vyučování, obohatíme si slovní zásobu o nová slovíčka,
ať už z témat, jimž se budou žáci věnovat ve škole nebo o jiná
témata. Kroužek bude vedený hravou formou—písničky, říkadla,
příběhy, hry, pohybové aktivity apod. Cílem je probudit v dětech
pozitivní vztah a zájem o anglický jazyk, který je v dnešní době velmi
důležitý. Výuka bude probíhat 60 minut 1x týdně.

3. třída

8 až 15

1.000 Kč/pololetí

čtvrtek 13:15-14:15 h

paní učitelka Aneta Bromová
bromova@tyrsovkakurim.cz

ZDRAVUŠKA

Cvičíme na míčích a s míči, zkoušíme dětskou jógu, relaxujeme a
učíme se základy zdravovědy.

2. a 3. třída

10 až 15

400 Kč/pololetí

úterý 13:30-14:15 h

paní učitelka Daniela Vašková,
vaskova@tyrsovkakurim.cz

HÁZENÁ 2

kondiční cvičení, rozvoj pohyblivosti, obratnosti, základy míčových her
(házená, vybíjená, basketbal,volejbal, florbal)

2. třída

max.14

zdarma (hrazeno
ze šablon)

pondělí 13:15-14:00 h v tělocvičně

paní učitelka Martina Foltanová
foltanova@tyrsovkakurim.cz

HÁZENÁ 3

základy míčových her, primárně házené

3. třída

10 až 14

zdarma hrazeno
ze šablon)

pondělí 14:00-14:45 h v tělocvičně

trenér SK házená Kuřim
lenka_kristova@centrum.cz

HRÁTKY S FLÉTNOU, PÍSNIČKAMI A
PASTELKAMI

Hravou formou se naučíme notičky a hrát na flétnu.

1. a 2. třída

minimálně 10

400 Kč/pololetí

úterý 12:45-13:30 h

paní učitelka Andrea Filková
filkova@tyrsovkakurim.cz

KERAMIKA

Tvoření s keramickou hlínou (modelování, vyvalování, glazování,
burelování, engoby).

1. až 3. třída

1. skupina 10
2. skupina 10

DESKOVÉ HRY

Pro všechny děti, co se chtějí bavit s kamarády při hře.

1. až 3. třída

KDY A V KOLIK SE UVIDÍME

KDO BUDE VEDOUCÍ
KONTAKT

středa 13:30-14:15 h

paní učitelka Patricie Sýsová
sysova@tyrsovkakurim.cz

středa 14:00-14:45 h

paní učitelka Žaneta Jarůšková
jaruskova@tyrsovkakurim.cz

PRACOVIŠTĚ TYRŠOVA

VĚDA NÁS BAVÍ

V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních
oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Každé poleltí
pro zvědavé děti
nás čeká nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z
od 1. do 5. třídy
nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou
nebezpečné ani složité - ale jen a pouze hravé!

1.400 Kč/pololetí 1. skupina čtvrtek 13:00-13:45 h
(v ceně je materiál) 2. skupina čtvrtek 14:00 -14.:45 h

paní učitelka Kateřina Dobiášová
dobiasova@tyrsovkakurim.cz

max. 12

400 Kč/pololetí

středa 13:00-14:00 h - kroužek
bude pouze v 1. pololetí

paní asistentka Martina Gavandová
gavandova@tyrsovkakurim.cz

minimálně 13

1.350 Kč/pololetí
(v ceně veškeré
pomůcky

1. skupina středa 13:30-14:30 h
2. skupina středa 14:30-15:30 h

paní učitelka Jana Humpolíčková
humpolickova@tyrsovkakurim.cz

HRÁTKY S PÍSMENKY

Kroužek je určen všem dětem, kterým dělá čtení potíže, nebo dětem
se specifickou poruchou učení - dyslexií. Děti budou hravou formou
obtíže překonávat a příjdou na to, že čtení je zábava.

2. a 3. třída

10 až 12

400 Kč/pololetí

úterý 13:00-13:45 h

paní učitelka Pavlína Dvořáková
dvorakovap@tyrsovkakurim.cz

HÁZENÁ 2

kondiční cvičení, rozvoj pohyblivosti, obratnosti, základy míčových her
(házená, vybíjená, basketbal,volejbal, florbal)

1. a 2. třída

max.14

zdarma (hrazeno
ze šablon)

úterý 12:45-13:30 h v tělocvičně

trenér SK házená Kuřim
lenka_kristova@centrum.cz

HÁZENÁ 3

základy míčových her, primárně házené

3. a 4. třída

10 až 14

zdarma hrazeno
ze šablon)

úterý 13:40-14:25 h v tělocvičně

trenér SK házená Kuřim
lenka_kristova@centrum.cz

KIDS ENGLISH CLUB
(ANGLIČTINA)

Děti si obohatí slovní zásobu, kterou si osvojily během školní výuky.
Kroužek bude zaměřen zejména na konverzaci a situace, se kterými
se mohou ve skutečnosti setkat (např. nákup v obchodě).

3.-5. třída

10 až 15

1.000 Kč/pololetí

středa 13:00-13:45 h

paní učitelka Radka Valová
valova@tyrsovkakurim.cz

VYPEČENÝ KROUŽEK (ZÁKLADY
PEČENÍ A VAŘENÍ)

Děti se naučí uvařit jednoduchá jídla a upéct jednoduché buchty,
zákusky a cukroví. Naučí se prostírat a servírovat. Zdokonalí se ve
znalostech surovin, budou poznávat druhy masa, ovoce, zeleniny a
koření. Nebude chybět poznávání potravin všemi smysly.

1. stupeň

10 až 15

1.200 Kč/pololetí
(2 vyuč. hodiny +
suroviny a
pomůcky, které
vždy zajistí učitel)

pondělí 14:00-15:30 h

paní učitelka Žaneta Jarůšková
jaruskova@tyrsovkakurim.cz

5.-7. třída

10 až 15

1.000 Kč/pololetí

čtvrtek 14:00-14:45 h

paní učitelka Radka Valová
valova@tyrsovkakurim.cz

4.-6. třída

10 až 20

500 Kč/pololetí

středa 14:00-14:45 h

paní učitelka Andrea Škrobová &
paní asistentka Hana Prokopová
skrobova@tyrsovkakurim.cz
prokopova@tyrsovkakurim.cz

ZAJÍMAVÁ MATEMATIKA

Děti budou ve skupinách společně řešit zajímavé úkoly z matematiky.
Rozvíjet budou jak své logické myšlení a matematické dovednosti,
tak kompetence v oblasti vzájemné spolupráce, komunikace a
prezentace. Příklady budou často podobné těm, které se mohou
vyskytovat na přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia, kroužek
není ale primárně přípravou na tyto zkoušky.

5. třída

10 až 20

500 Kč/pololetí

středa 13:00-14:00 h, kroužek
bude pouze v 1. pololetí

paní učitelka Věra Nováčková
Obelczová
novackovaobelczova@tyrsovkakuri
m.cz

ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ

V rámci kroužku poodhalíme základy floristiky, bižuterie, tkalcovství,
košíkářství, popř. i jiných oborů. Výrobky si žáci odnesou domů.

1. stupeň

maximálně 15

1.400 Kč/pololetí
(cena zahrnuje
nákup materiálu a
pomůcek)

pondělí 13:00-14:00 h

paní učitelka Eva Volavá
volava@tyrsovkakurim.cz

TVOŘIVÁ DÍLNA

Co nás čeká? Kresba tužkou, uhlem a pasteklami, malba vodovými
barvami, výroba drobných předmětů - náramků, přáníček, plyšáků,
pletení, ruční šití, háčkování, origami, tvoření z papíru

3. až 5. třída

12

500 Kč/pololetí

úterý 13:00-14:00 h

paní asistentka Barbora Pašková
paskova@tyrsovkakurim.cz

TANEČKY

Rozvoj pohybových dovedností s hudebním doprovodem.

4. až 7.třída

minimálně 8

500 Kč/pololetí

středa 14:00-14:45h v tělocvičně

paní učitelka Jana Novotná
novotnaj@tyrsovkakurim.cz

středa 13:45-15:00 h v tělocvičně

pan učitel Karel Vejmola
vejmola@tyrsovkakurim.cz

FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

KLUB DESKOVÝCH HER

Děti se seznámí se základy francouzského jazyka hravou formou.
Důraz bude kladen zejména na mluvenou formu jazyka.
Kroužek je určen pro všechny holky a kluky, kteří mají chuť a zájem si
svými kamarády zahrát deskové a karetní hry. Děti si vyzkouší různé
hry a užijí si spoustu zábavy. Zároveň budou mít možnost hrát hry
podporující rozvoj angličtiny, nebo komunikovat při hře v angličtině.
Každý účastník může také přinést vlastní hru a naučit ji ostatní. Děti si
osvojí základní pravidla her a budou rozvíjet logické myšlení a
fantazii. Čekají nás hry Dominoes, Dwarfs and prepositions, Sabotér,
Česko Junior – otázky a odpovědi, Dáma, Mlýn, Šachy, Sázky a
dostihy, Ubongo, Duch, 6 bere, Střelené kachny, Monopoly,
Cestování s Jirkou Kolbabou, Kamionem po Evropě a mnohé další.

KOŠÍKOVÁ

základy košíkové - dvojtakt, dribling, přihrávky, střelba, kondice, hra

2. stupeň

12 až 15

kroužek je zdarma,
ale žáci si po
dohodě s
vedoucím zakoupí
dres

FLORBAL

Základy florbalu, pravidla sportu, základní herní činnosti jednotlivce,
základní hrní kombinace, kondiční příprava, modifikovaná hra, hra.

2. stupeň

10 až 20

500 Kč/pololetí

čtvrtek 14:30-15:15 h v tělocvičně

pan učitel Milan Kuchařík
kucharik@tyrsovkakurim.cz

VOLEJBAL

Základy odbíjené - HČJ - přihrávka, nahrávka, útok (odbíjení obouruč
vrchem a spodem, odbití jednoruč vrchem), podání spodem a
vrchem, hra, kondiční příprava

2. stupeň

15 až 20

500 Kč/pololetí

čtvrtek 14:30-16:00 h v tělocvičně

paní učitelka Kateřina Tylečková
tyleckova@tyrsovkakurim.cz
paní učitelka Markéta Pospíšilová
pospisilova@tyrsovkakurim.cz

ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ

V rámci kroužku poodhalíme základy floristiky, bižuterie, tkalcovství,
košíkářství, popř. i jiných oborů. Výrobky si žáci odnesou domů.

2. stupeň

maximálně 15

1.400 Kč/pololetí
(cena zahrnuje
nákup materiálu a
pomůcek)

čtvrtek 13:00-14:00 h

paní učitelka Eva Volavá
volava@tyrsovkakurim.cz

MATEMATIKA VE FYZICE

Žáci budou pracovat ve skupinkách i samostatně a budou pomocí
matematiky řešit jednoduché úlohy fyzikální. Budou rozvíjet jak
logické myšlení, tak matematické dovednosti. Při práci ve skupinkách
též kompetence vzájemné spolupráce, komunikace a prezentace.
Příklady budou podobné těm, se kterými se budou setkávat při výuce
jak fyziky, tak matematiky. Bude zde jistě prostor též pro problémové
úlohy a především dotazy žáků, aby se upevnil jejich vztah k těmto
předmětům.

8. třída

10 až 20

500 Kč/pololetí

středa 14:15-15:15 h

paní učitelka Ilona Kopecká
kopecka@tyrsovkakurim.cz

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

rukodělná činnost zaměřená na ruční práce např. šití, pletení,
háčkování, vyšívání, korálkování, tvorba šperků

2. stupeň

max 8

1.400 Kč/pololetí
(v ceně veškerý
materiál

pondělí 14:00-15:00 h

paní učitelka Andrea Herclíková
herclikova@tyrsovkakurim.cz

VÝTVARNÝ ATELIÉR ANEB KRESLÍME
A MALUJEME

Zdokonalení kresby a malby

2. stupeň

10 až 15

500 Kč/pololetí

středa 14:00-15:00 h

paní učitelka Jiřina Kolaříková
kolarikova@tyrsovkakurim.cz

CUKRÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek je určen dětem, které baví péct, připravovat a zdobit různé
laskominy. Těšit se můžou na cupcaky, dezerty, cuktoví... A dokonce
i na potahovaný dort! Vyzkoušíme různé techniky, práci s čokoládou,
s krémy, modelování z fondánu, postavičky, zvířátka nebo růžičky.
Hotové výrobky si děti vezmou domů... Pokud to vydrží a hned je
nesní. Co budeme potřebovat: oblečení, které se může ušpinit (nebo
zástěru), poznámkový blok, pití, boxíky na potraviny.

2. stupeň

9 až 12

1.600 Kč pololetí
(délka 2 hodiny a
suroviny v ceně)

středa 14:30-16:30 h

paní asistentka Helena Bucharová
bucharova@tyrsovkakurim.cz

VAŘENÍ PRO 2. STUPEŇ

Nápní kroužku bude jak praktické vaření, tak i jednoduchá teorie
(například zapisování receptů, zakládání slavnostních tabulí, základy
stolování, etiketa u stolu). Zkusíme přípravu jednoduchých domácích
hambugerů a hranolek včetně omáčky, přípravu salátů, domácí
tatarky, přípravu koktejlů a zdravých svačin. Vše, co si děti uvaří, si
také sní nebo zabalí a odnesou domů. Co bude potřeba: bílé tričko,
zástěra, velký sešit.

2. stupeň

10 až 15

1.500 Kč pololetí
(délka 2 hodiny a
suroviny v ceně)

úterý 14:00-16:00 h

paní asistentky Romana Bednářová
bednarova@tyrsovkakurim.cz

čtvrtek 14:00-15:30 h

paní asistentka Romana Bednářová
bednarova@tyrsovkakurim.cz

Čekají nás základy šití, opravy na šicím stroji, tvoření střihů. V
průběhu roku vytvoří děti několik výrobků, které si odnesou domů.

od 5. třídy

maximálně 7

1.000 Kč pololetí
(materiál v ceně, v
případě, že se
podaří látky zajistit
jinak, bude cena
ponížena)

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z
MATEMATIKY PRO 5. TŘÍDU

V kroužku budou děti procházet jednotlivými typy příkladů, které se
vyskytují na přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. Od dětí se
očekává aktivní domácí příprava. Knihy, ze kterých budeme čerpat,
není potřeba kupovat (ale je to možné) :K přijímačkám s nadhledem
(Matematika 5. ročník, z nakladatelství Fraus) a Přijímačky v pohodě
(nakladatlství Taktik).

5. třída

10 až 20

500 Kč/pololetí

středa 13:00-14:00 h, kroužek
bude pouze v 2. pololetí do
začátku dubna

paní učitelka Věra Nováčková
Obelczová
novackovaobelczova@tyrsovkakuri
m.cz

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z
ČESKÉHO JAZYKA PRO 5. TŘÍDU

V kroužku budou děti procházet jednotlivými typy příkladů, které se
vyskytují na přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. Od dětí se
očekává aktivní domácí příprava.

5. třída

10 až 20

1.000 Kč/říjen až
začátek dubna

čtvrtek 13:00-14:00 h, kroužek
bude probíhat od října do začátku
dubna

paní učitelka Petra Konvalinková
konvalinkova@tyrsovkakurim.cz

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z
MATEMATIKY PRO 9. TŘÍDU

Cílem kroužku je pomoci žákům 9. tříd s přípravou na jednotnou
přijímací zkoušku z matematiky na střední školy. Budou se zde
propočítávat a vysvětlovat typy příkladů, které se v přijímacích
testech objevují. Kroužek je doplněním přípravy na PZ, která bude
probíhat v rámci běžných hodin matematiky. Od žáků se očekává
aktivní domácí příprava. Kroužek je zdarma, je ale povinné koupit si
učebnici Testy z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ 2021, 2022,
nakladatelství Didaktis. (Učebnici bude možné zakoupit i
prostřednictvím školy).

9. třída

10 až 20

zdarma

středa 14:40-15:25 h, kroužek
bude probíhat od října do začátku
dubna

paní učitelka Marie Kozumplíková
kozumplíkova@tyrsovkakurim.cz

KROUŽEK ŠITÍ

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z
ČESKÉHO JAZYKA PRO 9. TŘÍDU

Cílem kroužku je pomoci žákům 9. tříd s přípravou na jednotnou
přijímací zkoušku z českého jazyka na střední školy. Budou se zde
řešit a vysvětlovat typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.
Kroužek je doplněním přípravy na PZ, která bude probíhat v rámci
běžných hodin českého jazyka. Od žáků se očekává aktivní domácí
příprava. Kroužek je zdarma, je ale povinné koupit si učebnici Testy z
českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ 2021, 2022, nakladatelství
Didaktis. (Učebnici bude možné zakoupit i prostřednictvím školy).

9. třída

10 až 20

zdarma

čtvrtek 14:40-15:25 h, kroužek
bude probíhat od října do začátku
dubna

paní učitelka Ludmila Císařová
cisarova@tyrsovkakurim.cz

