
Naučné kroužky

Počítačový kroužek, programovaní a tvorba youtube videí
Pro žáky od 3.třídy
Délka: 60 minut
Cena: 1700 Kč /pololetí
Čas: pondělí 15:15 - 16:15
Místo: ICT Lab
Min. počet: 10
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Kroužek je určen všem dětem, které by se chtěly zdokonalit a upevnit si své znalosti a
dovednosti v oblasti IT. Děti se budou věnovat základním poznatkům o počítači,
například co je to hardware a software a zkusí si práci v jednoduchých programech
Microsoft O�ce. Budou se také věnovat programům na stříhání videí v rámci kanálu
YouTube, seznámí se se základy jednoduchého programování a představíme jim základní
programovací jazyk Scratch. Obeznámíme je rovněž s riziky sociálních sítí, na co si dát
pozor při online komunikaci, a seznámíme je s pravidly zabezpečení počítače. Hlavním
cílem kroužku je seznámit děti se základy IT technik a ukázat jim jiné než herní využití
počítače.

Šílený vědátor a badatel
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1600 Kč /pololetí
Čas: úterý 15:15 - 16:15
Min. počet: 10
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Náš vědecký kroužek přináší dětem plno zajímavých pokusů, které jim budou rozvíjet
logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled a zároveň naplní jejich zvídavost. Cílem
kroužku je děti seznámit s přírodovědnými, fyzikálními a chemickými pokusy, s dětmi
budeme bezpečně experimentovat a bádat. Seznámíme je s principy přírodních zákonů,
děti si např. vyzkoušejí, jak z bonbonu sodovky vyrobit gejzír, nebo pokus s neviditelným
písmem, dále pokusy s octem a sodou, vytvoříme si duhu, svou fosilii, magnetický sliz
nebo sníh, podmořskou sopku, ukázeme si princip chromatografie, řekneme si o



magnetismu, o atmosférickém tlaku a mnoho dalšího. Děti si vyzkoušejí, jaké to je stát se
vědcem, a ukážeme jim, že věda je zábava.

Kurz programování
Pro žáky 4.-6. třída
Délka: 90 minut
Cena: 4950 Kč/pololetí
Čas: středa 15:15 - 16:45
Min. počet: 6
Max počet: 12
17 lekcí během pololetí

Více o kurzu: https://www.logiscool.com/cz/programs/blox-161-162
Kurz zajišťuje Logiscool.

Naši studenti se naučí základy programování hravě a zábavně díky jedinečné výukové
platformě, mezinárodní metodice výuky a modulárnímu kurikulu přizpůsobenému
jednotlivým věkovým skupinám. Od úplných základů dovedeme vaše děti během
několika semestrů až k programování ve standardních programovacích jazycích jako je
např. Python. Nejedná se o klasický kroužek, ale o kurz s výukou programování.
Možnost navazujících kurzů v dalších pololetích (ve škole, na pobočce nebo online). Při
absenci ve škole možnost náhrad v online kurzech děti mohou programovat i z domova
mezi lekcemi. Kurzy provází mladí, nadšení lektoři.

Kurz Digital Discovery
Pro žáky 2.-3.třída
Délka: 90 minut
Cena: 4950 Kč/pololetí
Čas: úterý 15:15 - 16:45
Min. počet: 6
Max počet: 12

Kroužek zajišťuje Logiscool.
https://www.logiscool.com/cz/programs/digital-discovery-111-114

Cílem kurzu je naučit děti pohybovat se v digitálním prostoru sebevědomě a uvědoměle.
Umožnit jim si vyzkoušet, že počítač nemusí být jen o hraní her, hledání na internetu a
sledování sociálních sítích, ale také o aktivním tvoření. V tomto kurzu si děti vyzkouší,
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co by je nejvíce bavilo.
● nejedná se o klasický kroužek, ale o kurz s výukou programování
● 90 minut jedenkrát týdně
● kurz se koná v Educanetu
● možnost navazujících kurzů v dalších pololetích (ve škole, na pobočce nebo

online)
● při absenci ve škole možnost náhrad v online kurzech
● děti mohou programovat i z domova mezi lekcemi
● mladí, nadšení lektoři

Přechod k textovému programování
Pro žáky 6.-8. třída
Délka: 90 minut
Cena: 4950 Kč/pololetí
Čas: úterý 15:15 - 16:45
Min. počet: 6
Max počet: 12
Kurz zajišťuje Logiscool. Více o kurzu:
https://www.logiscool.com/cz/programs/mix-311-312

Během tohoto kurzu se vaše dítě začne seznamovat s textovou, písemnou formou
programování. Krok mezi vizuálním a textovým programováním může být pro mnoho
dětí náročný. Naše platforma umožňuje velmi plynulý přechod, kdy ze začátku studenti
stále vidí známé bloky, ale již mohou kód i psát. Naše jedinečná metodika zaručí, že si
vaše děti osvojí programovací dovednosti zábavnou a poutavou formou, což jim v
budoucnu umožní snadněji se učit další profesionální programovací jazyky.

● nejedná se o klasický kroužek, ale o kurz s výukou programování
● 90 minut jedenkrát týdně
● kurz se koná v Educanetu
● možnost navazujících kurzů v dalších pololetích (ve škole, na pobočce nebo

online)
● při absenci ve škole možnost náhrad v online kurzech
● děti mohou programovat i z domova mezi lekcemi
● mladí, nadšení lektoři

http://www.logiscool.com/cz
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Harry Potter, vítejte v Bradavické škole!
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1600 Kč / pololetí
Čas: pondělí 15:15 - 16:15
Min. počet: 8
Max počet: 13
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Krásný kroužek pro všechny děti, které milují Harryho Pottera a chtějí zažít
dobrodružství a spoustu legrace. Kroužek plný čar, kouzel a zábavných aktivit, na které
děti jen tak nezapomenou. Děti budou zařazeny do jednotlivých kolejí podle moudrého
klobouku. Na děti čekají hodiny tajných pokusů, zaklínadel, bylinkářství a kouzelných
lektvarů. Budou se učit poznávat magická zvířata, číst ve starodávných runách a nebude
chybět ani netradiční forma famfrpálu a mnoho tematických her a soutěží. Vyrobíme si
kouzelnický plášť, klobouk, hůlku a budou tvořit různé výrobky na tématiku Školy čar a
kouzel v Bradavicích.

Cestujeme za historií a poznáním

Pro žáky od 3. do 6. třídy
Délka: 45 minut
Cena: 1600 Kč /pololetí
Čas: čtvrtek 15:15 - 16:00
Místo: třída/ Praha a okolí
Min. počet: 10
Max počet: 20
Kroužek zajišťuje Vítek Březka a Petra Paulusová.

Skupina “Cestovatelů” navštíví každý měsíc jedno zajímavé místo či instituci (technickou,
uměleckou, vzdělávací,...) v Praze nebo jejím okolí. Cestu - výletu však musí společně
vybrat, naplánovat, zajistit - připravit se na ni (práce s mapou, s informacemi, rozvoj
internetové / počítačové gramotnosti). Po jejím absolvování získané zážitky, fotografický
materiál, informace, letáky, … a průběh celé akce zpracují různými kreativními způsoby
(- vypravování, báseň, fotografická koláž, komix, obraz, interview, popis, deníkový
záznam, animace, …) Nejpovedenější díla budou zveřejněna ve školním časopisu EDA.
Kroužek tedy spojuje prvky poznávání, bádání, turistiky s žurnalistikou a kreativním
zpracováním libovolného tématu. Podporuje poznávání zábavnou a hravou formou,
rozvíjí nenásilně všechny školní kompetence včetně diskuze, prezentace. Tvoří pozitivní
klima školy, školní sounáležitost, protože spojuje žáky napříč ročníky.



Výjezd Cestovatelů nebude vždy probíhat ve stejný den jako je běžný čas kroužku a bude
samozřejmě vyžadovat i vyšší časovou dotaci, flexibilitu žáků.
V ceně není zahrnuto jízdné ani vstupné do objektů!

Hudebně-dramatické kroužky

EDUcánek
Doporučený věk: 2. - 4. třída
Délka: 30 minut
Cena: 2000,-Kč / pololetí
Čas: bude upřesněno
Místo: 3.patro
Min. počet: 4
Max počet: 6
EDUcánek zajistí přípravu dětí na sólová vystoupení v rámci hudebních projektů ZŠ
EDUCAnet. Žákyně a žáci jsou do kroužku přijímání na základě úspěšného splnění
talentových zkoušek.
Vyučující je Mgr. art. Tomáš Křovina.

Klavír
Doporučený věk: 1. - 9. třída
Délka: 45/35 minut
Cena: 45 min lekce -  6100 Kč/pololetí, 35 min lekce - 5300 Kč/pololetí, pondělí,
individuální rozložení lekcí
Lektor:  Inesa Lunová

Lekce obsahuje výuku hry na klavír, pěveckou výchovu, hudební nauku, klasické i
populární skladby. Podmínkou přijetí je řádná domácí příprava. Počet míst je omezen.

Hra na zobcovou flétnu
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1600 Kč / pololetí
Čas: pátek 15:15 - 16:15
Min. počet: 8
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.



Cílem kroužku je vtáhnout děti do hudebního světa, naučit je poznávat a číst noty,
rozvíjet jejich hudební, rytmické a harmonické cítění. Děti získají kvalitní základy hudební
nauky, naučí se správnému držení hudebního nástroje a velkým přínosem hry na flétnu je
i upevňování správného dýchání. Na děti čeká spousta hezkých písniček i doprovodných
rytmických cvičení. Děti od nás obdrží náš notový materiál.

Pohybové kroužky

Zumba
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1600 Kč / pololetí
Čas: středa 15:15 - 16:15
Místo:  bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Taneční fitness program pro děti, který pracuje s přirozenou dětskou energií. Děti se
naučí taneční fitness choreografie v rytmu latinskoamerické hudby. Nebudou chybět
prvky stylu hip hop a nejrůznější taneční a krokové variace. Děti se zdokonalí ve
flexibilitě, obratnosti, koordinaci a naučí se týmové spolupráce. Tancování zumby je
velmi dynamické., děti nadchne svou typickou atmosférou. Dnes patří k moderním a
velmi populárním tanečním cvičením.

Jogínci
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1600 Kč / pololetí
Čas: úterý 15:15 - 16:15
Místo:  bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Ideální pohyb pro všechny děti, který pomáhá aktivní jedince zklidnit. Děti se naučí
vnímat své tělo a svůj vnitřní svět, učí se koncentrovat a rozvíjet emoční inteligenci.
Cvičení jógy zlepšuje zdraví a vede ke zdravému životního stylu, zvyšuje fyzickou



zdatnost, flexibilitu, sílu a rovnováhu těla. Děti se naučí správné koordinaci těla s
soustředěnosti, učí se správnému dýchání, kooperaci s ostatními dětmi a nesoutětivosti.
U tišších dětí pomáhá jóga budou zdravé sebevědomí a dává jim jedinečný pohybový
základ do života.

Bojové sporty a sebeobrana
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1700 Kč / pololetí
Čas: pátek 15:15 - 16:15
Místo:  bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Náplň kroužku je postaven na pestrém mixu asijských bojových umění, jako je např.
tchaj-ťi, aikido, džui-džitsu, kung-fu, krav maga, judo a karate, které si budou moci děti v
kroužku vyzkoušet a osvojit si jejich základy. Naučí se základním úderů, a kopům, jak se
bránit, zlepší se svou koncentraci a sebekontrolu a naučí se respektu.  Děti si zlepší
celkovou kondici a naučí se i morálním hodnotám bojovníka.

Fotbal
Pro žáky 1. - 5.třída
Délka: 60min. (přesun, převlékání, délka tréninku 60min.)
Cena: 2900 Kč/rok 1x týdně, 5800 Kč/ rok 2x týdně
Čas: úterý, čtvrtek 14:00 - 15:00
Místo: venkovní prostory, hala VRŠA sport
Min. počet: 6
Max počet: 25
Kroužek zajišťuje Football Academy

Fotbalový kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé.
Hlavním cílem Football Academy je rozvinutí nadšení k fotbalu a ke sportu, budování
přátelského kolektivu a nastavení hodnot potřebných pro život. Chceme dětem ukázat,
že sport je smysluplnou a zábavnou náplní volného času. Mimo jiné nám jde o rozvoj
jednotlivce nejen ve sportu, ale i v osobním životě. Na našich trénincích se děti nemusí
bát přísných trenérů a drilovacích cvičení. Všichni trenéři si zakládají na pozitivním,
přátelském přístupu. Tréninky jsou koncipované formou her, herních cvičení a nesmí



chybět ani zápas. V průběhu roku se děti mohou těšit na přátelské zápasy v rámci našich
turnajů, kde na každého bude čekat medaile a pro vítěze putovní pohár.
Fotbalový kroužek bude probíhat venku na veřejném hřišti kam dětí chodí s družinou. V
zimě (nebo za špatného počasí) bude probíhat ve vnitřních prostorách VRŠA sport, které
se nachází vedle školy. Na tréninky budete potřebovat sportovní oblečení, obuv a pití.
Hrajeme na umělém povrchu, kopačky nedoporučujeme. Bohatě stačí klasické tenisky
nebo turfy.

Aerobik
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1500 Kč / pololetí
Čas: úterý 15:15 - 16:15
Místo:  družina, 2.patro
Min. počet: 8
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Kondiční cvičení vhodné pro všechny děti, které mají rády pohyb a hudbu. Děti se naučí
základní kroky a prvky aerobiku, jenž tvoří základ jednoduchých i složitějších sestav, a
choreografií doprovázených moderní rytmickou hudbou. Dále si osvojí správné držení
těla, protáhnou si celé tělo a posílí svou vytrvalost, flexibilitu a fyzickou zdatnost.

Modern dance
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 1500 Kč / pololetí
Čas: pondělí 15:15 - 16:15
Místo:  bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 15
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Jedinečný kroužek moderních současných tanců, kde se prolínají různé taneční styly jako
jsou MTV dance, Contemporary dance, Street dance a Street Jazz. Děti si vyzkoušejí
různé taneční techniky, naučí se mnoho krokových a tanečních variací a zdokonalí si
obratnost, koordinaci a pružnost těla. Děti si při tanci utvářejí svoji vlastní image, zažijí
jedinečný pocit uvolnění a důraz je kladen na rozvoj tanečního projevu.



Výtvarné a tvořivé kroužky

Keramika
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 2000 Kč/pololetí
Čas: středa 15:15 - 16:15
Místo: bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 13
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Velmi oblíbený kroužek, kde se děti naučí pracovat s keramickou hlínou, seznámí se s
modelářskými technikami, naučí se dekorovat keramiku glazurami, engobami,
akrylovými barvami a dekorovat pomocí skla. Děti si budou rozvíjet jemnou motoriku a
manuální zručnost. V tomto kroužku se uvolní, přirozenou formou zapojí svou fantazii,
kreativní myšlení, rozvinou estetické cítění a tvůrčí dovednosti. Domů si odnesou
spoustu krásných výrobků. Škola nepotřebuje svou keramickou pec ani dílnu. Výrobky se
vozí na výpal naší paní keramičce do jejího ateliéru a kroužek může probíhat ve třídě.

Kutil junior a modelář
Pro žáky 1.stupně
Délka: 60 minut
Cena: 2000 Kč/pololetí
Čas: pátek 15:15 - 16:15
Místo: bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 13
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Krásný kroužek pro všechny děti, jež dády něco kutí, vyrábějí a modelují a chtěly se
zdokonalit v manuální zručnosti a vyrobit si spoustu krásných věcí, které si pak odnesou
i domů. Děti se naučí rozeznávat materiály a jejich vlastnosti, poznávají jednotlivé druhy
nářadí a učí se s nimi pracovat. Děti budou vyrábět z rozmanitých materiálů a vyrobí si
např. budku pro ptáky, stojánek na tužky, rámeček na fotky, letadlo, vesmírnou loď,
upletou si košík. Tento kroužek vede děti nejen k manuální zručnosti, ale i k trpělivosti,
pečlivosti a přesnosti.



Základy komiksu a ilustrace pro děti
Pro žáky od 3. třídy
Délka: 60 minut
Cena: 1800 Kč / pololetí
Čas: středa 15:15 - 16:15
Místo: bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 13
Kroužek zajišťuje Kamarád.

Tento krásný kroužek má za cíl hravou a kreativní formou obeznámit děti s komiksem a
ilustrací, poukázat na nové trendy a předvést, co mají komiks a ilustrace společného a v
čem se liší. Děti se naučí navrhnout vlastní komiksovou postavu a rozpracovat její příběh.
Obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí jak pracovat s prostorem a
časem v komiksu, v ilustraci, ale také v animaci, a naučí se uvést své myšlenky, nápady a
příběhy do vizuální podoby. V závěru kurzu si děti vyzkoušejí tvorbu vlastní animace. Děti
se na kurzu seznámí s českými a světovými komiksovými autory a ilustrátory. Čeká je
také seznámení s širší škálou technik tvorby komiksových příběhů (kresba tužkou,
perem, pastelkami, malba barvami ředitelnými vodou, vystřihování). Povíme si jak
postupovat při vytváření komiksového deníku a čeho se vyvarovat při práci s písmem.
Tento kroužek pomůže našim malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů,
vyjádřit své myšlenky, příběhy a převést je do vizuální podoby.

Verbální kroužky

Literárně dramatický kroužek
Pro žáky od 2. do 5. třídy
Délka: 60 minut
Cena: 1800 Kč /pololetí
Čas: středa 15:15 - 16:15
Místo: bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 10
Kroužek zajišťuje Vítek Březka.



Tento kroužek má za cíl hravou a kreativní formou přiblížit dětem divadelní svět, vznik
divadelního představení.
Začneme krůček po krůčku: nejprve “rozmlouvačkami”, rozvojem jevištního pohybu -
různými pohybovými hrami, prací s předmětem - rekvizitou, k drobným etudám.
Nevyhneme se ani trénování paměti, fixaci textu - básně, kratší prózy, dialogu,
jednoduchých scénářů. Děti se dozví, co znamená dramaturgie, režie, scénografie, budou
si navrhovat a tvořit vlastní loutky, kostýmy, scénu. Naučí se pracovat s prostorem a
časem na jevišti, dramatickým obloukem.
Tento kroužek pomůže dětem všestranně  rozvíjet kreativitu, získávat a vylepšovat své
verbální i pohybové dovednosti, zdokonalovat svou sebeprezentaci, umět improvizovat,
reagovat na podněty, zbavit se trémy z vystupování. Hlavní snaha vyjádřit své myšlenky,
příběhy a nakonec je snad i převést do jevištní podoby - krátkého divadelního tvaru.

Logopedické hrátky s kamarádem
Pro žáky 1. a 2. třídy
Délka: 60 minut
Cena: 2000 Kč / pololetí
Čas: pátek, 15:15 - 16:15
Místo: bude upřesněno
Min. počet: 8
Max počet: 13
Kroužek zajišťuje Kamarád.

V dnešní době se mnoho dětí potýká s různými logopedickými problémy a vadami řeči.
Tento kroužek je vhodný pro všechny děti, které si chtějí či potřebují procvičovat
správnou výslovnost a rozvíjet jazykové dovednosti s cílem zlepšit si schopnost
formulace a vyjadřování myšlenek. V našem kroužku se mohou děti těšit na různá
dechová cvičení, říkanky, básničky, slovní hříčky, písničky, skupinové soutěže a
omalovánky rozvíjející grafomotoriku dítěte. Kroužek podporuje přirozený a zdravý
rozvoj řeči a napomáhá k odstranění již vzniklé vady. Nenahrazuje terapie klinického
logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí vzniku řečových
vad.


