
Školní klub při ZŠ Bratří Čapků  
nabízí pro školní rok 2014/2015 tyto zájmové činnosti: 

 
SBOREČEK  (1. – 5. ročník) 
-     tento kroužek je určen všem malým zpěváčkům  
-     vedoucí: Mgr. Radka Řeháková 
-     první schůzka:  pondělí  6.10.2014 ve  13:00 – 14:00 h , třída 1.A ZŠ Bratří Čapků 
-     první schůzka : středa    1.10.2014  ve  13.00 – 14.00 h,  třída 1.A ZŠ Bratří Čapků 
 
KREATIVNÍ TVO ŘENÍ   (1. – 5. ročník - dívky) 
-     tento kroužek je určen všem šikovným dívkám, které chtějí poznat práci s vlnou, háčkem, korálky,papírem, drátky … 
-     vedoucí: Mgr. Radka Řeháková, Mgr. Veronika Prouzová 
-     první schůzka : úterý 7.10.2014 ve 13.00 – 14:30 h, třída 1.A ZŠ Bratří Čapků 
 
VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 4. ro čník) 
-     tento kroužek je pro malé malíře, kteří se chtějí seznámit i s dalšími výtvarnými technikami 
-     vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová 
-    první schůzka:  čtvrtek 2.10.2014 ve 12.45 – 13:45 h, učebna VV I. stupeň ZŠ Bratří Čapků 
 
CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁ ŘADÍ (1. – 9. ročník - dívky) 
- tento kroužek je určen všem dívkám, které si chtějí ve svém volném čase zacvičit 
- vedoucí: p. Lenka Machová  
- první schůzka : pondělí 6.10.2014 v  16:30 – 17:30 h, tělocvična ZŠ Bratří Čapků 
 
CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁ ŘADÍ (1. – 9. ročník - chlapci) 
- tento kroužek je určen všem chlapcům, kteří si chtějí ve svém volném čase zacvičit 
- vedoucí:  Ing. Martin Just  
- první schůzka : čtvrtek 2.10.2014 v  17:30 – 18:30 h, tělocvična ZŠ Bratří Čapků 
 
ANGLI ČTINA PRO NEJMENŠÍ  (2. ročník) 
-      tento kroužek je určen pro všechny zájemce o základy angličtiny  
-      vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová 
-      první schůzka : středa  1.10.2014 ve   12.00 – 13.00 h,  třída 1.B  ZŠ Bratří Čapků 
 
HRÁTKY S ANGLI ČTINOU  (3.  ročník) 
-     tento kroužek je určen všem, kteří si hravou formou chtějí procvičit angličtinu 
-     vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská 
-    první schůzka:  středa 1.10.2014 ve 12.45 – 13.30 h, jazyková učebna II. stupeň ZŠ Bratří Čapků 
 
FLORBAL (6. – 9. ročník) 
-    tento kroužek je určen všem, kteří mají rádi tento druh sportu 
-    vedoucí: Mgr. Martin Dytrych 
-    první schůzka čtvrtek 2.10.2014 , 14.00 – 15.00 h, tělocvična ZŠ Bratří Čapků 
 
Počítačový kroužek ( 5. – 9. ročník) 
- kroužek zaměřen na montáž počítače, výměnu jeho součástek, ale také na práci s obrázky, fotografiemi, na tvorbu   
   webových stránek apod. 
- vedoucí: Ing. Jaromír Beránek 
- první schůzka: pondělí 6.10.2014 ve 14.00 – 16.00 h, učebna informatiky ZŠ Bratří Čapků 
 
MLADÝ KAMERAMAN - „P ŘED  KAMEROU ZA KAMEROU“ (5. – 9. ro čník)  
-  tento kroužek je určen všem, kteří se chtějí naučit zacházet s kamerou a stříhat video na PC 
-  vedoucí: Ing. Jaromír Beránek             
- první schůzka: úterý 7.10.2014 ve 14:00 – 16:00 h, učebna informatiky  ZŠ Bratří Čapků 
 
MLADÝ HASI Č (1. – 9. ročník) 
- tento kroužek je pořádán ve spolupráci s SDH Úpice a je určen všem, kteří by chtěli jednou pomáhat lidem v nouzi 
- vedoucí: p. Tomáš Petira 
- první schůzka : čtvrtek 2.10.2014 v 16.00 – 17.30 h, sraz před tělocvičnou ZŠ Bří Čapků 
                               pondělky – 16.00 – 17.30 sraz před hasičskou zbrojnicí 
 
STŘELECKÝ KROUŽEK  ( 6. – 9. ro čník) 
-   kroužek zaměřen na střelbu ze vzduchovky na terč 
-   vedoucí : p. Václav Král 
-   první schůzka : pondělí 6.10.2014 v 15.15 – 17.15 h,  kabinet V. Krále 



 
 
STOLNÍ TENIS  ( 6. – 9. ročník) 
-   kroužek zaměřen na zdokonalení techniky hry 
-   vedoucí: p. Václav Král 
-   první schůzka : středa 1.10.2014 v 15.15 – 17.15 h,  kabinet V. Krále 
 
TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK  ( 6. – 9. ro čník) 
-   kroužek zaměřen na pohyb a orientaci v terénu 
-   vedoucí: p. Václav Král 
-   první schůzka : úterý  7.10.2014 v 15.15 – 17.15 h,  kabinet V. Krále 
 
 
 
Připravujeme : 
Zdravotnický kroužek, vedoucí Mgr. Šárka Kratochvílová 
 (jeho činnost bude zahájena od ledna 2015) 
 
Dotazy zodpoví: 
Martina Šrollová, vedoucí Školního klubu 
 ZŠ Bratří Čapků ,   tel.: 499 881 138, srollova@zsbcupice.cz 


