Vážení rodiče,
pro školní rok 2011/2012 nabízí ZŠ Miličín žákům řadu zájmových kroužků, které povedou naši učitelé a dobrovolníci
– lektoři. Lektoři jednotlivých kroužků budou vybírat od přihlášených žáků 50 Kč na nákup materiálů potřebných pro
děti v daném kroužku. Práci s Vašimi dětmi vykonávají lektoři zcela zadarmo.
Všechny kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 26. září 2011.
Přihlášky, prosím, odevzdejte třídnímu učiteli nejdéle do pátku 16. 9. 2011.
Přihláška na kroužek je pro dané pololetí závazná!
Dále prosím rodiče, prarodiče, všechny tetičky i známé , kteří by byli ochotni sami ve škole nějaký kroužek vést ,
aby se přihlásili v ředitelně. Budeme velmi rádi, když se zapojíte a obohatíte tak naši nabídku kroužků. Dětem byste
tím plnohodnotně zaplnili volný čas a přispěli tak k jejich výchově.
Plánujeme, že od ledna 2012 povede nový kroužek florbalu pan Marek Čeněk. Je to náš bývalý žák a my i děti jsme
rádi, že na školu nezapomněl. Pokud budete chtít své dítě na florbal přihlásit, můžete tak předběžně učinit již nyní na
těchto přihláškách.
Věra Maršálková, ř.š.
Kroužek

Pro žáky

Termín konání kroužku

Lektor

Místo konání

Rukodělný

5. až 8. třída

ST
od 13, 30 do 15, 15 hod.

Týleová

U7

Dovedné ruce

1. stupeň

PO
od 12, 00 do 13,30 hod.

Janoušková

ŠD

Literárně
publicistický
(tvorba školního
časopisu)

2. stupeň

Jednotlivé schůzky si domlouvá
lektor se žáky.

Demel

PC učebna

Beranová

U3+5

Nováková,
Slabá
Janoutová
Vrtišková

U8

Škola hrou
(procvičování
probrané látky)
Mladý ochránce
přírody
Základy anglického
jazyka

1. stupeň

Termín bude dohodnut
s přihlášenými žáky podle jejich
časových možností.
ČT 13,30 až 15,00 hod.
-vždy jednou za 14 dní střídavě
pro 1. a 2. stupeň
ÚT od 12, 45 hod.

Sportovní hry

3. až 7. třída

PO od 15,45 do 16,45 hod.

Dostálová

Kroužek myslivosti

všichni žáci

Jednotlivé schůzky si domlouvá
lektor se žáky.
Sudá ST 12,45 – 14,00 hod.

Fantyš

Sportovně
turistický

1. stupeň

Od 2. třídy

1. stupeň

Červová

Počítačová učebna /
Interaktivní tabule 2.
st.
Gymnastický sál,
sokolovna, školní hřiště
Interaktivní učebna,
příroda, les
Sokolovna,
gymnastický sál

Do kroužků lze po domluvě s lektorem zapsat i žáka v jiném věku, než pro který je kroužek určen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Přihláška
Jméno žáka:……………………………………………………………………….
Třída:………………………………………………………………………………….
Kroužek

Jméno lektora

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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