
Zájmové kroužky pro školní rok 2019/2020 
 
 

Název kroužku Náplň kroužku Cena  Organizuje/lektorka Termín kroužku 

Ostraváček 
(1. – 5. třída) 

Základy volejbalu a sportovní 
průprava. 
Přihlášky a informace na 
www.sskostrava.cz 

informace na 
stránkách 

ŠSK Ostrava 
www.sskostrava.cz 

pondělí 
13:30 - 14:30 
14:30 - 15:30  

Angličtina pro 
nejmenší Angličtina pro děti MŠ 200 Kč / 

měsíc 

Mgr. Daniela 
Pernicová 
min. počet dětí 7 

pondělí 
14:30 – 15:15 

   přihláška tř.učitel  

Čtenářsky klub 
(2. - 4. třída) 

Pro milovníky knížek, čtenářů a 
předčtenářů.  zdarma 

Mgr. Jiřina Vlková 
min. počet dětí 7 
přihláška tř.učitel 

pondělí 
14:00 – 15:00 

Historicko-
badatelský 
kroužek 
(3. - 4. třída) 

Historie obce Vřesina, jak se žilo našim 
předkům, staré fotografie a jejich 
příběhy, hledání v matrikách 

zdarma 

Vladimír Bárta, 
Milan Julínek 
Břetislav Malík 
Antonín Šimáček 

pondělí 
15:00 – 16:00 
ve Vřesinské 
knihovně 

S výtvarkou 
kolem světa  

Pojďte se s námi vydat na 
neobyčejnou cestu kolem světa. 
Budete objevovat přírodu i umění 
obyvatel různých zemí. Budete 
zkoumat možnosti různých materiálů, 
výtvarných technik a postupů. 

850 Kč/ 
15 lekcí 

KROUŽKY OSTRAVA 
přihlášky na: 
www.krouzky.cz 
 
min. počet dětí 7 

úterý 
15:00 – 16:00 

Basketbal 
(1. - 3. třída)  Základy basketbalu zábavnou formou 200 Kč / 

měsíc 

BASKETBALOVÝ 
KLUB 
BKNH OSTRAVA 
www.bknhostrava.cz 

úterý 
14:00 – 15:00  

Badatelský klub 
(3. - 5. třída) 

Objevování světa vědy a techniky 
prostřednictvím malých robotů Bee-
Bot a Ozobot, jak s iPadem 
na jednoduché programování, iPad ve 
spojení s přírodovědnými pokusy. 

zdarma 
Mgr. Lenka Skýbová 
min. počet dětí 7 
přihláška tř.učitel 

Středa 
14:00 – 15:00 

Vědecké pokusy 
 
 
(1. – 2. třída) 
 
 
 (3. – 5. třída) 
 

Laboratorní myška Žofka provede děti 
pokusy ze světa chemie, fyziky a 
přírodovědy. 
Vytvoříme si vlastní podmořskou 
sopku, mořské korály, vzkazy z tajného 
písma. 
 
Vytvoříme si mléčnou duhu, 
magnetický sliz nebo sníh; vyvoláme 
faraonovy hady; ověříme si kapacitu 
svých plic; uhasíme požár; ocitneme se 
v sevření tekutého písku, v pravěku i 
pod vodou; vyzkoušíme si také práci 
s mikroskopem. 

 
 
990 Kč/ 
15 lekcí 
 
 
 
 
 

KROUŽKY OSTRAVA 
přihlášky na: 
www.krouzky.cz 
 
min. počet dětí 7 

čtvrtek 
14:00 – 14:45 
 
 
 
 
 
čtvrtek 
15:00 – 15:45 



Atletika 
(děti MŠ, 1. třída) Cvičíme s radostí 1000 Kč/ 

pololetí 

Vedoucí trenér: 
Zuzana Uhrová 
 
min. počet dětí 7- 
max. 20 

čtvrtek 
15:00 – 16:00 

Yoga 
(3. -5. třída) 

Rozhovor s vlastním tělem, 
meditace a dechová cvičení 
 

150 Kč/ 
měsíc 

Iveta Pasterňáková 
min. počet dětí 7 
přihláška tř.učitel 

čtvrtek 
15:00 – 16:00 

Klub deskových 
her 

Stolní hry, karty, logické hry, 
hlavolamy zdarma 

Mgr. Marie Šupalová 
min. počet dětí 7 
přihláška tř.učitel 

čtvrtek 
14:00 – 15:00 

Teakwondo 
(1. -5. třída) 

Základy bojového umění  
 

300 Kč/ 
měsíc 

přihlášky + kontakt: 
p. Šámal: 
774 745 306 
www.zamakejsi.cz 

Středa 
14:00 – 15:00 
pátek 
13:00 – 14:00 

Florbalová 
přípravka 
(5 – 10 let) 

Všeobecná pohybová příprava se 
zaměřením na florbal 

informace na 
stránkách 

Vladimír Pánek 
FBK Škorpioni 
Ostrava 
www.fbkskorpioni.cz 

středa 
15:00 – 17:00 
 
pátek 
 14:00 – 16:00 

 


