
Učíme prožitkem  
 

Nabídka mimoškolních aktivit  

pro školní rok 2016/2017 
 

ANGLIČTINA  

HOTUS LOTUS pro 1.,2. a 3. třídy  

PONDĚLÍ 13.30 – 14.15, lektorka Dana Wimmerová, cena: 1500 Kč/pol., výukové materiály 1000 Kč na celý 

školní rok, přihlášení na www.hocus-lotus.cz/jazykove-kurzy-pro-deti, tel. 724 120 211 

Náplň kurzu: Pojďte s námi prožívat dobrodružství dvou rozverných dinokroků Hocuse a Lotusky – 

hrajeme divadlo, zpíváme, tancujeme, tvoříme, malujeme, řádíme a hrajeme si v angličtině. Více 

info o metodice najdete na www.hocus-lotus.cz.  

Ukázková hodina proběhne v MŠ Hovorčovice 14. září od 17.00 hod. Jste srdečně zváni! 

 

CROSS CURRICULUM CONVERSATION pro  4.-5. třídu 

PÁTEK 14.00 – 14.45, lektorka Dana Wimmerová, cena: 1500 Kč, přihlášení na ajpro@volny.cz, tel. 724 

120 211 

Náplň kurzu: Pojďme si povídat o věcech, na které ve třídě obvykle není čas. Naše konverzace 

půjdou napříč všemi předměty – od biologie a matematiky přes astronomii, angloamerické reálie 

až po archeologii – a zaručeně se nebudeme nudit! Fascinující hodina v angličtině, kdy si ani 

nestihnete všimnout, že naprosto přirozeně komunikujete v cizím jazyce. Určitě zvládneme i kvízy, 

videa, hry a situační rozhovory důležité pro reálný život (např. jak se představit královně nebo 

konverzovat s lordem o počasí a honitbě). Určeno pro juniory ze 4.-5. třídy. 

 

CRAFT CLUB pro 2.-5. třídu  – výtvarný kroužek s rodilým mluvčím 

PÁTEK 14.30 – 16.00, lektorka Dani Brady z Kanady, cena: 2000 Kč/pol, přihlášení na info@simplyenglish.cz 

Náplň kurzu: hlavní cílem tohoto kurzu je, aby děti angličtinu vstřebávaly ne jako cizí jazyk, ale jako 

přirozený dorozumívací prostředek provázaný s výtvarnou činností. Ke každému tématu si zároveň 

představí slovní zásobu, která se s daným motivem váže. V hodinách se děti naučí porozumět běžným 

pokynům lektorky-rodilé mluvčí a začnou samy více komunikovat.  

mailto:info@simplyenglish.cz


MATEMATIKA HROU  

MATIKÁČEK pro 2. třídy 

ČTVRTEK 11.50 – 12.35, lektorka Jitka Vokšická, cena: 800 Kč/pol., přihlášení na 

voksicka@skolahovorcovice.cz 

MATIKÁČEK pro 3.-5. třídy 

ÚTERÝ 14.00 – 14.45, lektorka Jitka Vokšická, cena: 800 Kč/pol., přihlášení na 

voksicka@skolahovorcovice.cz 

Náplň kurzů: Matikáček dětem představí matematiku jako zábavu. Staneme se matematickými 

detektivy, budeme pátrat, hledat řešení záhad, budeme přicházet věcem na kloub... Kroužek je 

zaměřený na rozvoj matematických představ a chápání souvislostí, inspiruje se výukou matematiky 

podle prof. Hejného. Matematika = legrace + zábava + napínavé detektivní pátrání! 

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (pro žáky 5. třídy naší školy) 

ČEŠTINA 

ČTVRTEK 7.45 – 8.45, lektorka Bára Kosinová, cena: 2300 Kč/říjen-duben, přihlášení na 

spolek.mros@gmail.com 

MATEMATIKA 

ÚTERÝ 7.45 – 8.45, lektorka Larysa Podolská, cena: 2300 Kč/říjen-duben, přihlášení na 

spolek.mros@gmail.com 

Náplň kurzu: Pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích nabízíme přípravu na přijímací 

zkoušky z matematiky a českého jazyka. Příprava bude zaměřena na obsah učiva požadovaný ke 

zkouškám a procvičování dle individuálních potřeb jednotlivých žáků. Žáci se seznámí se způsobem 

testů (CERMAT, Scio …), vyzkouší si zkoušky nanečisto. Přípravu vedou učitelé s aprobací pro daný 

předmět. Kurz probíhá až do dubna 2017. 
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