
                   Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
                        okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník

 

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022 

 
  Milí žáci, vážení rodiče,  
 
již tradičně jsme pro naše žáky připravili velkou nabídku zájmových kroužků. Věříme, že každý 
si vybere podle svého zájmu. Jednotlivé kroužky budou otevřeny při minimálním počtu  
8 přihlášených žáků a svou činnost zahájí od 20. 9., ukončeny budou 17. 6. 2022.  
 
Kroužky vedené externisty zahajují činnost v jiném termínu, na základě domluvy 
s konkrétním lektorem. 
 
Poplatek za kroužky činí 150,- Kč na pololetí, kromě kroužků č. 1, 2, 9, 15, 21.  
Poplatek za kroužky vedené externisty se platí přímo u externistů, cenu neurčuje škola.  
Všichni doufáme, že nám epidemiologická situace dovolí kroužky otevřít. 
 
Seznam kroužků: 
 

1. a) Čtenářský klub Divíšek I.,  
PhDr. Eva Fojtíková, 3. a 4. třída, čtvrtek 13:00 – 14:30, 

b) Čtenářský klub Divíšek II.,  
PhDr. Eva Fojtíková, 2. třída, úterý 13:30 – 14:45,  

 

2. Čteme si s družinou, PhDr. Eva Fojtíková, 1. třída, pátek  12:45 – 13:15                                                              

Čtenářský klub Divíšek otevíráme pro děti 1. stupně, které mají rády příběhy, chtějí si je 
v knihách číst a také si o nich povídat. V klubu i v družině se budeme věnovat i dalším 
aktivitám, které souvisí se čtením příběhů. Budeme přicházet na to, jak je dobré umět druhým 
naslouchat, že je důležité vědět, jak se ptát, abychom se dozvěděli víc. A budeme trénovat 
nejen paměť, což je při čtení samozřejmé, ale také představivost a fantazii, což je bonus, který 
při čtení získáváme. A určitě se nám bude dařit kultivovat vlastní vyjadřovací schopnosti. Na 
klubových schůzkách je dětem k dispozici školní knihovna, ve které najdou dostatek knih podle 
svého čtenářského zájmu a vkusu. Každý člen klubu si založí své čtenářské portfolio, do 
kterého bude zakládat vše, co v klubu vytvoří.                             
 

3. Keramika 1. a 2. třída, Mgr. Dagmar Lokayová,  středa 12:50 – 14:10 

Kroužek je určen pro žáky 1. a 2. ročníku a je zaměřen na vytváření výrobků z hlíny, na 
glazování, plošnou i prostorovou tvorbu.   

                  

4. Šikovné ručičky (kreativní kroužek), 1. a 2. třída, Mgr. Pavlína Budinská, 
čtvrtek 13.00 – 14.30 (co 14 dní) 

Tvořivý kroužek, který  rozvíjí jemnou motoriku, estetické cítění a kreativitu. Je určen pro žáky 

1. a 2. ročníku. Děti budou pracovat s papírem, přírodninami, textiliemi, korálky a dalším 

dekoračním materiálem. Budou vyrábět různé dekorace a drobné výrobky, které si pak mohou 

odnést domů.                                       



 

5. Počítačový kroužek pro 3. a 4. třídu, Mgr. Marie Škvarová, středa 12:45 – 
13:30 

Kroužek je určen pro žáky 3. a 4. ročníku. V rámci kroužku se děti seznámí se základy práce na 
PC – práce v programu malování, Word, Power Point, Excel, práce s e-mailovým účtem. Naučí 
se vyhledávat informace na internetu.  

 

6. Klub zábavné logiky a deskové hry, 1. – 5. třída, Mgr. Renáta Dvořáčková, 
pondělí 13:00 – 13:45 

Děti se naučí rozvíjet logické myšlení zábavnou formou pomocí deskových her. 

 

7. Anglické divadlo pro 3. – 5. třídu, Mgr. Zuzana Sikorová, středa 13:00 – 14:00 

Náplní kroužku bude nácvik krátkých scének a pohádek v anglickém jazyce, se kterými budou 
děti vystupovat na školních  akcích. Pomocí jazykových her budeme rozvíjet mluvený projev  
a správnou výslovnost v angličtině. Kroužek je určen pro děti 3. – 5. třídy, které mají rády 
angličtinu a rády vystupují před publikem. 

 

8. Sportovní aktivity, 4. a 5. třída, Mgr. Klára Glogarová, pátek 7:00 – 7:45 

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, manipulaci s míčem, zlepšení fyzické 
kondice, rychlosti, postřehu a orientace, nacvičení herní strategie, na spolupráci v týmu a na 
přípravu regionálních soutěží. Je určen žákům 4. a 5. tříd. 

 

9. Pěvecké sbory a školní  kapela,  
1. –  5. třída (čtvrtek 12:45 – 13:30);  

6. – 9. třída (čtvrtek 13:40 – 14:25),  

Mgr. Radomír Brozda, Mgr. Klára Glogarová, Mgr. Andrea Hovjacká, 
 Mgr. Petra Kufová  
 

Jsou otevřeny dětem, které mají rády písničky a hudbu, rády hrají na různorodé hudební 
nástroje a zpívají. Děti se učí správné výslovnosti, práci s hlasem a rozvíjejí rytmické  
a harmonické cítění. Hlasovou výchovou si rozšiřují hlasový rozsah, učí se zpívat vícehlasně. 
Nacvičují písně různého charakteru, reprezentují školu na akcích a soutěžích. Do budoucna 
bychom chtěli se žáky naší školy vytvořili hudební kapelu. Nadšenci, kteří rádi hrají na jakýkoliv 
hudební nástroj, jsou vítáni.  

                                                                                                      

10. Tvorba účesů, Mgr. Klára Glogarová, 6. třída, čtvrtek 7:00 – 7:45  
Kroužek je určen žákyním 6. ročníku a je zaměřen na tvorbu francouzských, holandských 
a rybích copů či společenských účesů. 

 

 



11. Angličtina pro 2. stupeň, Mgr. Barbora Horinová, středa 13:40 – 14:25   

Hey, whats up? Už jste slyšeli o zkouškách Cambridge English? V kroužku angličtiny si 
vyzkoušíme jednotlivé části těchto zkoušek (poslech, psaní, čtění), rozšíříme si slovní zásobu  
a procvičíme konverzaci v angličtině. Kroužek je určen pro zájemce, kteří si chtějí prohloubit 
své znalosti angličtiny a jazykových dovedností (nejedná se  o doučování). 
 

12. Florbal dívky 2. stupeň, Mgr. Jana Štěpánková, úterý 7:00 – 7:45 
 
Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností žáků, zlepšení fyzické kondice, rychlosti, 
postřehu a orientace, na spolupráci v kolektivu, nacvičení herní situace a strategie, přípravu 
na regionální soutěže. Kroužek je určen žákyním 2. stupně.    
 

13. Fotbal / Florbal chlapci, 2. stupeň, Mgr. Vlastimil Kisza, čtvrtek 7:00 – 7:45 

Kroužek je určen pro chlapce druhého stupně. V rámci kroužku budeme rozvíjet pohybové 
schopnosti, herní činnosti jednotlivce a týmovou spolupráci.     
                  

14. Kytarový  kroužek, 6. – 9. třída, Mgr. Radomír Brozda, pondělí 14:00 – 14:45  

Kroužek je určen žákům 2. stupně, kteří se naučí základní techniky hry na kytaru a doprovody 

jednodušších písní a skladeb. 

15. Kroužek školního ekotýmu, 2. stupeň, Mgr. Magda Luzarová, středa 13:40 

– 14:25 

Kroužek školního ekotýmu je určen přednostně pro žáky druhého stupně se zájmem o ochranu 
životního prostředí a ochotou přiložit ruku k dílu. Členové školního ekotýmu se budou podílet 
na organizaci programu projektových dnů (např. Den Země) a podílet na ekologizaci provozu 
školy včetně péče o školní zahradu. Žáky čeká také účast v soutěžích (např. Ekolympiáda)  
a ekologická exkurze.     
 

16. Klub zábavné logiky a deskových her, 2. stupeň, Mgr. Kateřina Wiejová, 
pondělí 13:45 – 14:30  
Je otevřen žákům, kteří mají rádi deskové hry a rádi procvičují své logické myšlení. Chtějí si 
pohrát prostě ještě i ve škole.  

 

17. Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky (od 1. února 2022), Mgr. 
Zuzana Pyszková, čtvrtek 13:40 -14:25 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky pro 9. ročník je zaměřen na přípravu 
žáků na přijímací řízení na střední školu. Náplní tohoto kroužku bude příprava žáků k PZ, 
opakování a procvičování učiva 2. stupně, řešení vzorových testů a úloh, se kterými by se žáci 
mohli u přijímacích zkoušek setkat.  

 

18. Příprava k přijímacím zkouškám  z českého jazyka (od 1. února 2022) , Mgr. 
Hana Kurillová, pátek 7:05 – 7:50  



Kroužek slouží k přípravě k přijímací zkoušce z 9. ročníku. Zahrnuje opakování učiva a nácvik 
testů.  

19. Kurz psaní všemi deseti, 2. stupeň, Ing. Iveta Vranayová (termín bude stanoven 

po domluvě s přihlášenými žáky) 

Kurz bude zaměřen na výuku psaní všemi deseti prsty. Děti se naučí správnou techniku 
ovládání psaní na klávesnici.    

            

20. Stolní tenis, 2. stupeň, Mgr. Jan  Khýr (termín bude stanoven po domluvě 

s přihlášenými žáky) 

Kroužek je nabízen žákům 5. – 9. ročníku. Je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé 
hráče. Žáci se seznámí s pravidly hry a s různými technikami, které budou postupem času 
vylepšovat. Hlavním cílem kroužku je pořádně si zahrát. Vlastní pálka je výhodou. 

 

21. Dramatický kroužek, 2. stupeň, Mgr. Ilona Rucká (termín bude stanoven po 

domluvě s přihlášenými žáky) 

Kroužek je určen pro žáky 6. - 9. ročníků, kteří se chtějí naučit základy divadelních technik 

hravou formou a zlepšit své vyjadřovací schopnosti. V průběhu školního roku nacvičujeme 

několik divadelních představení, proto se od žáků očekává ochota naučit se texty divadelních 

her a pravidelné docházení do kroužku.  Doporučujeme pro děti, které se nebojí vystupovat 

na jevišti před publikem. Maximální počet žáků v kroužku je 12.  

 

22. Dovedné ruce, 1. stupeň, Mgr. Klára Parchańská, pondělí 14:00 – 15:00 

Kroužek je určen pro žáky 1. stupně a je zaměřen na vytváření plošných i prostorových prací 

z papíru a jiných materiálů, na procvičování zručnosti při práci s přírodninami, textilem, 

drobným materiálem. Náměty prací korespondují s ročním obdobím a svátky. Žáci si 

zhotovené výrobky odnášejí domů. 

 

23. Šachy, externista Ing. Jan Sikora, šachový mistr ČR, středa 12:55 – 13:55 

Šachy jsou už dlouho považovány za pozoruhodný nástroj, který zlepšuje a rozvíjí rozumové 
dovednosti, soustředění, paměť, psychickou odolnost i analytické schopnosti. Výzkum ukázal, 
že šachová hra může zvýšit inteligenční kvocient dětí. Tento výzkum potvrdil pozitivní vliv 
šachu na rozvoj dovedností potřebných ve škole pro učení a studium, na schopnost řešit 
matematické problémy i porozumět čtenému textu, na zvyšování sebedůvěry, trpělivosti, 
zlepšování logického a kritického myšlení, schopnost pozorovat a rozpoznávat vzory, 
analyzovat, dále na kreativitu, koncentraci, vytrvalost, sebekontrolu, sportovní chování, 
odpovědnost, respektování ostatních, na sebeúctu, schopnost vyrovnat se s frustrací a na 
celou řadu dalších vlivů, které je obtížné měřit, ale které mohou hrát svou roli v přístupu dětí 
k učení a vzdělávání, v jejich motivaci a schopnosti dosahovat úspěchu. Závěr výzkumu lze 
shrnout v jedné větě: šachy dělají děti chytřejšími.                                                               
Přihláška je k dispozici u třídních učitelů. 



   

 

 

24. Beskyďáček, vedou externisté, pondělí a středa 14:15 – 15:15 (1. – 2. třída),  

pondělí a středa 15:15 – 16:15 (3. – 5. třída), pondělí a středa 16:15 – 17:30 

(6. – 8. třída) 

Pod pracovním názvem „Beskyďáček“ se skrývá unikátní projekt výchovy mládeže a mladých 
sportovců. Koncept je produktem volejbalového klubu ŠSK Beskydy Frýdek – Místek. Jeho 
ojedinělost spočívá v tom, že tým zkušených trenérů a pedagogických pracovníků vytváří 
prostor, kdy je dětem umožněna aktivní fyzická činnost a motorický rozvoj. Rozhodující je 
osobnost mladého sportovce a snaha mu být neustále nablízku a tím mu usnadnit možnost 
sportovní aktivity a návyku zdravého životního stylu. Základem je aktivace spontánní motoriky 
přes rozvoj obecné síly až k základům volejbalové techniky. Vše je podáváno formou hry. Cílem 
této fáze vývoje by mělo být zvládnutí adaptované hry (1-1, 2-2, 3-3) a přechod ke hře 
minivolejbalu. 

 

25. Happy dance - taneční kroužek, vedou externisté  p. Martin Prágr  a p. 
Denisa  Galandžárová, úterý 14:40 – 15:25  

Děti prvního stupně se naučí základy společenského tance, správnému držení těla. Společně 
budou nacvičovat různé tance, se kterými vystoupí na veřejných i školních akcích. 
 

26. Gymnastika, vede externistka p. Dana Zielonková, čtvrtek 15:30 – 17:00 

Sportovní gymnastika dá dítěti všestranný sportovní základ pro jakýkoliv jiný sport. Rozvíjí tělo 
i ducha. Tento kroužek není zaměřen na výkonnostní gymnastiku. 

 

Již tradičně škola nabízí výuku náboženství:  

 

Římskokatolické náboženství:      
p. Mgr. Růžena Rylková, Mons. Mgr. Rudolf Sikora 

- úterý 11:30 – 12:15 (1. a 2. třída) 
- úterý 12:45 – 13:30 (3. třída) 
- úterý 13:45 – 14:30 (4. a 5. třída) 
- pondělí 13:50 – 14:35 (2. stupeň) 

              

Evangelické náboženství:    
p. Daniela Niemczyková 

- pondělí nebo úterý 12:45 – 13:30 (1. stupeň) 
- pondělí nebo úterý 12:40 – 14:25 (2. stupeň). 

 
Dovolujeme si upozornit, že i když se jedná o nepovinný předmět, pokud se rozhodnete své 
dítě do náboženství zapsat, je povinností se výuky zúčastňovat. Přihlášky do evangelického 



náboženství jsou k dispozici u třídních učitelů, do římskokatolického najdete odkaz na našich 
webových stránkách v informacích k novému školnímu roku ze dne 27. 8. 


