NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
školní rok 2016/2017
Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za
kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy: Komerční banka Plzeň, číslo účtu:
50539311/0100. Do zprávy pro příjemce napište prosím název kroužku a příjmení dítěte. Kroužky
začínají od října 2016.
Nabídku kroužků na školní rok je též k dispozici na www.zs33plzen.cz

PROCVIČOVÁNÍ JAZYKA A ŘEČI HROU
(PRO ŽÁKY 1. - 3. TŘÍD)
Výuka:

Poplatek:
Vedoucí kroužku:
Poznámka:

25 x 1 hodina
400 Kč / rok
Mgr. Hana Třísková
Termín konání kroužku určí vedoucí dle přihlášek

PROCVIČOVÁNÍ JAZYKA A ŘEČI HROU
(PRO ŽÁKY 4. - 5. TŘÍD)
Výuka:

Poplatek:
Vedoucí kroužku:
Poznámka:
.

25 x 1 hodina
400 Kč / rok
Mgr. Pavlína Abrahamová
Termín konání kroužku určí vedoucí dle přihlášek

PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLU – ČESKÝ JAZYK
(PRO ŽÁKY 8. - 9. TŘÍD)
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek:
Vedoucí kroužku:

20 X 1 výuková hodina
10
560 Kč / rok
Mgr. Ivona Cinková,
Mgr. Světlana Markvartová

Poznámka:

Termín konání kroužku určí vedoucí dle přihlášek

PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLU – MATEMATIKA
(PRO ŽÁKY 9. TŘÍD)
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek:
Vedoucí kroužku:

20 X 1 výuková hodina
10
560 Kč / rok
Mgr. Bernardetta Horáčková

Poznámka:

Termín konání kroužku určí vedoucí dle přihlášek
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PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY
(PRO ŽÁKY 6.- 8. TŘÍD)
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek:
Vedoucí kroužku:

25 X 1 výuková hodina
10
700 Kč / rok
Mgr. Kateřina Breuerová

Poznámka:

Termín konání kroužku určí vedoucí dle přihlášek

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
(PRO ŽÁKY 3. – 6. TŘÍD)
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek:
Vedoucí kroužku:

25 X 1 výuková hodina
10
700 Kč / rok
Mgr. František Puchmertl

Poznámka:

Kroužek bude probíhat:
Od 5.10.2016 každou středu 13:45 - 14:30 hodin v učebně 4.B

PROHLOUBENÍ ANGLICKÉHO JAZYKA
Žáci 1. – 6 tříd mají možnost si prohloubit
a rozšířit znalost anglického jazyka v hodinách
s rodilým mluvčím. Více informací na
webových stránkách:
http://www.wattsenglish.cz/kurzyanglictiny-pro-deti/aktualni-kurzy/plzenskykraj/
Termíny kroužku: pondělí 12.30 – 13.15 hodin
13.30 – 14.15 hodin

ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Žákům naší školy je k dispozici žákovská knihovna s naučnou literaturou
i beletrií.
Vedoucí knihovny:
Mgr. Světlana Markvartová

Poznámka: Pro žáky je knihovna otevřená
každý čtvrtek vždy od 11.50 hodin do 12.35 hodin.
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KROUŽEK FOTBALU
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek
Nebo
Vedoucí kroužku:
Poznámka:

25 x 1 výuková hodina
25
800 Kč / rok (od 4.10.2016 do června 2017)
2 x 450 Kč (od 4.10.2016 do ledna 2017)
(od února 2017 do června 2017)
Mgr. František Puchmertl
Mgr. Vlastimil Hošta
Kroužek bude probíhat: od 4.10.2016

v úterý od 14:00 do 14:45 hod. (1. + 2. třídy)
v úterý od 14:45 do 15:30 hod. (3. - 5. třídy)
v úterý od 15:45 do 16:30 hod. (mateřské školy)

KROUŽEK FOTBALU
PRO DĚVČATA (1. – 5. TŘÍD) I CHLAPCE (1. – 5. TŘÍD)
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek
Nebo
Vedoucí kroužku:
Poznámka:

25 x 1 hodina
25
800 Kč / rok
2 x 450 Kč (od 6. 10. 2016 do ledna 2017)
(od února 2017 do června 2017)
Mgr. František Puchmertl
Mgr. Vlastimil Hošta
Kroužek bude probíhat: ve čtvrtek 14:00 – 14:45 hod.

Přihlášky na kroužky pro předškoláky nejpozději do 30. 9. 2016 zasláním na adresu:
33. základní škola Plzeň, Drahoslava Böhmová, T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň, nebo na
e-mail: bohmovadr@zs33.plzen-edu.cz, číslo telefonu: 602 317 765.
Informace na telefonu: Fotbal: Mgr. František Puchmertl - číslo telefonu: 378 027 407
puchmertlfr@zs33.plzen-edu.cz

VESELÁ VĚDA
(PRO ŽÁKY 1.- 5 TŘÍD)
Výuka:
Poznámka:

15 lekcí po 60 min. (KAŽDÉ POLOLETÍ)
Termín konání kroužku: čtvrtek 15.00 – 16.00 h.

Kroužek zábavných ,, skorovědeckých“ pokusů pro zvídavé děti z 1.stupně. Budeme
experimentovat ve školní učebně i venku, pokusy bude dělat každý sám i ve skupinách.
Bližší informace a přihlášku najdete na www.veselaveda.cz
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KROUŽEK DOPRAVNÍ
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek:
Nebo:
Vedoucí kroužku:

25 x 1 výuková hodina
12
800 Kč na školní rok
2 x 400 Kč (září 2016 – prosinec 2016)
(únor 2017 – červen 2017)
Václava Ircingová
Začínáme: 20. 9.2016

Kroužek bude probíhat na dopravním hřišti v úterý: 14:00 – 15:00 hodin
Poznámka:
Přihlášky přijímá vedoucí kroužku
a informace podá pí. Ircingová
číslo telefonu: 378 027 432
e-mail: ircingovava@zs33.plzen-edu.cz
Kroužek je určen dětem k dokonalému zvládnutí správného pohybu cyklistů v silničním
provozu a návyků souvisejících s technikou jízdy. Děti získávají vědomosti v dopravě jak
teoretické tak praktické, učí se základům poskytování první pomoci. V případě nepříznivého
počasí, kroužek bude probíhat v učebně DH.
K dispozici je interaktivní tabule.

KROUŽEK STOLNÍHO TENISU
Výuka:
Max. počet žáků:
Poplatek:
Nebo:
Vedoucí kroužku:

25 x 1 výuková hodina
25
800 Kč / rok
2 x 450 Kč (od 4.10.2016 do ledna 2017)
(od února 2017 do června 2017)
Mgr. Daniela Smutná

Poznámka:

Kroužek bude probíhat vždy v úterý 17.00 – 17.45 hodin

Přihlášky na kroužky pro předškoláky nejpozději do 30. 9. 2016 zasláním na adresu:
33. základní škola Plzeň, Drahoslava Böhmová, T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň, nebo na
e-mail: bohmovadr@zs33.plzen-edu.cz, číslo telefonu: 602 317 765.
Informace na telefonu: Stolní tenis: Mgr. Daniela Smutná - číslo telefonu: 731 185 725
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Pohybové studio J&A Plzeň
trojnásobní mistři ligy ČR v kategorii
Aerobic Team Show
pořádá ve spolupráci s 33. ZŠ Plzeň kroužek

DĚTSKÉHO A JUNIOR AEROBIKU
každý pátek v zrcadlovém sále 33. ZŠ
děti 6 – 10 let (1.stupeň) 15 – 16 hodin
děti 11 – 15 let (2.stupeň) 16 – 17 hodin
Nejmenší děti se formou her naučí základní prvky aerobiku, které spojují do jednoduchých
sestaviček.
Pro starší děvčata budou připraveny náročnější taneční choreografie.
Na konci každého pololetí bude připraveno vystoupení pro rodiče, aby děti mohly ukázat, co
všechno se v kroužku naučily.

AEROBIK
- má z lékařského hlediska na děti velmi kladný vliv
- rozvíjí kardiovaskulární systém, zvyšuje fyzickou kondici a vytváří svalový tonus
- přispívá ke správnému držení těla, které se v souvislosti s dospíváním zhoršuje
- pokud děti cvičí pravidelně, nemají nadváhu, nejsou obézní
- z psychologického hlediska probouzí aerobik v dětech ctižádost a upevňuje jejich
sebevědomí, rozvíjí a učí děti pohybové koordinaci

SOUTĚŽNÍ TÝMY AEROBIKU
Pokud se aerobik dětem zalíbí, mohou se kromě kroužku zúčastnit i náboru do soutěžních týmů
aerobiku, kde nacvičují pódiovou skladbu, se kterou se následně účastní řady soutěží a
vystoupení na společenských a sportovních akcích po celé ČR. V tomto případě už se nejedná
jen o zájmovou činnost, děti absolvují všestrannou pohybovou přípravu (gymnastika, balet,
akrobacie), jsou vedeny k soutěžním výkonům, trénují vícekrát týdně. Pódiová skladba je vždy
tématická, pro děti je tak trénink nejen dřinou, ale i zábavou. Soutěže jsou pak pro děti
velkou motivací.
Od října 2013 vedeme i oddíl sportovního aerobiku.

Na děti se těší lektorky - Začínáme 7.10.2016
Poplatek za kroužek:

450 Kč na 1.pololetí (do konce ledna 2017)
na 2. pololetí od února 2017 do června 2017)
8OO Kč/rok
Poznámka:
Přihlášky do kroužku přijímá ekonomické oddělení školy:
Kontakt:
Drahoslava Böhmová, T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň,
email: bohmovadr@zs33.plzen-edu.cz, tel. 378 027 401
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Předpokládaný termín kroužku - STŘEDA, ČTVRTEK - mezi 14:00 - 16:00 h.
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PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU
Jméno a příjmení: ……………………………………............……….....Třída: (MŠ)……………..
Ročník narození žáka (předškoláka) ……….................
Kontakt na rodiče (zákonného zástupce): číslo telefonu: …………..........…………………….....
E-mail: ……………………………………………….
Název kroužku: …………............……………………… Podpis rodičů: ……………………..…...
Platba za kroužek:
- V HOTOVOSTI PŘI 1. HODINĚ
- NA ÚČET: KOMERČNÍ BANKA PLZEŃ číslo účtu: 50539311/0100
Do zprávy pro příjemce název kroužku a jméno a příjmení žáka

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU
Jméno a příjmení: ……………………………………............……….....Třída: (MŠ)……………..
Ročník narození žáka (předškoláka) ……….................
Kontakt na rodiče (zákonného zástupce): číslo telefonu: …………..........…………………….....
E-mail: ……………………………………………….
Název kroužku: …………............……………………… Podpis rodičů: ……………………..…...
Platba za kroužek:
- V HOTOVOSTI PŘI 1. HODINĚ
- NA ÚČET: KOMERČNÍ BANKA PLZEŃ číslo účtu: 50539311/0100
Do zprávy pro příjemce název kroužku a jméno a příjmení žáka

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU
Jméno a příjmení: ……………………………………............……….....Třída: (MŠ)……………..
Ročník narození žáka (předškoláka) ……….................
Kontakt na rodiče (zákonného zástupce): číslo telefonu: …………..........…………………….....
E-mail: ……………………………………………….
Název kroužku: …………............……………………… Podpis rodičů: ……………………..…...
Platba za kroužek:
- V HOTOVOSTI PŘI 1. HODINĚ
- NA ÚČET: KOMERČNÍ BANKA PLZEŃ číslo účtu: 50539311/0100
Do zprávy pro příjemce název kroužku a jméno a příjmení žáka
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