
2022/23 - NABÍDKA KROUŽKŮ
Montessori cesta,z.s.

Den v týdnu
spec.
symb. OD - DO Název kroužku Lektor

Cena v Kč
(za dítě/pol.)

PONDĚLÍ

800 14.15 - 15.45 Rukodělky - 1. trojročí Eva Pulcová 1 800,00 Kč

812 14.00 - 15.00 Cooking club - 1. trojročí Metrin Korcek 2 600,00 Kč

815 14.15 - 15.15
Florbal s Michalem a

Hankou
Michal Hammer /Hana

Hammerová 900,00 Kč

801 16.00 - 17.30 Kresba a malba - pokročilí Eva Pulcová 1 800,00 Kč

ÚTERÝ

800 14.15 - 15.45 Rukodělky - 2. a 3. trojročí Eva Pulcová 1 800,00 Kč

830 14.15 - 15.00 Hudební kroužek Veronika Kočová 1 800,00 Kč

809 14.15 - 15.15 Angličtina pro 1. trojročí Lada Pilařová 2 400,00 Kč

814 15.00 - 16.15 Malý kutil Michal Hammer 1 400,00 Kč

819 14.15 - 15.15 Žonglování Renata Němečková 1 700,00 Kč

STŘEDA

819 14.15 - 15.15 Žonglování Renata Němečková 1 700,00 Kč

800 14.15 - 15.45 Rukodělky 1. trojročí Eva Pulcová 1 800,00 Kč

813 14.00 - 15.00
Fotbal s Michalem a

Hankou
Michal Hammer/Hana

Hammerová 800,00 Kč

821 14:15 - 15:15 Cvičení a hry s prvky jógy Lada Pilařová 1 700,00 Kč

805 14.00 - 15.00 Angličtina pro 2. trojročí Martina Macháňová 1 800,00 Kč

801 16.00 - 17.30
Kresba a malba -

začátečníci Eva Pulcová 1 800,00 Kč

ČTVRTEK

800 14.15 - 15.45 Rukodělky - 2. a 3. trojročí Eva Pulcová 1 800,00 Kč

808 14.00 - 14.50
Angličtina pro třeťáky s

Petrou Petra Jenkins 1 800,00 Kč

807 14.15 - 15.15 Angličtina pro 3. trojročí Martina Macháňová 1 800,00 Kč

816 15.00 - 16.00 Míčové hry
Michal Hammer/Hana

Hammerová 800,00 Kč

823 14.15 - 15.15 Rehabilitační cvičení Michaela Pavelková 1 800,00 Kč

834

14.15 - 15.15
(1/14 dní od

6.10.)
Kurz počítačů a
programování Lukáš Hlobil 1 000,00 Kč

801 16.00 - 17.30
Kresba a malba - mírně

pokročilí Eva Pulcová 1 800,00 Kč

829

14:00 - 17:00
(1/14 dní od

29.9.)
Dungeons and dragons
(Dračák pro starší děti) Monika Pulcová 1 800,00 Kč



PÁTEK

802 14.15 - 15.45
Netradiční výtvarné

techniky Eva Pulcová 1 800,00 Kč

822 14.15 - 15.45 Včelařský kroužek Petr Dolenský 1 900,00 Kč

828 14:10 - 15:10
Dračí doupě (Dračák pro

mladší děti) Monika Pulcová 1 200,00 Kč

Montessori cesta, z.s.
areál ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 Modřany

www.montessoricesta.cz, jana.neumajerova@zsmontessori.net

Zahájení kroužků: v týdnu od 3. října 2022
Kroužek Dungeons and dragons zahajuje lekcí 29.9.2022.
Podrobné informace zašlou lektoři přihlášeným účastníkům před první lekcí.

Počet lekcí: V 1. pololetí budou kroužky probíhat od 3.10.2022 do 31.1. 2022,
celkem 15 lekcí
Kroužky Dungeons and dragons a Kurz počítačů a programování se konají 1x14 dní,
celkem 7 lekcí.

Přihlašování na kroužky: Závazný zájem o kroužek či klub vyplňte v přihlašovacím
formuláři, odkaz k přihlášení najdete u anotace každého kroužku. K odhlášení dítěte
využijte stejný odkaz.
Nedaří-li se Vám dítě přihlásit/odhlásit přes přihlašovací formulář, kontaktujte,
prosím, vedoucího kroužku. Někdy je jen potřeba být trpělivý, protože se přihlašuje
více dětí najednou. Konkrétní dotazy směřujte na mailové adresy vedoucích kroužků.

Místo konání kroužků: Budova a areál ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51,
143 00 Praha 4 Modřany.

Kapacita kroužků: Minimální počet je ve většině případů 6–7 dětí. Je možné, že
kapacita některých kroužků bude rychle vyčerpána, v případě plné obsazenosti
kroužku bude přihlašovací formulář (nebo termín) zablokován.
Obdobně v případě, že se do kroužku nepřihlásí požadovaný minimální počet dětí, je
možné, že kroužek nebude otevřen. Budeme Vás včas informovat.

Platba: platbu je potřeba zaslat nejpozději do 25.9.2022 na číslo účtu
2300489740/2010, specifický symbol je uveden u každého kroužku, připojte
variabilní symbol Vašeho dítěte, nemá-li jej, uveďte do zprávy pro příjemce jméno
dítěte.

http://www.montessoricesta.cz


RUKODĚLKY
lektor: Eva Pulcová
kontakt: eva.pulcova@zsmontessori.net
V rukodělkách pracujeme hlavně s textilem - šití, tkaní, vyšívání, háčkování, pletení, plstění,
barvení textilu…, s přírodními materiály - sláma, šustí, pedig..., s papírem a dalšími
materiály. Budete si moci vytvořit drobnosti jako jsou hračky, šperky, kabelky, uplést si
košíček, vyrobit třeba svíčku nebo mýdlo, vyzkoušíte si staré řemeslné techniky. Děti mohou
pracovat na společném tématu nebo realizovat vlastní nápady podle svých zájmů. Kroužek
je určen dětem ze všech tříd, program bude uzpůsoben skladbě skupiny.
Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku: min. 6, max 10.
termíny kroužku: Pondělí 14.15 - 15.45 1. trojročí

Úterý 14.15 - 15.45 2. a 3. trojročí
Středa 14.15 - 15.45 1. trojročí
Čtvrtek 14.15 - 15.45 2. a 3. trojročí

zahájení kroužku: v týdnu od 3.10.2022
cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 800, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář:  ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

KRESBA A MALBA pro druhý stupeň
lektor: Eva Pulcová
kontakt: eva.pulcova@zsmontessori.net
Kroužek je zaměřen na výuku kresby a malby podle předlohy – zátiší, krajinomalba, portrét,
figurální kresba, atd. Vyzkoušíte si různé techniky kresby a malby počínaje tužkou a uhlem
přes perokresbu, akvarel a temperu až k olejomalbě. Naučíte se základy kreslení
perspektivy, měření proporcí, stínování. V malé míře budeme pracovat i s jinými materiály
jako je keramická hlína, textil, kov, ale hlavně budeme kreslit, kreslit a kreslit! A malovat!
Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku: min. 5, max 8, pro děti z druhého
stupně, po dohodě možné i pro čtvrtou třídu. Vhodné i jako příprava na talentové zkoušky.
termíny kroužku: Pondělí 16.00 - 17.30 pokročilí

Středa 16.00 - 17.30 začátečníci
Čtvrtek 16.00 - 17.30 mírně pokročilí

zahájení kroužku: v týdnu od 3.10.2022
cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 801, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:eva.pulcova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelPFYRCHteYhn1HyKscZTeC60Qba1i5xRDsp4FvhKUuopw_Q/viewform
mailto:eva.pulcova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckOeW23KiCilNL5zXwuCUUt_UU8hISjQB9hgOnYSTIhpoS4w/viewform


NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY
lektor: Eva Pulcová
kontakt: eva.pulcova@zsmontessori.net
Kroužek je zaměřen na prožitkové a relaxační tvoření, experimentování s barvami a
materiály a hledání vlastního výtvarného vyjádření. Vyzkoušíte si techniky, se kterými se
běžně nesetkáte. Část tvorby bude věnována keramice.
termín kroužku: Pátek 14.15 - 15 .45
zahájení kroužku: 7.10.2022
cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 802, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

HUDEBNÍ KROUŽEK
lektor: Veronika Kočová (vyučuje hudební výchovu na ZŠ s rozšířenou výukou hv a též na
ZUŠ)
kontakt: veronika.kocova@zsmontessori.net
Hudební kroužek je určen dětem z prvního trojročí, které to táhne k muzicírování. Bude se
hodně zpívat za doprovodu ukulele a kláves, hrát na perkuse a další hudební nástroje, které
děti třeba ještě neznají (např. boomwhackery) a nějaké nástroje si i vyrobíme. Čekat na nás
bude spousta hudebních her, které podpoří naše rytmické cítění a intonaci. Zapojíme také
pohybové hry a tanec. Zábavnou formou se naučíme poslouchat a vnímat (nejen) vážnou
hudbu. A za pomoci různých luštěnek se prokoušeme i základy hudební teorie. Těším se na
vás!
Kapacita kroužku max.8 dětí z 1. trojročí.

termín kroužku: Úterý 14.15 - 15.00
cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí
zahájení kroužku: 4.10.2022
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 830, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:eva.pulcova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEQ_LgTrKqGcRCeyi_T8NcYRRAoCMZ9bSdjf-QPq9YbyPE8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawU5ywXOr9H-uCZPYDSpr3t8-U0h2FHSE5si5wwhlfdzy4w/viewform


COOKING CLUB - 1.trojročí
lektor: Metrin Korcek
kontakt: metrin.korcek@zsmontessori.net
Cosmic English (seasons,shapes and colours, feelings, animals, singing etc.), playing
games and cooking. All lessons are in English, using pictures and Montessori material.
The class will be open for Mondays,if the interest will be more than 12 students then we will
have a second opening on the Fridays. Looking forward.
termíny kroužku: Pondělí 14.00 - 15.00
zahájení kroužku: 3.10.2022
cena kroužku: 2600,- Kč za pololetí, including the ingredients
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 812, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

ANGLIČTINA PRO PRVNÍ TROJROČÍ - aktivně a hravě
všemi smysly
lektorka: Lada Pilařová - vyučuje angličtinu ve 2.trojročí
kontakt: lada.pilarova@zsmontessori.net

Na kroužku se budeme převážně dorozumívat anglicky pomocí jednoduchých her,
obrázkových karet, anglických říkanek a písniček ze série “SUPER SIMPLE SONGS”. Děti
si postupně osvojí základní fráze anglického jazyka, které se dají využít při cestování i v
běžném životě. Podle aktuálních časových témat budeme slavit anglické svátky. Zahrajeme
si s maňásky jednoduché scénky ze života s použitím příběhu ze série Happy House
(Oxford University Press) s myšákem Spike a myškou Ruby. Podle počasí budeme i venku a
zahrajeme si na anglickou schovávanou “Hide and Seek”. Když to půjde, tak si i připravíme
nějaké společné pečení třeba “buns” a spojíme to s anglickými písničky. Budeme střídat jak
pohybové, tak klidové aktivity s malováním, nebo čtením knížek.
Hlavní záměr tohoto odpoledního kroužku bude se společně “anglicky” pobavit a zapojit při
tom všechny smysly, aby děti získaly pozitivní vztah k cizímu jazyku.
Minimálně šest dětí a maximálně dvanáct dětí ve skupině. Těším se na společné tvoření!
termín kroužku: Úterý 14.15 - 15.15
zahájení kroužku: 4.10.2022
cena kroužku: 2400,-  Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 809, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář : ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:eva.pulcova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGQqHcSEkwERdNDkZRrZE8AvjLr_clEfGculflmEKOP24qQg/viewform
mailto:lada.pilarova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer4E8h7DpBZxfipLnwrCEDMIkf--FIf40e188N8cCiq1RhdA/viewform


ANGLIČTINA PRO TŘEŤÁKY
lektorka: Petra Jenkins - vyučuje angličtinu v 1.trojročí
kontakt: petra.jenkins@zsmontessori.net
Kroužek je určen pouze pro žáky třetího ročníku a tematicky navazuje na výuku.
Doplňkovými zábavnými aktivitami budeme upevňovat a rozvíjet učivo probírané ve škole
včetně konverzace a základů anglické gramatiky - základní gramatické jevy, skladba a
tvoření vět, phonics, čtení, apod.
Minimálně 6 dětí, maximálně 10.
termín kroužku: Čtvrtek 14.00 - 14.50
zahájení kroužku: 6.10.2022
cena kroužku: 1800,-  Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 808, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář : ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

ANGLIČTINA PRO DRUHÉ TROJROČÍ - procvičování
školních témat, práce na projektech
lektorka: Martina Macháňová
kontakt: martina.machanova@zsmontessori.net
Tento kroužek je koncipován jako doplňková / podpůrná aktivita navazující na školní výuku,
je kombinací procvičování gramatických i lexikálních témat navazujících na výuku. Zváni
jsou všichni, kdo si chtějí utužit své znalosti, mít možnost vyzkoušet nanečisto školní
prezentace nebo pracovat na něčem navíc, dle svého zájmu. Kroužek je vhodný pro žáky
druhého trojročí.
termíny kroužku: Středa 14.00 - 15.00
zahájení kroužku: 5.10.2022
cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 805, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpR4WGxTLfTOY2W3FjUbEIyTqvCPiSyQN5HJsW9Fe2lOXvfQ/viewform
mailto:martina.machanova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhrzc-srfaVaQN0GXtKbgQD7EmKDXFLAzLrnMiWbRfSZ5dww/viewform


ANGLIČTINA PRO TŘETÍ TROJROČÍ - procvičování
školních témat, práce na projektech
lektorka: Martina Macháňová
kontakt: martina.machanova@zsmontessori.net
Kroužek pro naše nejstarší, tedy sedmý až devátý ročník. Vítání jsou všichni, kdo mají chuť
rozvíjet anglická témata ve volném čase, a to vždy s důrazem na správné využití jazyka a
gramatiky. Stejně tak je kroužek vhodný pro ty, kdo cítí potřebu podpory při svém
procvičování gramatiky, mohou využít celé řady materiálů, aby vylepšili svůj vlastní anglický
projev.
termín kroužku: Čtvrtek 14.15 - 15.15
zahájení kroužku: 6.10.2022
cena kroužku: 1800,-  Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 807, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

KURZ POČÍTAČŮ A PROGRAMOVÁNÍ
lektor: Ing. Lukáš Hlobil
kontakt: lukas.hlobil@zsmontessori.net
Naučíme se, z čeho se počítače skládají a jak fungují. Vysvětlíme si, jak se na internetu
chovat a jak chránit sebe i své zařízení. Projdeme si, co vše můžeme s počítači dělat - tvořit
grafiku, skládat hudbu, uděláme si vlastní webové stránky. Budeme se zabývat základy
programování - projdeme si různé nástroje a programovací jazyky. Vytvoříme si vlastní
počítačovou hru. Kurz je určen zejména pro starší děti (druhé trojročí a výše). Kapacita
kroužku max.8 dětí.

termín kroužku: Čtvrtek 1x14dní 14.15 - 15 .45
zahájení kroužku: 6.10.2022
cena kroužku: 1000,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2021 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 834, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:martina.machanova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDebojbJkOHvoshcuvZGeSPojJ-b4qlpqytsDEtb3lkjDxlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevq39whCjvNR7-54soBgMzFl0nHUuePsYaIAV6oYKceKjDaw/viewform


REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
lektor: Míša Pavelková
kontakt: michaela.pavelkova@zsmontessori.net
Hodinové rehabilitační cvičení bude zaměřeno nejen na nápravu vadného držení těla
(svalová hypotonie, skolioza, plochonoží atp.), ale také na odstranění příčiny. V hodině
bude krom cvičení s vlastní vahou využívána také pestrá škála cvičebních pomůcek (velký
gymnastický míč, overball, balanční čočky, tenisáky, elastické lano SM- systém, thera band).
Cvičební jednotka je vždy přizpůsobena složení skupiny.
Lektorka Michaela Pavelková má potřebné certifikáty pro vedení cvičení včetně kurzu
neurovývojové stimulace.
Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5, max.13, věk dětí od 10 let.
termíny kroužku: Čtvrtek 14.15 - 15.15
zahájení kroužku: 6.10.2022
cena kroužku: 1500,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 823, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

ŽONGLOVÁNÍ
lektor: Renáta Němečková
kontakt: renata.nemeckova@zsmontessori.net
Žonglování je prastará dovednost. Zlepšuje koordinaci, soustředění, postřeh, prostorovou
orientaci, rozvíjí spolupráci mezi mozkovými hemisférami a pozitivně stimuluje psychiku.
Současně je také relaxací, meditací či terapií. A kromě toho všeho je zábavou. Žonglování je
vhodné pro každého. Děti si postupně osvojí žonglování s diabolem, flowerstickem, kruhy,
kontaktním míčem, poi, balančním talířem, míčky a kužely. Žonglovat se může naučit každý.
Pravidelně vystupujeme na školních jarmarcích. Některé děti z kroužku účinkovaly dokonce
v pořadech České televize.
Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku 7–10, věk dětí není omezen.
termíny kroužku: Úterý 14.15 - 15.15

Středa 14.15 - 15.15
zahájení kroužku: 4.10.2022
cena kroužku: 1700,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 819, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:michaela.pavelkova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkCQqrYGYcr1Qs_mqKpwREEaJMnNHtPwcIxOd6kvHQ36G2JA/viewform
mailto:re.nem@centrum.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaRU5TP7fO7-ca8q4t_QLLnp3HybFgFSmIjIjnivFgQ34S5w/viewform


FLORBAL S MICHALEM A HANKOU
lektoři: Michal Hammer, Hanka Hammerová
kontakt: michal.hammer@zsmontessori.net
Florbal je sport, který rozvíjí nejen individuální dovednosti hráčů, ale také týmového ducha.
A to je hlavní náplní i našeho kroužku, ve kterém se děti mimo jiné naučí pravidla hry, útočné
i obranné herní kombinace a osvojí si práci s míčkem a hokejkou. Hodiny se skládají z
rozcvičky, tréninku a jsou vždy zakončeny zápasem, který mají děti ze všeho nejraději.
V rámci kroužku proběhne i florbalový turnaj stejně jako minulý školní rok.
Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, věk dětí od 7 let.
termíny kroužku: Pondělí 14.15 - 15.15
zahájení kroužku: 3.10.2022
cena kroužku: 900,-
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 815, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

MÍČOVÉ HRY
lektoři: Michal Hammer, Hanka Hammerová
kontakt: michal.hammer@zsmontessori.net
V průběhu míčových her budou děti seznamovány se základy: basketbalu, volejbalu,
házené, futsalu a taky nově se rozvíjející hrou zvanou KINBALL
(http://www.kin-ball.cz/co-je-kin-ball ). V rámci této hry existují i různé žákovské turnaje!! Hry
budou probíhat v malé tělocvičně u nás ve škole. Minimální počet dětí v kroužku je 8, věk
dětí od 7 let.
termíny kroužku: Čtvrtek 15.00 - 16.00
zahájení kroužku: 6.10.2022
cena kroužku: 800,-  Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2021 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 816, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:michal.hammer@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjST2swT5SG1uj4ysmP5eQLuwBuCw4rYB_XKd1ntp4ticHEQ/viewform
mailto:michal.hammer@zsmontessori.net
http://www.kin-ball.cz/co-je-kin-ball
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGEorOG8lv78IzJl7W82OtrG_IMTYXQcK1LJrzIoDkCH44NA/viewform


FOTBAL
lektoři: Michal Hammer, Hanka Hammerová
kontakt: michal.hammer@zsmontessori.net
Fotbal dětem umožní aktivní odpočinek v přátelském kolektivu. Posílí fyzickou kondici a
hlavně přinese radost ze hry. Tréninky budou zahájeny zahřátím, protažením a krátkou
kondiční přípravou.
Po úvodní přípravě následuje vždy samotná hra, na kterou se děti nejvíce těší.
termíny kroužku: Středa 14.00 - 15.00
zahájení kroužku: 5.10.2022
cena kroužku: 800,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 813, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář : ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

MALÝ KUTIL
lektoři: Michal Hammer, Hanka Hammerová
kontakt: michal.hammer@zsmontessori.net
V rámci kroužku se děti učí zacházet s běžně dostupným nářadím (vrtačka, pila, pilník,
šroubovák, kleště…atd.). Za použití nářadí děti vyrábí ze dřeva a železa různé předměty
hodící se nejen do naší školy, ale i do Vašich domovů. Cílem kroužku je rozvíjet
představivost a zároveň zkoumat reálnou proveditelnost myšlenky. Kroužek probíhá ve
školní dílně. Kroužek je primárně určen pro kluky, ale mohou se přidat i holky.
Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 8–10, věk dětí od 7 let.
termín kroužku: Úterý 15.00 - 16.15
zahájení kroužku: 4.10.2022
cena kroužku: 1400,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 814, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:michal.hammer@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5rbeEgLboawp-eTSQvQO13oeHOiDFAhwFNYl1YAS4Y5l4kg/viewform
mailto:michal.hammer@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCBmPKdumWbaUIoQMYva0Qb1mwkH_SyA3lhHq3jWrd8Wrj5w/viewform


VČELAŘSKÝ KROUŽEK
lektor:  Mgr. Petr Dolenský
kontakt: vcelari@zsmontessori.net, tel. 733 764 980

Se včelařskými mazáky i nováčky nás čeká praktická péče o školní včely (ošetřování
včelstev, tavení vosku, zazimování, jarní rozšiřování, tvorba nových včelstev i chytání rojů,
medobraní), tak i různé hry, kulinářské, řemeslné a výtvarné aktivity a samozřejmě i práce a
zábava se včelími produkty, medem, voskem, propolisem. Budeme se pohybovat hlavně na
školní zahradě se zázemím ve slaměnce. Letos bychom chtěli více pomoci s péčí o školní
zahradu, v dílně si vyrobit několik typů úlů a na včelnici instalovat web kameru, elektronickou
váhu i další pomocníky moderního včelaře.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku: 8, věk dětí: žáci 1.stupně, starší děti s hlubším
zájmem o včelaření též vítáni

termín kroužku: Pátek 14.15 - 15.45
zahájení kroužku: 7.10.2022
cena kroužku: 1900,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 822, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář:  ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:vcelari@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiquXlqiHAFr74RkF_TRU8pyNEVTE9S_INy_CbazTMBJr2DA/viewform


DUNGEONS AND DRAGONS (Dračák pro starší děti)
Lektor: Monika Pulcová
Kontakt: monika.pulcova@zsmontessori.net
Dungeons and dragons (DnD) je fantasy hra na hrdiny pro náročnější hráče. Hru vede Pán
jeskyně, který popisuje, co se děje, vykresluje prostředí, děj a moderuje hru. Dále jsou tu
hráči, každý z nich má svou vlastní komplexní postavu, kterou si vytvoří podle svých
představ. Během hry za ní mluví, popisuje, co dělá a atd. Ke hře budeme využívat kostky
všech možných tvarů, originální mapy, miniatury charakterů i nestvůr a v neposlední řadě
kovové mince.
Lépe popsáno zde: http://dnd5esrd.d20.cz/prirucka-hrace/uvod.html#svety-dobrodruzstvi

Kroužek je určen pro malou skupinku starších dětí, které chtějí hru brát vážně. V menší
skupině má každý hráč více prostoru. Na hru jsou také vyhrazeny 3 hodiny, aby bylo více
času v kuse.
Počet dětí: 4-6
Věk: 5.- 9. třída
termín kroužku: Čtvrtek 14:00 - 17:00 jednou za dva týdny
zahájení kroužku: 29.9.2022
Cena: 1 800,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 829, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář:  ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:monika.pulcova@zsmontessori.net
http://dnd5esrd.d20.cz/prirucka-hrace/uvod.html#svety-dobrodruzstvi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjfc4Y2zBk8px0BXM1XjZqP-a1b3R5KBzyuMPyO1cAsmBwTQ/viewform


DRAČÍ DOUPĚ (Dračák pro mladší děti)
Lektor: Monika Pulcová
Kontakt: monika.pulcova@zsmontessori.net
Dračí doupě II je fantasy hra na hrdiny (česká verze DnD), což je povídací hra, kde má
každý hráč svoji postavu. To může být elf, trpaslík, nebo třeba hobit či ještěrčí muž - fantazii
se meze nekladou. Každá postava umí něco jiného, má jiný charakter a může tak družině
pomoci s něčím úplně jiným. Někdo je silný válečník, jiný umí léčit, stopovat nebo kouzlit.
Hra má také vypravěče, ten popisuje, co se děje a vykresluje situace, na které hráči reagují
tím, co dělá jejich postava. Postavy zažívají dobrodružství, cestují, bojují, musí se
rozhodovat a domlouvat. Většinou mají nějaký cíl, který se společně jako družina snaží
splnit. Hru si můžete představit jako RPG, ale místo myši a klávesnice používáte hrací
kostky, papír a tužku.
Více popsáno zde: https://www.drd2.cz/

Kroužek je určen pro mladší děti a nováčky, hra jim bude přizpůsobena. Celé dobrodružství
bude odlehčenější, pohádkovější, jednodušší a hravou formou. Důraz budeme klást spíš na
povídání a nejrůznější dobré i střelené nápady, než na složitá pravidla. Užijeme si spoustu
legrace a děti si zároveň budou u hry tříbit komunikační dovednosti.

Počet dětí: 6-9
Věk: 2.- 5. třída
termín: Pátek 14:10 - 15:10
zahájení kroužku: 7.10.2022
Cena: 1 200,- Kč za pololetí
Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 828, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář:  ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:monika.pulcova@zsmontessori.net
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dra%C4%8D%C3%AD_doup%C4%9B_II
https://www.drd2.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE7pnBco9EoT_g2K-wcUwkmgmH8UPGK_qHIHnUBsMiFQ2SwA/viewform


CVIČENÍ A HRY S PRVKY JÓGY
lektor: Ing. Lada Pilařová
kontakt: lada.pilarova@zsmontessori.net
Děti se zábavnou formou učí základům pohybových, dechových i relaxačních cvičení
s prvky jógy, která komplexně působí na celý organismus, harmonizuje osobnost
dítěte a jsou velmi dobrou zdravotní prevencí. Začneme sestavou Svítání od
nejjednodušších cviků s protahováním až k sestavám pozdravu slunci a země. Do
hodin také zařazuji zpívání manter a rytmické cvičení podle kundalini joginky Snatam
Kaur, která jsou u dětí velmi oblíbená.
Budeme se učit dechová cvičení, relaxační a antistresové techniky, čímž se podpoří
schopnost soustředění a uvolnění. Tyto aktivity pomáhají dětem prožít co
nejspokojenější dětství a lépe se vyrovnat s častými změnami.
Lektorka má certifikát pro cvičení jógy v denním životě pro děti a energetický terapeuticko -
koučovací kurz.
Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 6 a max. 12. Kurz je určen pro děti z 1. a
2.trojročí.
Termíny kroužku: Středa 14.15 - 15.15
cena kroužku: 1700,- Kč za pololetí
zahájení kroužku: 5.10.2022

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 821, variabilní
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro
příjemce/.
Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

mailto:michaela.pavelkova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcvIf-weQzGKpHoSTpqDMvhO6ExtRWFZ49dd-PVwJ5gw1ZMw/viewform

