
Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková organizace 
 Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice, IČ: 727 41 571, tel: 483 393 095, mail:skola@zsjenisovice.cz 

 
Nabídka volnočasový aktivit – 2022/2023 

Název vedoucí ročník den hodina cena/pololetí 

Pěvecký sbor J. Hlubuček 1.-3. středa 12:45-13:30 Zdarma 

Pěvecký sbor J. Hlubuček 4.-9. středa 15:00-16:30 Zdarma 

Angličtina V. Kramerová 1.A, 

1.B 

středa 12-12:45, 

12:50-13:35 

300 Kč 

Jumping 

(15 dětí) 

A. Divilová 1. úterý 13-14 500 Kč 

Jumping 

(15 dětí) 

I. Janusová 3. středa 12:30-13:30 500 Kč 

Jumping 

(15 dětí) 

M. Šnajdrová 2. čtvrtek 13-14 500 Kč 

Atletika 

(AC Turnov) 

T. Tomešková 2-4. pondělí 13-14 700 Kč/pololetí 

1200 Kč/celý rok 

Keramika 

(10 žáků) 

J. Jansová 2-3. středa 

(lichý týden) 

12:40-14:10 800 Kč 

Keramika 

(10 žáků) 

J. Jansová 4.-5. středa 

(sudý týden) 

13:30-15:00 800 Kč 

Deskové hry M. Havlíčková 1.-4. úterý 12:45-13:45 500 Kč 

Gymnastika I. Havlíková 1.-3. pondělí 12:50-13:50 500 Kč 

Gymnastika I. Havlíková 4.-5. pondělí 14-15 500 Kč 

Florbal R. Zabořilová 5.-9. pátek 13:45-14:45 500 Kč 

Technický 

kroužek 

J. Marek 6.-9. čtvrtek 13:45-14:45 800 Kč 

Arduino J. Marek, K. Kubát 7.-9. pátek 14-15 500 Kč 

 

Technický kroužek 

Technický kroužek má ambice poodhalit, co se děje v dílně běžného kutila. Zorientovat se v základním nářadí a strojích kutila, 

rozlišovat jejich použití podle obráběného materiálu. V základu bychom se naučili pracovat se dřevem, kovem, plastem a stavebními 

materiály (řezat, vrtat, brousit, spojovat, svářet, finalizovat povrchy, ...). Naučíme se zvládnout běžné kutilské výzvy v domácnosti. 

S rostoucím kutilským sebevědomím se pokusíme sestrojit nějaká ta „udělátka“ pro školní dílnu, opravit již „unavené“ pomůcky a 

vyrobit nové. Nebudeme se bát přijít na kloub mechanice, a tak rozebereme a snad zase složíme staré kolo, moped, motor do auta. 

Půjdeme s dobou a posvítíme si na solární technologie. Sestrojíme solární pec, vysvětlíme si a ukážeme, jak pracuje solární ohřev 

vody, jak se vyrábí elektrická energie ... Nápadů je hodně ... třeba taková vodní raketa, obyčejný drak, ...  

  

Arduino (stavba jednoduchých elektronických obvodů a aplikací, kterým předchází vytvoření ovládacího programu) Podle zájmu 

navážeme na kroužek Arduina z minulého roku nebo začneme od píky. Jestliže bychom měli navázat na loňské Arduino, musí žáci 

počítat s větší náročností, samostatností a osobní snahou ovládnout programovací jazyk. Pakliže to bude v časových možnostech, 

rád bych obohatil kroužek i o téma 3D tisku a projektování v prostředí Tinkercad. 

 

Kroužky zahájí činnost od října, činnost kroužků končí na konci května. 

Poplatek za kroužek (za jedno pololetí): do 14.10.2022 a do 17.01.2023 vedoucímu kroužku 

 

✂ ✂ ✂ ------------------------------------------ PŘIHLÁŠKA ------------------------------------------------✂ ✂ ✂ 

 

Závazně přihlašuji mého syna / dceru …………………………………………., třída: …………. 

 

do kroužku: ……………………………………………………………………………..………….. 

 

Datum:……………………… Podpis zákonného zástupce: ………………………………… 

mailto:skola@zsjenisovice.cz

