Extrakurikulární
Cíle a popis aktivity
rozvojové aktivity ZŠ
Klub zábavné logiky
a deskových her pro
žáky 3.-5.roč. ZŠ

Realizace aktivity, den a čas

Vedoucí klubu,
doučování

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy.
Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto
získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání
žáka. Vedoucí v rámci kroužku každého žáka nejen pozoruje a pravidelně vyhodnocuje, ale
především pro žáka připravuje a nabízí takové aktivity a činnosti, které mu umožní naučit se
něco nového, a tak povedou k jeho rozvoji. Aktivity jsou pro žáky přínosné, motivující a pestré.

V klubu bude realizováno 16
schůzek v délce trvání 90 minut.
Klubové schůzky se konají
zpravidla jedenkrát týdně. Max.
počet žáků 20.
čtvrtek 13:30 – 15:00

Zina
Kutová

Čtenářský klub pro
žáky 1.-3.roč. ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové
aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence
se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Pedagog svojí prací pomáhá realizovat
především tyto tři pilíře činnosti klubu: Žáci si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv.
dílna čtení, cca 10 až 20 minut dle úrovně čtenářů). Žáci si doporučují knihy navzájem
(součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu). Žáci
odcházejí s knihou domů (tj. půjčí si ji z klubové knihovničky, případně pokračují v rozečtené
knize).

V klubu bude realizováno 16
schůzek v délce trvání 90 minut.
Klubové schůzky se konají
zpravidla jedenkrát týdně. Max
počet žáků 20.
pondělí 14:30 – 15:30

Ol´ga
Košútová

Doučování žáků 1.2.roč. ZŠ
ohrožených
školním
neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti
doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou
odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem
např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Doučování bude probíhat v
rozsahu 16 hodin, a to jedenkrát
týdně 60 minut. Max. počet žáků
15.
Úterý 12:45 – 13:45

Doučování žáků 3.5.roč. ZŠ
ohrožených
školním
neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti
doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou
odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem
např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Doučování bude probíhat v
rozsahu 16 hodin, a to jedenkrát
týdně 60 minut. Max. počet žáků
15.
středa 14:00 – 15:00

Drahoslava
Holbová

Martina
Kachlířová

