Badatelé – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Teriaki
Budeme společně poznávat a zkoumat přírodu kolem nás, všímat si jejich zákonitostí, budeme si
hrát a dokonce se i něco nového i přiučíme. Budou nás určitě bavit jednoduché pokusy, poznávačky,
deskové hry, výroba krmítka, apod.
Kroužek je vhodný pro žáky 4. – 7. tříd

Příprava na přijímací zkoušky z češtiny
Vedoucí kroužku Mgr. Koudelka
Tento kroužek je určen žákům 9. tříd.
Zopakujeme a procvičíme veškeré učivo z českého jazyka probírané na základní škole. K tomu
přidáme různé druhy testů, které se objevily na přijímacích zkouškách v minulých letech.

Příprava na přijímací zkoušky
z matematiky – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Strnadel
Scházíme se jednou za týden od září do dubna. Žáci každý týden obdrží jednu sadu matematických
úloh, které jsou převzaty ze skutečných přijímacích zkoušek, případně sesbírány vyučujícím
z různých zdrojů. Celý jeden týden mají žáci prostor na řešení těchto úkolů. Při dalším setkání
zájmového kroužku žáci předkládají vyučujícímu k nahlédnutí vyřešenou sadu z předcházejícího
týdne. Poté společně diskutujeme o možných postupech řešení. V průběhu školního roku pořádáme
akci „Přijímací zkoušky nanečisto“.

Čtenář – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Lužová
Kroužek ČTENÁŘ bude rozvíjet :
-čtenářské dovednosti
-nácvik čtení
-vztah ke knihám
-seznámení se s děním okolo knih – autoři, ilustrátoři, vydavatelství, povinná a nepovinná četba
-vytvoříme vlastní příběh a obal knihy
-seznámíme se s prostředím knihovny

pro žáky 3. – 6. tříd

Divadelní kroužek trošku jinak
2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Bánská
Divadelní kroužek nebude jen o divadle:-) Nezbytnou součástí kroužku se stane také schopnost
mluvit, komunikovat s ostatními a zbavení se ostychu. Ráda bych, aby žáci nakoukli pod pokličku
toho, jak se vlastně takové divadlo připravuje, jaká je za tím práce, co vše s divadlem souvisí a také
se něco málo dozvěděli o historii divadla, o jeho vzniku a vlivu na společnost jako takovou.
Nechám žákům volnou ruku, vždy se je budu snažit nasměrovat, ale ráda bych, aby si spoustu věcí
udělali sami. V průběhu kroužku si žáci napíší scénář, rozdělí si role, nastudují nějaký divadelní
kousek, který si sami budou prezentovat na veřejnosti. V kroužku propojíme historii, mluvní projev,
komunikační schopnosti a dovednosti, tvůrčí psaní, tvorbu plakátů, novinářskou práci při prezentaci
projektu apod. Kroužek je určen pro všechny, kteří se nebojí, ale i pro ty, kteří se bojí, vystupovat
na veřejnosti. Společně můžeme vytvořit skupinku, kde ne všichni budou vystupovat. Každý si
vybere svoji roli, ve které se bude cítit dobře. Budeme se scházet jednou týdně. Termín bude
upřesněn v průběhu září.
Kroužek je určen žákům 5. – 9. tříd

Fotografický – 2020/2021
Vedoucí kroužku: L. Pešáková
Můžete mít doma talentovaného fotografa? Je čas to zjistit. ZŠ Morkovice vůbec poprvé pořádá
celoroční fotografický kroužek. Žákům se bude věnovat zkušená lektorka, která už léta fotí divokou
přírodu. Krok po kroku je provede technikou fotografování od naprostých základů až po nejrůznější
žánry jako architektura, portrét nebo focení letících ptáků. Šanci naučit se skvěle fotit má každý.
Fototechniku má škola k dispozici, vlastní fotoaparát a objektiv každopádně uvítáme.

Kroužek se bude konat jednou za 14 dní. Je vhodný pro žáky od 4. do 9. třídy. Setkávat se budeme
ve středu od 14:00 do 16:00 hod.

Lukostřelba – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Zaoral
Střílení z luku, tato dnes již zdánlivě zbytečná činnost, nám může v dnešní, stresem nabité době,
přinést nečekaně mnoho krásných zážitků. Učí nás koncentraci a pokoře, což jsou dvě základní věci,
bez kterých se lukostřelba neobejde. U žáka rozvíjí zdravé sebevědomí a psychickou odolnost. Žák
získá znalosti základů bezpečnosti při střelbě z luku. Rozvine základní lukostřelecké techniky a získá
vnitřní jistotu a stabilitu. Hlavní činností je praktické nacvičení základů střelecké techniky. Žák umí
seřídit luk, zasáhnout terč a soustředit se.
Kroužek je pro žáky od 6. třídy. Kroužek probíhá dle počasí tj. nesmí pršet ani být po dešti (ničí se
letky na šípech), nesmí být moc velký vítr a při teplotě pod 10 stupňů Celsia se kroužek také
nekoná.

Míčové hry – 2020/2021
Vedoucí kroužku: V. Hlaváčová
Tento kroužek je určen žákům od 3. do 5. třídy. Budeme hrát klasické míčové hry jako je vybíjená,
přehazovaná, basketbal, volejbal, fotbal.

Kroužek Muzikál 2020/2021
Vedoucí kroužku: J. Churá, E. Žourková
Do kroužku Muzikál zveme žáky, kteří si chtějí vyzkoušet zahrát opravdové divadelní představení. A
můžeš se přihlásit i ty! Umíš-li tančit, zpívat, nebo chceš hrát hlavní roli? Každý z vás si najde to
své, v čem se cítí být nejlepší. Během celého roku budeme zkoušet, trénovat a pilovat, abychom
naše představení mohli ukázat dětem, rodičům i veřejnosti. Příběh muzikálu se bude odehrávat jak
ve středověku, tak i v dnešní době. A to bude určitě zábava! Kroužek bude bývat pravidelně jednou
týdně. Těší se na vás paní asistentka Jolana Churá, která se zaměří na mluvní projevy a pěvecké
zkoušky a paní Erika Žourková, která s vámi secvičí taneční část představení. Kroužek je vhodný pro
děti 2. až 6. třídy.

Novináři– 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Teriaki
Tento kroužek je určen žákům 5. až 9. tříd. Jak už napovídá název, budeme se zajímat o to, co se
kde ve škole šustne a psát o tom do našeho školního časopisu. Kromě toho si vyzkoušíme napsat
básničku, povídku nebo nakreslit komiks, vytvořit fotostory, blog.

Robotika 1 – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Teriaki
Tento kroužek je určen žákům 1. a 2. tříd. Naučíme se programovat ozoboty, postavíme si robota ze
stavebnice Lego WeDo a naprogramujeme si jej, vytiskneme si něco na 3D tiskárně, zahrajeme
zajímavé logické hry a podobně.
Maximální počet žáků je 8

Robotika 2 – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Teriaki
Tento kroužek je určen žákům 3. -5. tříd. Naučíme se programovat ozoboty, postavíme si robota ze
stavebnice Lego WeDo a naprogramujeme si jej, nově zkusíme také Lego Boost a jiné typy robotů.
Vytiskneme si svůj návrh na 3D tiskárně, zahrajeme Abaku a zkusíme, jestli nám půjde jednoduché
programování ve Scretchi.
Maximální počet žáků je 8

Technický kroužek – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Strnadel
V technickém kroužku se zaměříme na rukodělnou práci především se dřevem, budeme vyrábět konkrétní
výrobky, seznámíme se s technickým výkresem. Druhá část kroužku bude věnována elektrotechnice. Budeme
sestavovat jednoduché elektrické obvody, využijeme stavebnice ze školních sbírek a také součástky ze sbírky
vedoucího kroužku. Zaměříme se na využití polovodičových a dalších součástek (tranzistory,
tyristory, diody, LED diody). Pokusíme se sestavit jednoduché blikače, bzučáky apod.

Vaření – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Lužová
Kroužek vaření bude pokračovat v práci. Budou se vařit hlavní jídla, polévky, dezerty a přílohy.
Samozřejmě se bude péct i chleba. Žáci se naučí i správnému stolování, zdravějšímu stravování (vaří
se i ze zeleniny a bezlepkové jídla). Mnohá jídla budeme ladit i podle období – zima – vánoční
jarmark, jaro atd. Počet žáků je stopnut při počtu 20. Každý týden se bude plánovat i příprava jídla
na další týden. Potraviny si žáci budou kupovat sami, pouze maso kupuje učitel (žáci se složí).
Pro žáky 4. až 7. třídy

Výtvarný kroužek – 2020/2021
Vedoucí kroužku: I. Špatinová
Tento kroužek je určen žákům 1. a 2. třídy. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky pomocí
pastelek, pastelů, akvarelů, temper. Také zapojí svou fantazii při lepení, stříhání a kreativním
tvoření.

Hraju Minecraft – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Veronika Hlaváčová
Kroužek je určen žákům, kteří již mají s hraním Minecraftu zkušenosti. V žádném případě to není
kroužek pro začátečníky. V rámci kroužku budou mít možnost žáci hrát a sdílet své znalosti,
navzájem se obohacovat. Kroužek se koná jednou týdně, ale máme vypsány tři termíny. Žák se
zapisuje na termín, který se mu nejvíce hodí, popřípadě připíše do poznámky, který další termín by
pro něj byl ještě možný.
Žák nepotřebuje své zařízení, hraje se na školních počítačích.

Florbal 2 – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Mgr. Bánská
Stejně jako v minulých letech, tak i tento rok se bude otevírat florbalový kroužek. Ten je určen
všem dětem (chlapcům i dívkám od 6. do 9. třídy). Cílem kroužku je propojit zábavu se sportem.
Díky různým věkovým skupinám získají ti mladší zkušenosti od starších a také možná naopak:-)
Florbalový kroužek je zaměřen především na hru. I v tomto roce máme v plánu zúčastnit se
tradičních turnajů, které budou pro florbal vypsány. Těšit se můžete i na vánoční turnaj, pořádaný
morkovskými hokejisty. Florbalový kroužek bude probíhat ve sportovní hale v Morkovicích každý
týden, den bude upřesněn v průběhu září. Kromě sportovního oblečení a obuvi nebudou žáci
potřebovat žádné jiné vybavení. Vše je k dispozici v hale. Nebojte se přijít i vy, kteří jste florbal
nikdy nehráli, vyzkoušíte a třeba je to právě ten sport, který vás začne bavit:-)

Pro koho je kroužek určen: všem žákům druhého stupně (chlapci i děvčata)

Pohyb a rytmus – 2020/2021
Vedoucí kroužku: Pavlína Kučíková
Kroužek je určen žákům a žákyním 1. až 3. třídy. Protáhneme tělíčka a budeme se společně hýbat
v rytmu nejen diska. Kroužek bude organizován ve stejném duchu jako i vloni.
Nejde o super taneční výkony, ale o to, aby nás to bavilo.

Zájmový kroužek pro 2. stupeň ZŠ Morkovice - Slížany
zajišťuje TJ Sokol Morkovice
Pro zájemce bude připravena ukázková hodina s vedoucím kroužku
p.Petrem Štolfou který je momentálně na 7.místě v republikovém mistrovství ČR.
Kroužek bude probíhat v sokolské zahradě, popřípadě na umělé trávě na hřišti.

Jak se DiscGolf hraje?
Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem. Vznikl v 70. letech v USA a od té
doby získává stále více příznivců po celém světě. Cílem hry je, stejně jako v golfu, dokončit hřiště
co nejmenším počtem úderů - tedy hodů. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl - jamku, která je
zpravidla tvořena ocelovým discgolfovým košem. Průměrná délka jedné jamky bývá 50 - 150 metrů
a hráč by ji běžně měl dosáhnout třemi hody (záleží na tzv. paru jamky). Po prvním výhozu hráč
hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud disk nevhodí do disgolfového koše.
Hřiště bývají navržena tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy,
keře či vodní plochy a ukázali svoje schopnosti házet různé hody. Vítězem se stává hráč, který
dokončí celé hřiště (nejčastěji sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek) nejmenším počtem hodů.

Vybavení na Disc Golf
Na rozdíl od klasického golfu nepotřebujete drahé vybavení (pro začátek vystačíte s jedním
diskem), ani nemusíte být členem golfového klubu a platit poplatky za vstup na hřiště. Na discgolf se používají většinou plastové disky o
průměru kolem 20 - 22 cm a hmotnosti od 140 do 180 g. Stejně jako se v klasickém golfu používají různé hole, také v discgolfu záleží na
výběru disku - některé létají rychle a daleko, další pomalu a rovně a jiné se používají na dohazování.

