
 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE FLORIÁNA BAYERA, ŠTRAMBERSKÁ 189, KOPŘIVNICE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
2021/2022 

 

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
V naší školní družině je přáním " dospěláků" podpořit v dětech dřímající talent, nabídnout jim, co je 

baví, zajímá. Kromě odpolední činnosti ve školní družině, která je velmi bohatá a rozmanitá, mohou 

děti docházet bezplatně do zájmové činnosti ( kroužků). 

Zájmová činnost probíhá v rámci školní družiny pod vedením vychovatelek, asistentek školní družiny. 

Účast v zájmové činnosti školní družiny je omezena počtem, zařazení dětí do zájmového vzdělávání bude 

provedeno na základě přijaté přihlášky – rozhoduje termín dodání přihlášky. 

 

 
NAŠE NABÍDKA  ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  : 

 

VOLEJBAL ( Mgr. Vendula Kohoutková)                                                                                                                

každé sudé pondělí, 15:00 – 15:45, tělocvična ZŠ Fl. Bayera                                                                

náplň : zdokonalování pohybových dovedností, schopností a zlepšení celkové kondice dětí, 

manipulace s míčem, průpravná cvičení, hra, pravidla volejbalu, protahovací a relaxační cvičení.                                       

Začínáme : 4. 10. 2021                                                                                                                                                                 

Nezapomeňte: sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník, pití                                                                   

Počet dětí je omezen : 14 dětí, doporučujeme kroužek pro starší žáky (od 9 let). 

 

POHYBOVKY ( Gabriela Dobešová ) 

každé liché pondělí , 15:00-15:45, tělocvična ZŠ Fl. Bayera 

náplň : míčové hry, posilování, prvky gymnastiky a atletiky, sportovní soutěže … 

Začínáme : 11. 10.2021 

Nezapomeňte : sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník, pití 

Počet dětí je omezen : 15 dětí 

 

DIVADLO FANTAZIE ( Věra Matýsková) 

středa , 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ Fl. Bayera 

náplň :pohybové divadlo spojené s  tanečními prvky. Základy jevištního pohybu, jevištní řeči, rozvoj 

komunikace. V tomto školním roce si budeme hrát a skládat “ divadelní kus“ s deštníky. Představení 

je prozatím bez názvu, název zvolíme společně. 

Začínáme : 13. 10. 2021   

 

 

TURISTICKO-EKOLOGICKÝ ( Monika Holubová)                                                                                  

čtvrtek – 1x za 14 dní, 15:00-16:00 ( příroda v okolí města Kopřivnice, v nepřízni počasí – dílna ZŠ 

Fl. Bayera)                                                                                                                                                 

náplň: vycházky zaměřené na turistiku, ekologii. A pokud bude pršet , budeme vyrábět z odpadních 



materiálů a prohlubovat si vědomosti z oblasti ekologie.                                                                                    

Začínáme: 15. 10. 2021                                                                                                                                     

Počet dětí je omezen : 15 dětí 

 

 

 

 


