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O.Kratochvíl 1.B           J.Jarešová 1.B 



Milí čtenáři, 

jsme rádi, že jste nám zachovali přízeň i v letošním školním roce, protože naše zbrusu nové Termitiště 

se do výroby časopisu pustilo s velkou chutí! Věříme, že stránky, které pro vás připravíme, budou 

zajímavé, a budete se nedočkavě těšit na další vydání. A my se zase těšíme na vaše příspěvky, které  

s chutí přepíšeme, upravíme, oskenujeme a samozřejmě rádi uveřejníme. Tak už přestaňte pouštět 

draky, sbírat kaštany a vydlabávat dýně (dlabte na to! -☺ ), uvelebte se a čtěte a čtěte a čtěte… 

          Vaše Termitiště 

N.Brázdová           

          1.B 
 
 
 
 

 K.Bednarczyk  

                                                                                                                                               1.B 

 

ZŠ TGM Hodkovice n.M. pořádá 
ve středu  25. října 2017 

5.ROČNÍK PODZIMNÍHO NOČNÍHO  POCHODU 
 Startujeme od Základní školy v Hodkovicích n.M. : 

týmy s dětmi I.stupně od 18 do 19 h 

týmy s dětmi II.stupně v 19 h 

( rozhoduje nejmladší člen týmu) 

S sebou: převleky, masky, svítilny a tužku 

Vítáme vydlabané dýně nebo řepy, které 25.10. v době od 7.30 do 8.00 vybíráme v dílně 

u šaten školy. 

 

 
Základní škola Hodkovice nad Mohelkou 

SBĚR PAPÍRU – listopad 2017 
Pondělí  -     30.10.    7.00 – 8.00 
Úterý      -     31.10.    7.00 – 8.00    15.00 – 17.00 
Středa    -        1.11.    7.00 – 8.00 
Čtvrtek    -       2.11.    7.00 – 8.00    15.00 – 17.00 
Pátek     -         3.11.    7.00 – 8.00 

 

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny. 

Karton bude vybírán samostatně, musí být oddělen od ostatního papíru. 

Děkujeme za vaši podporu. 
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Questions for pupils 

Položily jjjj jjj ojjjjj j jjjjě ýj j ýýjjý ýř  jašý šjoljý abychoj jj ýojý ý lyě ě  jjjojy 

ojjajjých žjj  ja jašj ojjjjyá ů  

 

• Spíte s plyšákem? 

9.A.- 13x Ano, 9x Ne, 1x Spím se psem 

6.A.- 12x Ano, 14x Ne 

5.A.-9x Ano,4x Ne 

 

• Co to znamená když je něco vágní? (Vágní = Nejasný) 

9.A.- Hnije, Smrdí, Je to něco s jídlem?, Blbý, něco s ženským pohlavním orgánem ? 

6.A.-Smrdí, Zvláštní, Líbí, Vadí, Malý, Aneta     

5.A.- Bublá, Nevim                       

 

• Patří ananas na pizzu? 

9.A.- 10x Ano, 12x Ne, Podle toho na jaký        

6.A.-21x Ano, 5x Ne 

5.A.- 10x Ano, 3x Ne 

 

• Jaké používáte sociální sítě? 

9.A. - Facebook, Instagram 

6.A.- Facebook, Instagram, Žádné 

 

• Používáte nějaké sociální sítě ?                                   A.Melda 1.B   V.Smutný 1.B 

5.A. - 10x Ano, 3x Ne 

 

• Adidas nebo Nike? 

9.A.- 9x Adidas, 6x Nike, 1xMc Donalds, 1x KFC, 5x Obojí, 1x Svíčková 

6.A.- 9x Adidas, 13x Nike, 4x Nic 

5.A.-2x Adidas, 10x Nike, 1x Mně je to jedno                       Samková, Šorejsová, Dostrašilová  

 

J.Panuška 1.B   T.Havrda 1.B   L.Lendrová 1.B 

  

 

 

 



Ženy X Muži 
 

Je to věčný boj! Ženy versus muži.  
Kdo lépe řídí? Kdo je větší romantik?  

Nedá se to tak snadno říct. Každý má odlišný názor. 
A proto jsme se zeptaly lidí z našeho města, jaký na to mají 

názor. A tady jsou o jejich odpovědi…… 
 

Otázky   odpovědi MUŽŮ odpovědi ŽEN  

1.) Kdo řídí lépe? ŽENA 3 5 

  MUŽ 5 4 

  ŽM 2 1 

2.) Které pohlaví nejraději hraje stolní 
hry? ŽENA 3 4 

  MUŽ 5 4 

  ŽM 2 2 

3.) Kdo se lépe postará o rodinu?  ŽENA 1 6 

  MUŽ 4 1 

  ŽM 5 3 

4.) Na koho se déle čeká? ŽENA 10 9 

  MUŽ 0 1 

  ŽM 0 0 

5.) Kdo je větší romantik ŽENA 3 9 

  MUŽ 5 1 

  ŽM 2 0 

 

Hana Dao, Ester Bínová, Eliška Jírová 
 

Zdroj obrázku: https://gianferdinand.deviantart.com/art/Letrero-de-bano-sanitario-PNG-303002757 

 
 



VESELÉ I VÁŽNÉ VERŠOVÁNÍ 

 

Co se v noci děje? 

už je noc,  Datel hlavní díjej je, 

a já mám jít spát,  myška koktehl prodává, 

hodin je moc,  zebrám trochu naleje, 

ale já se chci ptát,  a pak účet podává. 

Chci mít v pokojíku disko,  hudba,tanec,řev i křik,... 

pozvu širé okolí.  Když je párty v plném proud

Přijde kočka, ba i psisko,  ale pak to všechno stihne, 

Kup jim pytel granulí.   hudba,tanec,řev i křik,... 

Když je párty v plném proudu, 

Najednou uslyším zvuk. 

Kdo to dělá, má jít k soudu, 

je to prostě hrozný hluk. 

třeba proč:                     Datel hlavní dýdžej je,            Ale pak to všechno ztichne, 

raci chodí pozpátku              myška koktejl prodává,          hudba, tanec, řev i křik. 

a krtek žere žížaly,               zebrám trochu naleje          to budík vždycky přesně stačí 

jak mám přečíst pohádku          a pak účet podává.     zazvonit a probudit. 

a čím se suší křížaly.                                           Tereza Štorková 5.A 

 

Budoucnost 

Lidé chtějí všechno zničit,  Doma koště zametá   Po cestě či na ulici 

nenechaj už hrášek klíčit.  a mop vytřít musí,   nejde nikdo pěšky, 

Místo polí, pastvin, luk,   to je jiná planeta,        všichni jezdí po silnici 

chtějí dálnici a hluk.   Co lid ještě zkusí?   maj elektroběžky. 

Vymýšlejí roboty,   Jeřáb nikdo neřídí,        Ptáci létaj v letadlech, 

na zlehčení práce,   auta jezdí sama         pro lidi moc zastaralý. 

mají větrák do boty,   prostě se jen nařídí        Ty mají teď jinej plech, 

a kůň píší krátce.   a jezdí v nich lama.           pokrok nikdo nezastaví!       

                                                                  Tereza Štorková 5.A 

 

 

LIMERIKY ZE 7.A 

 

Byla jedna paní z Prahy,       Znám jednu slečnu z Hodkovic,  Byla jedna blondýna z Londýna,  

její manžel střílel vrahy.       co vaří kompoty z peckovic.  milovala Adama Foltýna. 

Přijela k nám na kávu,         jednou o šutýrek zakopla  Pozval ji do kina, 

vytáhla zbraň z rukávu,        a kompoty rozkopla,   byla jak šílená, 

ta vražedná paní z Prahy.      ta ubrečená slečna z Hodkovic.  zlíbala ho blondýna z Londýna. 

        Aneta Jágrová                Vendula Pelantová       Julie Brázová 

 

Byla jedna slečna z Liberce,     Byla jedna slečna z Prahy,  Byl jednou jeden starý pán, 

která honila koberce.          která milovala hrady.   a ten byl doma pořád sám. 

Když jeden chytila,            Na jednom výletě   Měl jenom pušku 

pěkně mu nabila,             běhala po blátě,    na zákeřnou lišku, 

nikdy už neměla mládence.     ta špinavá slečinka z Prahy.  jenomže v lese byl dobře znám. 

       Karolína Hisemová                  Nikola Stará          Lukáš Havrda 



Recepty z dýní 

 

Dýňový koláč 
 

200g dýně nastrouhaný nahrubo 
100g cukru 
150g polohrubé mouky 
půl sáčku prášku do pečiva 
40 ml oleje 
1 vejce 
Jablka + drobenka 
 
Ze všech surovin kromě jablka umícháme 
těsto.Jablka oloupeme= na plátky 
nakrájíme.Do vymazané a vysypané formy 
nasypeme drobenku, na ní poklademe jablka a 
dáme dýňové těsto.Navrch opět rozložíme 
jablka a pečeme v troubě cca 30-40 minut. 
Dobrou chuť 

Vanesa Kuruczová  3.A 
 

Dýňová polévka 
 
Dýně Hokkaido 
1 litr vývaru 
2 stroužky česneku 
Šťava z čerstvého zázvoru cca 2 cl 
Sůl 
Mletý pepř 
Zakysaná Smetana 
 
Z dýně vybereme semínka a na polévku 
použijeme asi 750g dužiny.Vývar přivedeme k 
varu, vložíme dýni a vaříme do změknutí.Chvíli 
před koncem přidáme prolisovaný česnek. 
Polévku rozmixujeme a dochuťíme šťávou za 
zázvoru (dobře jde vymačkat lisem na česnek), 
solí a pepřem. 
Na talíři ozdobíme smetanou. 

A.Langová 3.A 
 

Dýňová polévka 
 

Ingredience : 
1x cibule 
5dkg másla 
1 dýně 
dle chuti: sůl, pepř, muškátový oříšek 

Matěj Kaštovský 3.A. 

 

Dýňový koláč 

 

400g dýně 
2ks jablka 
1 lžička citronové kůry 
1 lžička skořice  
150g hladké mouky  
90g másla 
1 špetka soli 
1 lžička prášku do pečiva 
mandle  
 
Dýni a jablka oloupeme a nakrájime 
na kousky. Nepatrně podlijeme vodou, 
podusíme, přidáme cukr, citronovou šťávu, 
skořici a uvaříme na kaši. Z mouky, másla, soli, 
prášku do pečiva a tři lžičky studené vody 
uhněteme těsto, které naplníme do vymazané 
a vysypané koláčové formy, přidáme dýňovou 
kaši, posypeme spařenými a oloupanými 
mandlemi a upečeme. 

Daniel  Z. 3.A 
 

 

 

 

 

 

 

Džus z dýně 
 
3 kg dýně, 2,5 l vody, 1,20 kg cukru, lžíce 
kyseliny citrónové, 2 citróny 
 
Dýni oloupeme nebo vydlabeme. Dužinu bez 
jader pokrájíme na kostičky. Ve vodě, cukru a 
kyselině citrónové necháme v lednici nebo na 
chladném místě 24 h uležet. Druhý den 
přidáme 2 oloupané citróny a vše povaříme. 
Vychladlé rozmixujeme, přepasírujeme a dle 
chuti zředíme vodou. 
Nezředěné lze uchovat v petlahvích v mrazáku 
nebo zavařit do sklenic. Ředíme těsně před 
podáváním.                                              

 V.Šulcová 



REKORDY - ŽIVOČICHOVÉ 
 

1. Největší štěně na světě má 224cm. Naopak nejmenší pouhých 7cm a váží 150g. 
2. Největší kočka v historii měřila 120cm a vážila 14kg. Nejmenší měla 15cm a 
1,5kg. 
3. Nejmenší savec je mininetopýr. Je od hlavy k ocásku velký 31 milimetrůa váží 
pouze 1,8g.  
4. Největší je plejtvák obrovský, který je velký 33,5m a největší suchozemské zvíře 
je slon 
  africký se 7m. 
5. Nejrychlejší zvíře je sokol stěhovavý, který dokáže lítat až 350k/m Opakem je 
lenochod, 
  který je nejpomalejší a pohybuje se rychlostí 0,16km/h. 
5. Nejstarší živočich je škeble z doby Shakespeara - 405let  
6. Nejsilnější zvířata jsou nosorožníci, unesou až 850násobek vlastní váhy. 
 

 
 

http://svet-biologie.blog.cz/1404/rekordy-zvireci-rise, https://images.google.cz/ 

 

M. Janečková, J. Vaněk 

 

 

Hádanky, které neberte vážně 

 

Zakryjte si pravou polovinu a zkuste odpovědět 

na otázky: 

 

1.Co znamená zkratka ČD na některých 
vlacích? 
2. Je to velké, kulaté a fialové. Co je to? 
3. Víte, jaký je rozdíl mezi facebookem  
a ledničkou? 
4. Co je největší trápení lenocha? 
5. Víš, jak se veš udrží na pleši? 
6. Koupají se tři muži v řece, ale když 
vylezou, jen dva mají mokré vlasy. 

Jak je to možné?    
  
Zdroje: https://www.alik.cz/v/hadanky 

hadanky-a-hlavolamy.webnode 
 

Odpovědi: 

1. Čekám dlouho. 
2. Králík se zadrženým dechem. 

3. Žádný, chodíte tam každou minutu. 
 

    4. Že nemůže napsat mámě esemesku, 
aby mu podala mobil. 

      5.Vší silou. 
   6. Protože ten jeden je holohlavý. 

Štěpán Koza, Adam Kroužek 



Anime recenze 

Anime : Naruto (japonsky ナルト) 

ŽŽnr : ŽŽ nenō  

 

P íí íííř ř ledujeícílapceíNarutaíUzumakiío,íkter,í,ijeí,í,iíto,,í,eí,iciíaíu íííeí,aíč

akademiiíproí,i,d,ižíNarutoíjeí,eíkute ,eč ízírkl,,íotra,,,,íe,ergick,íaí

cíle, dom,žííceíoíí,emíjeíítctííeí,ř ej,eeeímíaí,ejmoc, jeímí,i,jouíř ,eí,eí,icií—í

íokagem,íco,í,í,i,d,o,ík,míí, t íz,ame,cí,ř ř coíjakoíítaroíta,íkter,íjeí,ejíil, jeííř

zí,eí,icežíz,eemí,í, emíjeí,,me ,,řč č ,íaítoí,ítom,í,eí,í, mídř ímcímocíř

de,ítiocaí,ílieke,íktercízaúto ilaí,aíjeíoí,eí,icič ,íkde,ííelímimi,ožíí

Veecí,eítetoí,laít,oítiízí, jíd lajííírdi,uíítej,ojme,,,íoííericluř ř . 

 

 

 

Odkaz na obrázek : http://naruto.wikia.com/wiki/Team_7 

Toto anime má T daTTT TTrie a mnoho TiTm  TTů  

VyTv tě Tivky :  Sh nenō  – Žánr zam uŽTcT Te na mTadT muŽe   okoTo ŽŽěě -Ž8 Tet, , 

m Že obTahovat akci, humor, kamarádTtvT, aTe i romantiku.ů  

Doporu ná Ttránka na TTedovánT :č   http://www.hokage.cz/shippuden-online-1-

serie 

Denis Streit 



https://www.csfd.cz/  

Nikola Filipová, Aneta Resselová, Kristýna Líznerová ☺    

 

FILMY ROKU 2017 

RECENZE A DIVÁCKÉ HODNOCENÍ 

LOGAN WOLVERINE-Wolverine se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. 
Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává. Z X-Menů přežívá ještě 
Charles Xavier známý také jako Profesor X, který je ale vážně nemocný, 
ztrácí paměť a trpí záchvaty ohrožující jeho okolí. Společně se ukrývají v 
opuštěné továrně na americko-mexické hranici. Jejich utajení ale skončí, 
když se objeví Laura, dívka, která má stejné schopnosti jako Wolverine a má 
navíc pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit. A tak přichází čas, aby 
Wolverine v sobě našel zbývající vůli a sílu nejen k boji, ale i k tomu, aby 

Lauře předal své zkušenosti. 

Internet: 84%  Třídy:  8.A: 87%   9.A: 72% 

 

PSÍ POSLÁNí - Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý příběh jednoho věrného 

psa , který nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, které učí smát se 

a milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na 

strhující a povznášející cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali 

nějaké zvíře. Přestože se během těch let postupně reinkarnuje do několika psů 

různých ras, je to jeho pevné pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které přenáší 

a inspiruje jednoho psa na jeho cestě za nalezením vlastního poslání a skutečného 

smyslu existence a pro svého chlapce.     Internet: 81%  Třídy:  8.A: 80%  9.A: 61% 

 

 

STRÁŽCI GALAXIE VOL.2 -V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 

pokračují ve filmu od studia Marvel Strážci Galaxie 2. Dobrodružství party 

superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí 

naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří 

nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i 

další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.   

Internet: 81%    Třídy: 8.A: 93%  9.A: 88%   

 

 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA- V dalším pokračování svých 

fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět 

jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících 

pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým se 

podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit 

o život každého piráta - a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití je 

bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí 

přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou, geniální a krásnou astronomku, a 

Henryho, tvrdohlavého mladého námořníka a člena  

královského námořnictva.  Internet: 74%  Třídy:  8.A: 76%  9.A: 90% 
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Neobvyklé sporty 

V tomto školním roce Vám chceme přiblížit neobvyklé sporty, například: překážkové závody, 

kanoistiku, horolezectví, střelbu, plavání, parkour atp. :) 

 

Překážkový závod 
 

Nejznámější jsou: Spartan Race, Predator Run, Gladiator Race a Army run. 
Co to vlastně je? Je to dlouhý nebo krátký běh, na jehož trase jsou silové (ale i psychické) překážky. 

Obvykle to bývá ručkování, přelézání, táhání břemen, šplh po laně, brodění se bahnem,  
plazení pod ostnatým drátem, převracení velkých pneumatik nebo klád atd.  

Co si z toho odneseš?  Kromě medaile, závodního trika (s dobrým umístěním i finánční odměnu)  

také plno škrábanců, modřin a větišnou také bolest celého těla.  
 

   

Horolezectví 
 

Lze považovat za druh sportu, zvláštní zálibu, pro někoho i životní styl nebo druh relaxace. 

Jaké jsou druhy? Druhů horolezetví je hodně a dělí se podle terénu, ve kterém se leze. 
A rekord? Už podruhé stanovil rekord český horolezc Adam Ondra a to v Norsku, v Lauvsnes. Cestu lezl 

20 minut. Obtížnost cesty je 9c, tedy nová úroveň. 

    
 
                                     

                                                                                                                             
 
 
 
 
 

Bára, Eliška 
 

https://www.google.com/search?hl=cs&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=keslen%C3%BD+horolezec+&oq

=keslen%C3%BD+horolezec+&gs_l=psy-ab.3..0i13i30k1.305537.316998.0.318606.35.24.2.0.0.0.144.2704.2j20.22.

0....0...1.1.64.psy-ab..14.18.2136...0j0i67k1j0i30k1j0i24k1j0i13k1j0i8i13i30k1.0.4gbt1QLWmU8   

https://www.google.com/search?hl=cs&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=keslen%C3%BD+b%C4%9B%C

5%BEec&oq=keslen%C3%BD+b%C4%9B%C5%BEec&gs_l=psy-ab.3..0i13k1.437072.442378.0.442793.16.10.1.0

.0.0.207.1301.2j7j1.10.0....0...1.1.64.psy-ab..8.7.900....0.E1tZM3OhkWo                         



LETNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

Ve dnech 20. 8. - 27. 8. 2017 se zúčastnilo 32 členů tanečního kroužku letního sportovního 

soustředění v penzionu Krásná v Jizerských horách. Hlavním cílem byla sportovní příprava na další 

školní rok, zvýšení fyzické kondice u jednotlivců a 

kolektivní příprava vystoupení na nadcházející taneční 

sezónu. Děti byly rozdělené na dvě výkonnostní 

skupiny. Starší skupinka trénovala třikrát denně – 

dopoledne, odpoledne a večer. Tréninky starších byly 

zaměřené na celkové rozhýbání těla. Trénovaly se 

standardní tance, latinské tance, plesové 

choreografie, jazzy a HIP-HOP. Mladší skupinka 

trénovala dopoledne a odpoledne. Její příprava byla 

zaměřena na přesnost pohybu, správné dodržení 

rytmu a pohybovou paměť. Z celého týdne vzešla také 

dvě předtančení z pohádek. Obě skupinky poctivě 

cvičily rozcvičky a skákání přes švihadlo. S dětmi 

pracovali dva trenéři. V odpočinkovém čase se dětem 

věnovalo několik učitelek. Součástí soustředění byla 

také turistika – chůze šest km denně. Kromě 

trénování si děti stihly i pohrát. Mladší děti se 

podílely na výrobě kostýmů na předtančení. Tiskly květiny na satén a vyráběly malované čelenky. 

Starší děti uzlovaly čelenky na předtančení a navlékaly korálky na trička. Všichni účastníci se 

podívali na kozí farmu, navlékli si korálky a zahráli turnaj v kuličkách. Ve volném čase jsme hráli 

hry v krásné přírodě kolem penzionu a navštívili les. Během rozlučkového táboráku si všichni 

zazpívali s kytarou a ve skupinkách předvedli pantomimu. Soustředění bylo zakončeno 

vystoupením, na které se přišlo podívat osm desítek diváků.                      

                 Romana Kalenská 

  



KRKOUŠSKÁ POHÁDKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOŘI: Vojtěch Rybář, Anežka Zítková, František Musil, Radka Jiroušková 



HLAVOLAMY 

1. VYLUŠTÍŠ ŠIFRU?                           

 732491 03!?10 8 251 %3 4610 

 E-3_N-7_Š-9_L-2_U-4_A-8_T-0_J-2_D-5_I-1_Č-6_R-!_M-?_S-% 

 TAJENKA:   _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _   _   _ _ _    _ _    _ _ _ _ ! 

2. HÁDANKA 

 NÁPOVĚDA: První odpověď začíná na písmenko B 

=> Trochu voda, trochu zem. Volá na tebe: Nechoď sem!                                

Odpověď: _ _ _ _ _ 

=> Když se narodí černoušek má černé tělo, černé ruce,                             

černé nohu, černou hlavu. Ale jaké má zuby?        

Odpověď: _ _ _ _ _ 

3. BLUDIŠTĚ 

    

 ODPOVĚĎ NA ŠIFRU => Nelušti tohle a jdi se učit!                    

 ODPOVĚĎ NA HÁDANKY => 1. Bláto 

                       2. Žádné 

Jerie a Havel  

 

                                                                                                                      

 

                                                                                



KROUŽKY NA NAŠÍ ŠKOLE 2017/2018 
Technické kroužky 

LEGO 

BALTÍK 

LOGICKÉ HRY 

Jazykové kroužky 

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA 

HRAVÁ ANGLIČTINA 

ČTENÁŘSKÝ KLUB 

Výtvarné  kroužky 

KERAMIKA 

VÝTVARNÝ KROUŽEK 

Sportovní kroužky 

VOLEJBAL 

ATLETIKA 

POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY 

ZÁBAVNÉ TANCOVÁNÍ 

TANEČNÍ KROUŽEK 

FLORBAL 

Hudební kroužky 

PĚVECKÝ KROUŽEK 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE   
 zajišťuje ZUŠ  ČESKÝ DUB  

V NOVĚ VYBUDOVANÝCH PROSTORÁCH NAŠÍ ŠKOLY 
Přírodovědné kroužky 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 

Ostatní 

LOGOPEDICKÉ HRÁTKY 

BOSU  PRO DOSPĚLÉ 

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ 


