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Vážení studenti a rodiče, 
 
obsahem tohoto textu je nabídka kroužků pro tento školní rok. Prostudujte si ji 
a hlaste nám v příštích dnech svůj zájem o jednotlivé kroužky – čiňte tak, 
prosím, buď mailem (brdek@mensagymnazium.cz), anebo (studenti) se nám 
přijďte osobně nahlásit do kanceláře zástupců ředitelky školy. 
 
Za kroužky uvedené v tomto seznamu se platí pololetní příspěvek ve výši 500 Kč 
(pokud není v anotaci uvedeno jinak). 
 
Aby mohl být kroužek otevřen (pokud není speciálně v anotaci určeno), je 
třeba, aby se sešlo alespoň 9 zájemců. 
 
Dále připomínám, že můžete jako kroužky bezplatně navštěvovat i vyučované 
volitelné předměty (zde je třeba ovšem brát v potaz věkovou přiměřenost a 
především nesmí tato aktivita studentovi kolidovat s řádným rozvrhem).  
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NÁZEV KROUŽKU: PALEONTOLOGICKO-
GEOLOGICKO-MINERALOGICKÝ KROUŽEK 
 
VEDOUCÍ: PhDr. TOMÁŠ KOČÍ PhD. 

 
DOBA KONÁNÍ: PO DOHODĚ VEDOUCÍHO A ZÁJEMCŮ 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 

Paleontologický kroužek je určen všem nadšeným a zvídavým studentům se zájmem o tzv. těžkou 
vědu. Bude probíhat zejména v terénu čili na lokalitách nerostů, geologických jevů, zkamenělin, 
protože terén to je základ a podstata této vědní disciplíny.  
Smyslem tohoto kroužku je naučit se určovat zkameněliny a nerosty a umět se vyznat v terénu a 
naučit se pozorovat další geologické jevy. A naučit se práci se základní paleontologickou a 
geologickou literaturou, práci s lupou, geologickým kladivem, naučit se základní chemické určování 
nerostů, seznámit se se základními preparačními technikami zkamenělin. Vytvářet modely 
zkamenělin. 
 
Stručný plán:  
 
Geologické vědy, geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie. 
Co je zkamenělina, vznik a zachování zkamenělin. 
Mineralogie- určování nerostů, mineralogický systém. 
Petrologie – vznik hornin a určování hornin. 
Paleontologický systém – paleozoologie, paleobotanika. 
Významné geologické lokality v okolí školy a na území Velké Prahy (dosah MHD) 
Terénní exkurze, návštěva Národního muzea v Praze, návštěva Chlupáčova musea Přf UK, návštěva 
Geoparku v Praze Na Slupi a v Geofyzikálním ústavu A. 
Terénní exkurze 1) do jineckého a skryjského kambria 2) ordovické lokality 3) silurské lokality 4) 
lokality devonu 5) lokality karbonu a permu 6) křídové lokality 7) terciérní a kvartérní lokality. 
Besedy s odborníky. 
 

NÁZEV KROUŽKU: ASTRONOMICKÝ KROUŽEK 
 
VEDOUCÍ: Mgr. MÁRIA KUKOVÁ PhD. 

 
DOBA KONÁNÍ:  PO 14:30 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
dovíte se mnoho věcí o noční obloze, Sluneční soustavě, 
dalekohledech a dalších přístrojích, hvězdách, galaxiích, černých dírách, 
teorii Velkého třesku,... 
 
- Naučíte se poznávat noční oblohu. 
- Společně navštívíme (podle klimatických podmínek i vícekrát) hvězdárnu – 
večerní pozorování (vždy po dohodě termínu). 
- Budeme hrát hry, soutěžit a experimentovat  
Podívejte se i na přiložený plakát! 
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NÁZEV KROUŽKU: VÝTVARNÝ KROUŽEK 
 
VEDOUCÍ: Mgr. HANKA ŠROMOVÁ, Mgr. HANA 
DOČKALOVÁ 

 
DOBA KONÁNÍ: PO 14:00 – 15:00 – 17:00 
 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Kreativní výtvarná tvorba – velmi široké spektrum aktivit, kterými je možné se 
zabývat (kresba, malba, grafika, plastika, fotografie, design aj.), mnoho technik a 
postupů, možnost realizace vlastních výtvarných záměrů... 
 

Podívejte se i na přiložený plakát! 
 
 

NÁZEV KROUŽKU: AUTOŠKOLA (PRO STUDENTY 

VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ) 
 
VEDOUCÍ: PETR SVOBODA 
 
 
DOBA KONÁNÍ: PO DOHODĚ VEDOUCÍHO A ZÁJEMCŮ, pravidelnou výuku bychom 
zahájili od listopadu, hlásit se mohou všichni, komu bude na sk. B a Ao 18 let do 
konce školního roku, respektive do konce příštích prázdnin, na skupinu A1 ti, 
komu bude ve stejném termínu 16 let. 
 
CENA + DALŠÍ INFORMACE: PODÍVEJTE SE NA PŘIPOJENÝ LETÁK 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: INFORMACE NA 
PŘILOŽENÉM LETÁKU 
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NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK PŘEŽITÍ 
VEDOUCÍ: 
Vladimír Váňa (vana.vlada@seznam.cz) 
Vojtěch Matoušek (VojtaMatousek@seznam.cz) 
Ondřej Dostál 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Pro ročníky: 
sekunda až septima (Po dohodě s vedoucím se můžou přihlásit i studenti primy, s oktávou 
nepočítáme dopředu kvůli časové náročnosti, vše však závisí na konkrétních okolnostech). 

O co jde: 

Jedná se o poněkud netradiční kroužek zaměřený především na 
mimoškolní víkendové akce. Studenti budou mít možnost účastnit se 
všelijakých zážitkových aktivit. Tyto akce budou mít především sportovní 
charakter, ale součástí budou například i psychosociální hry. Nemusíte se bát, 
že by nezáleželo na vašich psychických schopnostech, právě naopak. Kroužek 
Přežití bude cíleně učit, testovat a zlepšovat vaši fyzickou zdatnost, 
psychickou odolnost, rychlost a rozhodnost v uvažování, práci v týmu i 

jednotlivce a různé, dnes už možná netradiční, dovednosti.  

 
 Úroveň obtížnosti jednotlivých akcí nastavíme tak, že bude vyhovovat 
přihlášeným studentům. Nemusíte se bát, jestliže jste dosud žádné z podobných aktivit 
nezkusili. Budeme se snažit, abyste se toho naučili a zkusili co nejvíce, ovšem důležité je 
se u toho hlavně bavit. 
 Akce, kterých se studenti v rámci kroužku budou účastnit, proběhnou vždy o 
víkendu, nebo během jiného volna. Předběžně počítáme s jednou výpravou každých 
čtrnáct dní.  
 Budeme se scházet každý týden v pevně stanovený čas. Schůzka vždy zabere 30-
45 minut, předpokládáme, že by se tyto schůzky měli uskutečňovat během jedné z velkých 
přestávek před odpoledním vyučováním. Na schůzce domluvíme vždy příští víkendovou 
akci. Kroužek se bude platit jednak jako standardní kroužek, poté se bude platit každá 
akce zvlášť. Záležet bude především na ceně zapůjčeného nebo zakoupeného vybavení, 
případného ubytování, jídla apod. Těšit se můžete na putovní akce v přírodě, vodácké 
výpravy, mounting, týmové a bojové hry, larpy i „poklidnější“ teambuildingové večery. 
 Upozorňujeme, že o plánovaných akcích máme sice jasnou představu, ale nebojíme 
se zvážit vaše návrhy, pokud by nás zaujaly, anebo pokud o ně bude mezi přihlášenými 
velký zájem. Od toho budou naše týdenní schůzky. S dotazy a žádostmi se prosím obraťte 
na vedoucí Kroužku Přežití a pokud nejsou přítomni ve škole, na vedoucího sportovního 
klubu Martina Kalivodu, nebo formou e-mailu (viz první strana, odst. vedoucí). 
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NÁZEV KROUŽKU: ŠACHOVÝ KROUŽEK 
 
VEDOUCÍ: VOJTĚCH RUT 
 
 

DOBA KONÁNÍ: Každý čtvrtek 16:00 – 17:30 

 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: Kroužek je veden 

hráčem první i druhé české národní ligy v šachu a především šachovým 
učitelem a trenérem s mnohaletou praxí (zkušenosti s vedením šachových 
kroužků na školách i s individuálním tréninkem mladých talentovaných 
hráčů a pořádáním šachových přednášek na klubové úrovni) a taktéž 
bývalým studentem Mensa gymnázia. 
Obsah kroužku bude přizpůsoben úrovni přihlášených. V případě zájmu 
může být součástí kroužku několikrát za rok návštěva šachového turnaje, 
případně i vytvoření reprezentačního družstva Mensa gymnázia, jenž 
bude bojovat o medaile v Přeboru Prahy středních škol v šachu (případně 
poté i na Mistrovství republiky). 
Kroužek je koncipován především pro studenty nižšího gymnázia (prima – 
kvarta), nicméně starším zájemcům nebude bráněno v účasti. 
 
 
 
 
 
 

NÁZEV KROUŽKU: ETIKETA NEBO ETIKA 
 
VEDOUCÍ: Mgr. Jelena Bedredtinovová 
 
DOBA KONÁNÍ: PO DOHODĚ VEDOUCÍHO A ZÁJEMCŮ 
 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Předmětem daného kroužku je pochopení podstaty a nezbytnosti etiky a etikety 
v životě jednotlivce a společnosti. Ujasníme si užitečnost etikety a etiky 
v současnosti. Vysvětlíme si základní problémy etikety, její nezbytnost, a 
historický vývoj. Objasníme vzájemný poměr etikety a etiky. Věnujeme se 
dějinnému vývoji etiky. Pohled na etiku očima velkých myslitelů minulosti a 
současnosti. Vzájemný vztah etiky a morálky.   
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NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK ČESKÉHO JAZYKA 
 
VEDOUCÍ: Mgr. Marcela Fatrová 

 
DOBA KONÁNÍ: ST 14:30 – 15:30 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Kroužek bude zaměřen především na opakování a procvičování jevů z českého 
jazyka dle individuální potřeby každého studenta, bude dovysvětlováno učivo, 
kterému studenti dostatečně neporozuměli na hodinách ČJ. Druhou oblastí 
bude systematická příprava pro zájemce na olympiádu z ČJ pro všechny 
kategorie. 
 

NÁZEV KROUŽKU: PAMÁTKY PRAHY 
 
VEDOUCÍ: Mgr. Martin Kulhánek 

 
DOBA KONÁNÍ, ORGANIZACE: 
Od listopadu budou každý měsíc v nabídce cca dvě vycházky, resp. exkurze (již 
v polovině října bude vyvěšen „program“ na listopad). Vycházka, resp. exkurze 
bude pro skupinu 10 – 15 studentů (v případě většího zájmu je možné navýšit 
počet účastníků až na dvacet). Pokud se student zapíše do tabulky na nástěnce, 
je jeho přihlášení závazné. Nemůže-li se představení zúčastnit, musí za sebe 
najít náhradníka, nebo uhradit cenu vstupného, bude-li se platit. Sraz bude 
před budovou školy, příp. na předem avizovaném místě v centru města. 
Studenti budou po skončení akce odcházet sami domů, mladší studenti musejí 
mít proto s sebou vždy písemné svolení od rodičů, či si je musí rodiče sami 
vyzvednout. 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Po předchozích dvou letech seminářů „Památky Prahy“ a „Technické památky 
Prahy“, bych na tyto rád navázal pravidelnými vycházkami a exkurzemi ve 
formě kroužku. Bude určen všem studentům od primy po oktávu bez 
počátečního přihlášení. Cílem bude primárně zlepšit povědomí o historickém 
centru města a dále pak návštěva  aktuálních výstav, či zajímavých objektů. 
Můžete se jich účastnit pravidelně, občas či výjimečně. Program bude vypsán a 
vyvěšen vždy s měsíčním předstihem. Sledujte proto pravidelně nástěnku vedle 
sekretariátu školy. Budeme chodit na tematické procházky městem. Některé 
zajímavé objekty mohou navrhovat sami studenti, po konzultaci je možné 
dohodnout jejich návštěvu. Nabídka platí nejen pro studenty, ale i pro 
pedagogy.  
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Naše město je výjimečné, je to skutečné muzeum pod širým nebem a stojí za to 
ho poznávat! I v samotném historickém centru jsou mnohá zákoutí, která může 
člověk postupně objevit... 
 

  
 
 
 
 

NÁZEV KROUŽKU: SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ STYL 
V PROMĚNÁCH ČASU 
 
VEDOUCÍ: Václav Brdek 
 
DOBA KONÁNÍ: Od začátku měsíce října, ÚT OD 14:15 (začátek se po domluvě 
může nepatrně posunout – na 14:00 či na 14:30) 
 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Na kroužku se budeme seznamovat s proměnami života a životního stylu v 
různých obdobích, v různých společenských vrstvách i v rozličném prostředí 
(bydlení, stravování, odívání se, rodinné a společenské poměry, péče o tělo i 
duši, radovánky i smutek, věci “první i poslední”...). Věřím v aktivní tvůrčí 
přístup účastníků. V rámci kroužku je možné pracovat i na rozsáhlejších 
aktivitách (seminární práce, práce SOČ a další soutěžní práce, projekty aj. 
Součástí programu by měly být (dle aktuální nabídky) exkurze a další aktivity 
mimo školu. 
 
Kroužek je určen spíše pro studenty nižších ročníků (od primy do sexty). 
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NÁZEV KROUŽKU: DIVADELNÍ KLUB 
 
VEDOUCÍ: PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová 

 
DOBA KONÁNÍ, ORGANIZACE: 
Od listopadu budou každý měsíc v nabídce cca dvě představení (již v polovině října 
budou vyvěšena představení na listopad). Vybrané představení bude pro skupinu 10 
– 15 studentů (v případě velkého zájmu a volných vstupenek je možno navýšit počet 
až na dvacet). Vzhledem k tomu, že řada studentů, které učím literaturu, 
projevuje zájem navštívit určité představení jako třída, nabízí se možnost na 
vybrané představení se jako třída přihlásit. Pokud se student zapíše do tabulky na 
nástěnce, je jeho přihlášení závazné. Nemůže-li se představení zúčastnit, musí za 
sebe najít náhradníka, nebo uhradit cenu vstupenky. Sraz bude vždy před 
divadlem. Studenti budou po divadle odcházet sami domů, mladší studenti musejí 
mít proto s sebou vždy písemné svolení od rodičů, či si je musejí rodiče vyzvednout 
před divadlem. V případě zájmu můžeme setrvat v divadle či divadelním klubu a o 
zhlédnutém představení si popovídat. 
 
Placení: Vzhledem k tomu, že je Divadelní klub veden jako kroužek, ale student se 
může představení zúčastnit třeba pouze jednou za rok, neplatí se půlroční 
poplatek, jako je tomu u standardního kroužku, ale bude se vybírat k ceně 
vstupenky navíc 30 Kč. Vstupné se bude vybírat s týdenním předstihem. 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Vzhledem k projevenému zájmu studentů o divadlo otevírá se na Mensa gymnáziu 
ve školním roce 2012/2013 Divadelní klub. Je veden jako kroužek, který je určen 
všem studentům od primy po oktávu bez počátečního přihlášení. Cílem Divadelního 
klubu je večerní návštěva vybraných divadelních představení. Můžete se jich 
účastnit pravidelně, občas či výjimečně. Představení budou vypsána vždy 
s předstihem (alespoň 14 dní) a avizovaná na nástěnce vedle sekretariátu školy. 
Sledujte proto pravidelně nástěnku. Budeme chodit na různé divadelní žánry a do 
různých divadel, na klasickou činohru, fyzické a taneční divadlo, nový cirkus i na 
divadlo experimentální. V Praze během roku probíhají rovněž zajímavé divadelní 
festivaly. Vědí-li studenti nebo slyšeli o nějakém výborném představení, mohou to 
se mnou konzultovat. Nabídka platí nejen pro studenty, ale i pro pedagogy.  
 

„Dne 16. května 1868 byl v Praze způsobem slavným a za velkého 
účastenství obyvatelstva domácího i příchozích přespolních položen 
základní kámen k novému „královskému divadlu českému“ nedaleko 
řetězového mostu. 
V září roku 2012 byl na Mensa gymnáziu způsobem slavným a za 
velkého účastenství studentstva položen základní kámen k novému 
„divadelnímu klubu“ nedaleko stanice Slánská. Doufám, že nevyhoříme 
po pár představeních tak jako Národní divadlo.“  
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NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY 
 
VEDOUCÍ: PETR BÍLEK, BARBORA DRVOTOVÁ  
 
 
DOBA KONÁNÍ: PO 14:00 – 15:30 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: Kroužek je určen 

především pro mladší studenty (prima – kvarta), chodit ale mohou i starší.  
Pro koho je kroužek obecně určen: pro všechny, co mají zájem rozvíjet 
zábavnou formou své intelektové oblasti – nejsou žádné podmínky výše IQ 
nebo členství v jakékoli organizaci. 
Kroužek bude probíhat pod patronací Václava Fořtíka, výkonného ředitele 
Centra nadání (dříve předsedy Mensy ČR). 
Náplní kroužku bude řešení různých logických úloh, kvízů, hlavolamů a 
dále hraní různých her rozvíjejících logické myšlení. 
 

NÁZEV KROUŽKU: LITERÁRNÍ KROUŽEK 
 
VEDOUCÍ: Mgr. Libuše Kratochvílová 
 
DOBA KONÁNÍ: možnosti-po, út, st  (od 14:00) 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Kroužek může mít několikeré zaměření, v případě velkého zájmu o více 
zaměření se může rozdělit na více kroužků v různých termínech. 
 
Možnosti zaměření: 
1. Cvičení ze skladby-opakování učiva a rozvoj dovedností, zvláštnosti větného 
členění. 
2. Literární místopis Prahy / návštěvy a vycházky – kde žil, tvořil autor, nebo 
kde se odehrává kniha, její část/, postihuje českou i světovou literaturu. 
3. Nobelova cena za literaturu - význam, nositelé z různých zemí, jejich tvorba, 
vývoj Nobelovy ceny. 
4. Detektivní a thrillerový žánr v literatuře – četba, diskuse, výměna zkušeností, 
významní autoři v této oblasti/ Velká Británie, USA, Japonsko, 
Itálie.../literatura o této tématice. 
5. Tvůrčí psaní, aneb jak se píše...žánry, hry se slovy, syžet, prezentace 
vlastních textů. 
6. Humor v literatuře / slovní humor, povídka, román, komedie, parodie, 
komika v poezii. 
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NÁZEV KROUŽKU: PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA 
 
VEDOUCÍ: Bc. TOMÁŠ ŠTEC 

 

DOBA KONÁNÍ: PONDĚLÍ OD 14:30 

 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Obsahem kroužku bude rozšíření znalostí o elektřině a magnetizmu, 
praktické použití elektronických součástek a také stavba různých 
jednoduchých elektronických obvodů. Většinu času využitím 
elektronických stavebnic Logitronik 02, v pozdější fázi se ale můžeme 
věnovat i stavbě na nepájivém kontaktním poli a pájení vlastních obvodů, 
třeba laserového telefonu, nebo driveru pro vysokosvítivou LEDku. 

 
 

NÁZEV KROUŽKU: SBOROVÝ ZPĚV 
 
VEDOUCÍ: Mgr. Petr Kubačák 
 
DOBA KONÁNÍ:  
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 
Sborový zpěv je pro zájemce o zpěv, kteří by si chtěli zazpívat sborově 
(vícehlasně) jak klasickou, tak i populární hudbu. 
Pro otevření kroužku je třeba alespoň10 zájemců. 
 

NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK DOUČOVÁNÍ 
AGLICKÉHO JAZYKA 
 
VEDOUCÍ: Martin Kalivoda, Mgr. Petr Kubačák 

 
DOBA KONÁNÍ: ČTVRTEK (JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNŮ) OD 14:30 
 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: Určeno pro studenty 
s „mezerami“ v osvojení AJ (v gramatice i konverzacích)  
 
 
 



MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. 
NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK SPORTOVNÍCH HER 
 
VEDOUCÍ: Martin Kalivoda, Viktor Schejbal 
 

DOBA KONÁNÍ: možnosti: PO,ST - vždy 14.00-15.30 
místo: ŠKOLNÍ AREÁL 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: Kroužek je určen pro 

zájemce o rozšíření výuky TV v rámci školního vyučování formou 
zábavných her, především míčových s ohledem na zájem a požadavky 
studentů. Při přihlašování uveďte jméno a dny, které Vám vyhovují. V 
případě, že byste rádi chodili i 2x týdně, uveďte tuto informaci taktéž, 
prosím. 

 
Bližší informace podáme příští týden na základě Vašeho zájmu. 
 

NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK VOLEJBALU 
 
VEDOUCÍ: Martin Kalivoda, Viktor Schejbal 
 
DOBA KONÁNÍ: ST - 18.00-19.30 
místo: ŠKOLNÍ AREÁL 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: Kroužek je určen pro 

zájemce o volejbal s možností aktivní účasti ve školním reprezentačním 
týmu Nullo Modo. 
Minimální věk: 15 let včetně, výjimkou jsou aktivní hráči. 
 

NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK FITNESS 
 
VEDOUCÍ: Viktor Schejbal, Martin Kalivoda 
 
DOBA KONÁNÍ: ČT: 14.30-15.30  
místo: ŠKOLNÍ AREÁL 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: Posilovací a 

zpevňovací cvičeni, Core training, ... 
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NÁZEV KROUŽKU: KROUŽEK ZÁKLADŮ GOLFU 
 
VEDOUCÍ: Viktor Schejbal 
 
možnosti: PO,ÚT,ST - vždy 14.00-15.30 
místo: GOLF CLUB PRAHA MOTOL 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NÁPLNĚ KROUŽKU: 

Kroužek je určen pro zájemce o osvojení základů golfové hry a zároveň i pro 
již hrající hráče, kteří mohou za přítomnosti golfového trenéra svoji hru 
zdokonalit a kroužek brát jako možnost tréninku. 
Pro začátečníky bude všechno vybavení zapůjčeno a představa je taková, že 
bychom po šesté vyučovací hodině odjeli společně ze školy a kroužek by 
končil cca v 15.30 v klubu. 
Předpokládaný maximální počet dětí je 10, vše bude závislé na Vašem zájmu. 
Při přihlašování uveďte jméno, herní úroveň a dny, které Vám vyhovují. V 
případě, že byste rádi chodili i 2x týdně, uveďte tuto informaci taktéž. 
Cena kroužku bude upřesněna na základě zájmu studentů, bude však 
uzpůsobena školním poměrům, nikoliv komerčním cenám kurzů pro děti, 
tzn., že bude výrazně nižší (bude ale vyšší, než je poplatek za ostatní 
kroužky). Bližší informace podám v úterý, na pondělní odpoledne mám 
domluvenu schůzku s manažerem klubu, kde na základě Vašeho zájmu 
dohodneme konkrétní podmínky. 

 

UPOZORNĚNÍ NA KROUŽEK FYZIKY.... 

 

Na závěr bychom vám rádi doporučili kroužek, který sice neorganizuje 
naše škola, který nicméně v minulosti navštěvovala řada našich studentů. 

Jedná se o Kroužek fyziky KDF (Katedry didaktiky 
fyziky) MFF UK v areálu v Tróji (velmi dobrá dostupnost autem i 

MHD), který přibližuje fyziku zájemcům zábavným způsobem, především 
za pomocí experimentů. S Katedrou didaktiky dlouhodobě 
spolupracujeme - probíhá zde výuka našich seminářů: nadstavbového 
semináře z fyziky (kvintáni a sextáni) a maturitního semináře z fyziky 
(septimáni, oktaváni) a naše zkušenosti jsou vynikající. 
 
Základní informace ke kroužku: 
Kroužek je bezplatný 
Nemusí se chodit pravidelně (je možno vybírat témata – některá jsou pro 
mladší studenty náročná, starší studenti si mohou vybírat i přednášky 
navíc aj). 
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V případě zájmu doporučujeme registraci na webu kroužku fyziky (budou 
vám chodit zprávy s informacemi. 
www. stránky:   http://krouzek-fyziky.ic.cz/ 
Na této webové adrese naleznete i další informace o kroužku (kontakty 
na jeho vedoucí, přesný den a čas konání - kroužek vždy začíná počátkem 
října - aj.) 
Podle toho, jaké děti (věk, zájem o různá témata) se konkrétní rok na 
kroužku sejdou, se upravuje zaměření témat. 
 

http://krouzek-fyziky.ic.cz/

