
Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí
se sídlem Školní 73, 289 41 Pňov-Předhradí,
Místo poskytování vzdělávání a školských služeb                           
Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III

ŠKOLA JEDNA RADOST v letošním roce nabízí:

Kroužky

Zpívánky
Budeme se učit vnímat hudbu nejen sluchem. Naučíme se jednoduché základy
hudební nauky, ale ze všeho nejvíc budeme zpívat za doprovodu kytary/kláves.
Naučíme se rytmickému doprovodu písní na Orffovy nástroje (ozvučná dřívka,
triangl, tamburína, činelky apod.). Hlavním cílem bude rozveselit se hudbou,
protože kde je dobrá nálada, tam se chceme vracet. :)
Lektorka: Monika Kršková, učitelka 2. třídy v JEDNÉ RADOSTI s vášní pro hudbu
Třídy: žáci 1. stupně
Období: září - leden (1x týdně v úterý 15:00 - 16:00)
Cena: 800,- /žáka

Všeobecná pohybová příprava
Na kroužku všeobecné pohybové přípravy se zaměříme na rozvoj základních
pohybových dovedností, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Děti se naučí, jak
ovládat své tělo, zlepší i své už naučené dovednosti, naučíme se nebát se.
Vytvoříme si kladný vztah k pohybu a doufám, že děti budou mít i ze sportu radost.
Procvičím základy atletiky, gymnastiky a míčových her.
Lektorka: Dominika Herzánová, lektorka příměstských táborů v JEDNÉ RADOSTI,
mistryně světa v aerobiku a trenérka aerobiku.
Třídy: žáci 1. stupně
Období: září - leden (1x týdně v pátek od 13:00 - 14:00)
Cena: 800,- /žáka

Hrátky s Angličtinou
Kroužek je určen pro žáky 1. stupně, hravou a zábavnou formou společně
pronikneme více do anglického jazyka. Najdeme si zahraniční spolužáky, s kterými
se budeme společně seznamovat, plnit projektové úkoly a vytvářet projektové
výstupy.
Lektor: Mgr. Tereza Wohlgemuthová, učitelka Aj v JEDNÉ RADOSTI.
Třídy: žáci z 1. stupně
Období: říjen - leden (1x týdně ve čtvrtek 14:35 - 15:35)
Cena:  800,- Kč / žáka

Tenisový nábor pro děti od 6 let
Všechny malé příznivce tohoto sportu zveme na tenisový nábor, který proběhne ve
středu 6. 9. ve sportovním centru Linhart, Žižkova 1436, Poděbrady. Tréninky
budou probíhat pod vedením zkušené trenérky 2. třídy, bývalé vrcholové hráčky a
nyní také maminky z JEDNÉ RADOSTI Soni Hláskové.
Třídy: vhodné pro začátečníky všech věkových skupin.
Období a cena dohodou s trenérkou.
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English with Mike
Improve your English with a native speaker. Choose the group according to your
English level and join us every Monday in JEDNA RADOST. 4 - 8 students in each
group.
15:00-15:55 10-12 years old, A1-A2 (beg-intermediate)
16:00-16:55 12-15 years old, B1-B2 (intermediate)
17:00-17:55 15-18 years old FCE (intermediate--upper)
18:00-18:55 Adults Beginner/Pre-intermediate/Intermediate
Lektor: Mike Smith, rodilý mluvčí a učitel Aj v JEDNÉ RADOSTI
Třídy: dospělí a žáci 10+
Období: září - červen (1x týdně v pondělí viz rozpis výše, celkem 34 výukových lekcí)
Cena: 8 500,- Kč/osobu (bude se platit přímo lektorovi)

Ranní jóga
Nastartujte se na nový den jogínským cvičením! Správné dýchání a meditace je
přirozenou součástí. Světem jógy Vás provede náš kolega jogín Pepa.
Lektor: Josef Káninský, učitel SŠ v JEDNÉ RADOSTI, instruktor jógy a jogín
Třídy: dospělí a žáci 12+
Období: říjen - leden (1x týdně ve čtvrtek 8:00 - 8:50)
Cena: 1000,- Kč/osoba

3D modelování v Blenderu
V kurzu se budeme věnovat modelování předmětů a jednoduchých postav v 3D
programu Blender. Budeme trénovat přemýšlení v prostoru, tvořit nákresy, věnovat
se klasickému modelování z hlíny, a s pomocí tabletu zhmotňovat naše nápady ve
virtuálním prostoru. Může se hodit k výstupům z předmětu Projekty.
Vhodné pro absolutní začátečníky.
Lektor: Vladimir Privulovič, učitel na 2. stupní v JEDNÉ RADOSTI s vášni pro
hudbu, učitel a projektový průvodce v JEDNÉ RADOSTI, grafik a výtvarník.
Třídy: žáci 5. - 9. tříd
Období: říjen - leden (1x týdně ve středu 14:45 - 15:45)
Cena: 1.000,- Kč / žáka
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Přihláška ke kroužkům
*vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte v kanceláři do pondělí 12.9. 2022

Název kroužku Termín + cena Jméno žáka
Kontaktní údaje (jméno, email a telefon na 1 rodiče)

1) Zpívání s Monikou
Krškovou

Úterý
15:00 – 16:00
800,- Kč/žáka (1.
pololetí) při 10
dětech

Jméno žáka/žáků (třída):

Kontaktní údaje 1 rodiče:

2) Všeobecná
pohybová příprava s
Dominikou
Herzánovou

Pátek
13:00 – 14:00
800,- Kč/žáka při
10 dětech

Jméno žáka/žáků (třída):

Kontaktní údaje 1 rodiče:

3) Hrátky s
Angličtinou s
Terezou Wohl.

Čtvrtek
14:35 – 15:35
800,- Kč/žáka při
10 dětech

Jméno žáka/žáků (třída):

Kontaktní údaje 1 rodiče:

4) Tenisový nábor
pro začátečníky se
Soňou Holasovou

Nábor proběhne
v úterý 6. 9. od
17:00

Kontaktujte přímo trenérku Soňu Holasovou na
telefonním čísle: 775 235 877

5) English with Mike
Smith

Pondělí rozvrh
dle skupin
8 500,- /osobu za
celý kurz (září
2022 – červen
2023)

Zaškrtněte skupinu a přidejte jména studentů:
1) A1-A2 (10 – 12 let)
2) B1-B2 (12 – 15 let)
3) FCE (15 – 18 let)
4) Adults beginner/Pre-intemediate

Jména žáků/osob:

Kontaktní údaje 1 rodiče:

6) Ranní jóga s
Pepou Káninským

Čtvrtek
8:00 – 8:50
1000,- Kč/osobu

Jména žáků/osob:

Kontaktní údaje 1 rodiče:

7) 3D modelování s
Vladem
Privulovičem

Středa
14:45 - 15:45
1000,- Kč/osobu

Jména žáků/osob:

Kontaktní údaje 1 rodiče:
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Příprava na střední školy

Výtvarná příprava na střední školu
Základy kresby, malby a perspektivy si osvojíme procvičováním klasického
zátiší, ale i během volných výtvarných akcí. Plastickou a prostorovou tvorbu
využijeme se zaměřením na vámi vybraný obor, buď ke klasické tvorbě podle
modelu, nebo k výtvarným experimentům. Zaznamenat portrét si vyzkoušíme
na živém modelu.
Kurz poskytne studentům všeobecně zaměřenou přípravu k talentové
zkoušce na školu nebo obor, který si vybrali. Zázemí školy zajistí inspirativní
kontakt i s originály uměleckých děl! Součástí kurzu bude intenzivní
závěrečné setkání, během kterého lektor studenty provede základy dějin
umění pro získání přehledu k přijímacímu testu, zároveň lektor studentům
pomůže s kompletací domácích prací k talentové zkoušce. Na kurz si nemusí
studenti nic nosit, materiál bude zajištěn.
Lektor: BcA Pavel Heřmann, průvodce Projektů v Radosti, výtvarník a umělec
Třídy: žáci 7.,8.,9. tříd
Období: říjen - leden 2h/týdně (čtvrtek od 14:30 - 16:30 pro žáky 8., a 9. třídy nebo
pátek 12:30 - 14:30 6., 7., 8., 9 bez žáků s Fj) - rozhodneme dle zájmu žáků
Cena: 5 500,- Kč/žáka

Příprava na přijímací testy z matematiky střední školy s čtyřletými obory
Výuka bude zaměřena na příklady z přijímacích testů na střední školy s čtyřletými
obory. Seznámíme se s přijímacími testy a ukážeme si, jak je správně vyplňovat.
Budeme postupně procházet jednotlivé matematické okruhy z přijímacích testů a
zkoušet různé způsoby jejich řešení. Při výuce povedeme často diskusi nad
jednotlivými způsoby řešení, které navrhují sami žáci. Cílem výuky je nejen připravit
se na přijímací testy znalostně, ale i posílit vlastní sebejistotu a nalézt nejvhodnější
strategii pro řešení.
Lektor: Bc. Pavel Kudrna, učitel MAT a INF v JEDNÉ RADOSTI
Třídy: Zájemci o přípravu na přijímací testy z matematiky na střední školy s čtyřletými
obory (nejčastěji žáci devátých tříd, ale je otevřeno i pro žáky osmých tříd a všechny
další zájemce).
Období: říjen - březen (1x týdně ve středu 15:45 - 16:45)
Cena: 2 000,- Kč/žáka

Příprava z ČJL k přijímačkám na střední školy
Seminář je určen především pro žáky 9. tříd, které čekají jednotné přijímací zkoušky
(ve formě didaktických testů z českého jazyka a literatura) ke studiu na středních
školách zakončených maturitní zkouškou.
V rámci semináře si žáci vyzkouší řešení testů, při kterých získají informace o
vlastních silných i slabých stránkách v dovednostech i znalostech ověřovaných testy.
V následných částech semináře bude pozornost věnována rozvoji zjištěných slabších
oblastí dovedností, a to s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých
účastníků semináře. Nedílnou součástí semináře bude i práce se strategiemi řešení
testů tak, aby žáci byli připraveni obstát v zátěžové situaci, kterou řešení testu
v rámci jednotných přijímacích zkoušek představuje.
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Lektor: Mgr. František Brož, metodická podpora v JEDNÉ RADOSTI, odborník v
oblasti ověřování výsledků vzdělávání, zkušený tvůrce testů, autor řady sbírek
testových úloh.
Třídy: Zájemci o přípravu na přijímací testy z českého jazyka na střední školy s
čtyřletými obory (nejčastěji žáci devátých tříd, ale je otevřeno i pro žáky osmých tříd a
všechny další zájemce).
Období: říjen - březen (1x 14 dní po 2 hod., vždy v pondělí 14:45 - 16:15)
Cena: 2 000,- Kč/žáka

Přihláška k přípravám na střední školu
*vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte v kanceláři do pondělí 12.9. 2022

Název přípravky Termín + cena Jméno žáka
Kontaktní údaje (jméno, email a telefon na 1 rodiče)

Výtvarná příprava
na střední školu s
Pavlem Heřmannem

1x týdně po 2h
čtvrtek 14:30 -
16:30 nebo
pátek 12:30 -
14:30
5 500,- Kč/žáka
říjen - leden

Jména žáků/osob:

Kontaktní údaje 1 rodiče:

Příprava z MAT na
střední školu s
Pavlem Kudrnou

1x týdně
ve středu
15:45 - 16:45
2 000,- Kč/žáka
říjen - duben

Jména žáků/osob:

Kontaktní údaje 1 rodiče:

Příprava z ČJL na
střední školu s
Františkem Brožem

1x za 14 dní po
2h vždy v
pondělí
14:45 - 16:15
2 000,- Kč/žáka
říjen - duben

Jména žáků/osob:

Kontaktní údaje 1 rodiče:
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