Ahoj děti!
Vyberte si kroužek přímo tady ve vaší škole ZŠ Jakutská 2/1210
Přihlaste se na www.krouzky.cz do 12. září a odpoledne vás bude bavit!

Vědecké pokusy I. - začátečníci

pondělí

14:00 14:45

1 410 Kč

Laboratorní myška Žofka provede děti pokusy ze světa chemie, fyziky a přírodovědy. Vytvoříme si vlastní
podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma a mnoho dalšího. Naši malí vědci si povedou vlastní
vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním
vybavením. Deník a veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.

Vědecké pokusy II. - pokročilí

pondělí

15:00 15:45

1 410 Kč

Laboratorní myška Žofka provede pokročilé vědce světem chemie, fyziky i biologie. Vytvoříme si mléčnou
duhu, magnetický sliz nebo sníh; vyvoláme faraonovy hady; ověříme si kapacitu svých plic; uhasíme požár;
ocitneme se v sevření tekutého písku, v pravěku i pod vodou; vyzkoušíme si také práci s mikroskopem. Naši
malí vědci si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovým laboratorním vybavením. Deník a
veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.

Sportovní a míčové hry

pondělí

15:30 16:15

985 Kč

Sportem ke zdraví, radosti a kamarádství Ať už s míčem, či dalšími sportovními pomůckami děti zažijí spousty
legrace, seznámí se s novými hrami, posílí své zdraví a sportovní výkon.

Boj. sporty a sebeobrana

úterý

15:30 16:15

1 135 Kč

Ideální sportovní průprava, která bude děti bavit. Naučí se koordinaci, obratnosti, rychlosti, postřehu a
základním prvkům sebeobrany. Budujeme kamarádství a potlačujeme agresi a útočnost.

Hip Hop a Street dance

čtvrtek

15:30 16:15

985 Kč

Hip hop new style, hip hop old style, streetdance, hype, funk, house...aneb druh tance spjatý s typickou
hudbou i stylem oblékání. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností i pohybové paměti, kultivace
tanečního stylu a radost z free-style pohybu! S nejlepší choreografií děti vystoupí na Taneční soutěži a
Kroužkované podívané.

Aerobik

pátek

12:50 13:35

985 Kč

Na kroužku aerobiku se děti naučí nejen základní taneční kroky, ze kterých budou vytvářeny různé sestavy a
choreografie, ale také se dozvědí, jak správně držet tělo, cítit rytmus a vnímat hudbu. Zpestřením kroužku
budou tanečně-pohybové hry. S nejlepší sestavou děti vystoupí na Taneční soutěži a Kroužkované podívané.
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POZOR! 10 důležitých informací pro rodiče:
1. Kroužky organizujeme už 18 let a moc nás to baví!
2. Velmi nám záleží na spokojenosti každé holčičky a každého kluka!
3. Z našeho týmu lektorů a pedagogů vybereme toho nejlepšího
KAMARÁDA pro vaše dítě.
4. Bezpečnost je u nás na 1. místě. Přihlášené děti lektoři vyzvednou
ve třídě nebo ve družině a po skončení kroužku je opět vrátí paní
učitelce.
5. Kroužky, na které se přihlásí dostatečný počet dětí, začnou v
říjnu.
6. Po každé lekci vám přijde e-mail, co děti na kroužku dělaly. Navíc
pořádáme ukázkové lekce, vystoupení, turnaje, soutěže a
výstavy.

7. Uvedená cena je za 15 lekci a platí se převodem na účet v září a v
únoru (celkem je 30 lekcí).
8. Všechny další důležité informace, fotky, reference a náplň
kroužku jsou uvedeny na www.krouzky.cz
9. Pořádáme také víkendy v přírodě pro děti, pro rodiny, pro ženy a
lyžařské pobyty. Podívejte se na náš krásný areál Kroužky nad
Moníncem www.krouzkynadmonincem.cz a pojeďte s námi na
víkend plný kroužků, lyžování a zábavy!
10. Je nám ctí, že můžeme vaše děti provázet světem, který je
baví! Děkujeme vám za důvěru.

Už se na děti moc těšíme!

KROUŽKY, přihláška na www.krouzky.cz a na tel: +420 224 250 498, Info@Krouzky.cz, Mánesova 1080/3, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

