
VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ  U Santošky 1/1007 - ZŠ
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2019.

Vědecké pokusy I. - začátečníci - od 1. třídy pondělí 1 820 Kč15:00 16:00

I věda může být zábava. A co kdyby právě z vašeho dítěte vyrostl další Einstein, Newton nebo Fleming? 
Pravda, pan Fleming objevil Penicilin a my si budeme spíš hrát, poznávat a dělat všelijaké pokusy z chemie, 
fyziky a přírodovědy, ale i tak… Vedeme vědecký deník, používáme zkumavky a mikroskop, zkrátka jako v 
pravé laboratoři. A jaké vytváříme samé bájo věci. Tak třeba podmořskou sopku, mořské korály, mince. Připojí 
se váš kluk nebo holčička k malým vědcům?

-

Vědecké pokusy II. - pokročilí - od 2. třídy pondělí 1 820 Kč16:00 17:00

Loni jsme vytvářeli podmořskou sopku či mořské korály. Pokud si to váš vědec vyzkoušel a stále nemá chemie 
a fyziky dost, může se s námi vrhnout do tekutého písku, magnetického sněhu nebo mléčné duhy. Vyvoláme 
také Faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic a vyzkoušíme práci s mikroskopem. Navážeme na 
znalosti z předešlého roku a opět společně zažijeme plno zábavy. Připojí se váš kluk nebo holčička k již 
zkušeným vědcům?

-

Hra na flétnu začátečníci úterý 1 425 Kč15:00 16:00

Kouzlit se dá na všechny hudební nástroje. A na flétnu obzvlášť. Pročpak by jinak Mozart svou poslední operu 
nazval Kouzelnou flétnou? Pravda, Amadeus začal v pěti letech klavírem a houslemi, rovnou také skládal, ale 
flétna je pro děti báječným prvním krůčkem. Budeme objevovat radost z hudby. Učíme se správně dýchat, 
hrajeme si s rytmem, procvičujeme hbitost prstíků a objevujeme první noty a písničky. Poslední lekci 
zahrajeme rodičům ve škole nebo na Kroužkované podívané. Dejte svému dítěti do ruky zobcovou flétnu a šup 
s ním do světa hudby.

-

Hra na flétnu pokročilí úterý 1 425 Kč16:00 17:00

Kouzlit se dá na všechny hudební nástroje. A na flétnu obzvlášť. Pročpak by jinak Mozart svou poslední operu 
nazval Kouzelnou flétnou? Už umíme správně dýchat, máme hbité prstíky a zvládneme jednoduché písničky, 
takže letos na křídlech složitějších skladeb pronikneme i do hudební nauky. Poslední lekci zahrajeme rodičům 
ve škole nebo na Kroužkované podívané. Dejte svému dítěti do ruky zobcovou flétnu, možná svět hudby čeká 
právě na něj.

-

Boj. sporty a sebeobrana - pro 1. a 2. třídu středa 1 370 Kč15:00 16:00

Pravý hák, úskok, levý zvedák, otočka… Nemůžete vaše dítě odtrhnout od filmů s Jackiem Chanem a Rockyho 
zná už nazpaměť? Máme pro něj hned několik sparingpartnerů na trénování. Podpoříme děti v jejich přirozené 
bojovnosti a soutěživosti, ale nastavíme si pravidla fair play a připravíme se tak na různá konkrétní bojová 
umění (karate, judo, kickbox). Navíc se budeme věnovat i sebeobraně, abychom byli vždy připraveni.

-

Boj. sporty a sebeobrana - od 3. třídy středa 1 370 Kč16:00 17:00

Pravý hák, úskok, levý zvedák, otočka… Nemůžete vaše dítě odtrhnout od filmů s Jackiem Chanem a Rockyho 
zná už nazpaměť? Máme pro něj hned několik sparingpartnerů na trénování. Podpoříme děti v jejich přirozené 
bojovnosti a soutěživosti, ale nastavíme si pravidla fair play a připravíme se tak na různá konkrétní bojová 
umění (karate, judo, kickbox). Navíc se budeme věnovat i sebeobraně, abychom byli vždy připraveni.

-
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Angličtina pro 1. třídu čtvrtek 1 270 Kč15:00 16:00

Originální a propracovaná metodika a kreativní pracovní listy. Zajímavé pomůcky (maňásek, kartičky) 
poskytující vizuální i auditivní podporu. Činnosti a aktivity podporující kinestetický způsob učení. Hodiny 
postaveny na prožitku a prvku zábavy a hravosti. Pomocí jednoduchých her, říkadel, říkanek a písniček si děti 
ukotví základní fráze anglického jazyka. Pracovní sešit je v ceně kroužku.

-

Angličtina pro 2. třídu čtvrtek 1 270 Kč16:00 17:00

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi dítětem. Vlastně člověkem, jak říkával pan Jungmann. A proč nezačít už odmala? 
Budeme si anglicky spíš hrát, protože je to pro děti přirozenější a rychlejší způsob „učení“ jazyka než ve školní 
lavici. A taky je to sranda. Používáme maňásky, kartičky, říkanky a bavíme se při scénkách, ať se před sebou 
nestydíme. No a za pár let uslyšíte, že mluvit anglicky bude pro vaši ratolest možná tak „ízy“ jako objednat si 
dva “čízy“.

-

Přihláška na www.krouzky.cz , tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Jindřišská 873/27, 110 00 Praha 1

Fotky z kroužků, co všecičko na nich děláme a online přihlášku najdete na 
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

Proč se dětem na kroužkách líbí?              A co jako rodiče oceníte nejvíc?
Baví je. Stejně jako nás a to už 20 báječných roků.
Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí. Fakt.
Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí a hlavně si hrají, 
protože dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.
Těší se na závěrečné vystoupení pro rodiče na konci roku.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme 
děti zpět paní učitelce.

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude příště.
Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na lektora.
Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Cena je za pololetí.
Dostali jsme pochvalu od školní inspekce a medaili MŠMT.
Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo, do pěti 
dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.
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