Ahoj děti!
Vyberte si kroužek přímo tady ve vaší škole ZŠ Švehlova 12/2900
Přihlaste se na www.krouzky.cz do 12. září a odpoledne vás bude bavit!

Tvořivý kroužek

pondělí

14:00 15:00

1 325 Kč

Na kroužku se děti naučí pracovat s papírem, textiliemi, korálky, drátky, přírodním i druhotným materiálem.
Zadání úkolů povzbudí dětskou fantazii a podnítí ke kreativnímu vyrábění. Tato činnost podporuje
soustředění, trpělivost, pečlivost i kreativitu, rozvíjí estetické cítění, procvičuje jemnou motoriku. V ceně
kroužku je zahrnut veškerý materiál a pomůcky, hotové výrobky si děti odnášejí domů.

Atletika (1. a 2. třída)

pondělí

14:00 14:45

830 Kč

Běhá vaše dítě jako o závod, že mu ani nestačíte? Kroužek atletiky ho formou pohybových her a zábavných
soutěží naučí stát se ještě rychlejším, hbitějším a všestrannějším sportovcem!

Atletika (1. a 2. třída)

pondělí

15:00 15:45

830 Kč

Běhá vaše dítě jako o závod, že mu ani nestačíte? Kroužek atletiky ho formou pohybových her a zábavných
soutěží naučí stát se ještě rychlejším, hbitějším a všestrannějším sportovcem!

Florbal (1. a 2. třída)

úterý

13:30 14:15

830 Kč

Stát se součástí florbalového týmu a zúčastnit se velkého Florbalového turnaje – to je sen každého malého
sportovce i sportovkyně. Ideální všestranná sportovní hra pro kluky i holky, kteří jsou odhodláni dostat míček
do branky!

Florbal (3. a 4. třída)

úterý

14:30 15:15

830 Kč

Stát se součástí florbalového týmu a zúčastnit se velkého Florbalového turnaje – to je sen každého malého
sportovce i sportovkyně. Ideální všestranná sportovní hra pro kluky i holky, kteří jsou odhodláni dostat míček
do branky!

Florbal (od 5. třídy)

úterý

15:30 16:15

830 Kč

Stát se součástí florbalového týmu a zúčastnit se velkého Florbalového turnaje – to je sen každého malého
sportovce i sportovkyně. Ideální všestranná sportovní hra pro kluky i holky, kteří jsou odhodláni dostat míček
do branky!

Mladý elektrikář - začátečníci (od 2. třídy)

středa

14:00 14:45

1 325 Kč

Víte, jak si můžeme vyměnit vypínač u lampičky na nočním stolku? Jak zařídíme, aby nám žárovka svítila
méně, než chceme? Proč máme v domácnosti pojistky a jističe? Nejen na tyto otázky nalezneme odpověď
během patnácti lekcí. Naučíme se základům elektrikářské práce, vyměníme si rozbitý vypínač, zapojíme si
zásuvku nebo žárovku do objímky, zvládneme výrobu vlastní svítilny, užijeme si spoustu zábavy se stavebnicí
Boffin. Celým pololetím nás bude provázet zkušený elektrikář Eda Žárovka.
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Vaření

středa

14:30 16:00

1 425 Kč

Zdravé svačinky, dezerty, jednoduché teplé i studené večeře, dobroty pro sebe i pro rodiče připraví naši malí
kuchtíci podle naší lahodné metodiky. Už teď se těšte na ochutnávání! Deník kuchaře, pomůcky a veškeré
potraviny jsou zahrnuty v ceně kroužku. Děti si nosí zástěrku, utěrku a krabičku na hotové pokrmy.

Vědecké pokusy I. - začátečníci (od 1. třídy)

středa

15:00 15:45

1 325 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.

Sportmaniak

středa

15:00 16:00

1 325 Kč

Sportujte a bavte se! Naučte se mnoho sportů v jednom kroužku! Pod vedením profesionálů si děti vyzkouší
mnoho populárních sportů a samy si pak vyberou, jaký je pro ně ten nejlepší. V průběhu školního roku se děti
naučí základy florbalu, fotbalu, badmintonu, atletiky a moderních sportů jako je ragby, frisbee. Také atletika,
kondiční průprava, základy sebeobrany a další pohybové aktivity.

Badminton

středa

16:00 16:45

830 Kč

Olympijský raketový sport, díky kterému si děti procvičí postřeh, rychlost reakce, celkově si zlepší kondici a
naučí se, že není důležité vyhrát, ale pořádně si zahrát!

Futsal

středa

16:00 16:45

830 Kč

Góóóóóóól! Zvolání hodné futsalu – zmenšené varianty fotbalu. Je to rychlá týmová hra, která baví kluky i
holky. Zábavně podpoříme týmového ducha mezi kamarády a naučíme děti hrát.

Atletika (od 3. třídy)

čtvrtek

14:00 14:45

830 Kč

Běhá vaše dítě jako o závod, že mu ani nestačíte? Kroužek atletiky ho formou pohybových her a zábavných
soutěží naučí stát se ještě rychlejším, hbitějším a všestrannějším sportovcem!

S výtvarkou kolem světa

čtvrtek

14:00 15:00

1 325 Kč

Pojďte se s námi vydat na neobyčejnou cestu kolem světa. Ačkoliv zůstaneme ve své škole, budeme objevovat
přírodu i umění obyvatel různých zemí. Budeme zkoumat možnosti různých materiálů a výtvarných technik a
postupů. Určitě se při tom umažeme, vezměte si na kroužek pracovní tričko nebo zástěru. Své výrobky
donesete po každé lekci domů a budete moci o své cestě vyprávět.
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IT Kroužek (od 2. třídy)

čtvrtek

14:30 15:15

830 Kč

Počítače nejsou jen hry a Facebook! Děti se od základů naučí využívat počítač jako dobrého pomocníka k
životu. Naučíme je na co si dávat pozor, natáčet a editovat videa, upravovat webové stránky i obrázky, a
celkově si zjednodušit práci.

Aerobik

čtvrtek

15:00 15:45

830 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.

Hip Hop a Street dance

čtvrtek

15:00 15:45

830 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.

IT Kroužek (od 3. třídy)

čtvrtek

15:30 16:15

830 Kč

Počítače nejsou jen hry a Facebook! Děti se od základů naučí využívat počítač jako dobrého pomocníka k
životu. Naučíme je na co si dávat pozor, natáčet a editovat videa, upravovat webové stránky i obrázky, a
celkově si zjednodušit práci.

Divadlo a dramatická výchova (1. a 2. třída)

pátek

13:00 14:00

830 Kč

V dramatickém kroužku se děti naučí se pracovat s hlasem i tělem, reagovat na spoluhráče. Podle zásad
tvořivé dramatiky vedeme děti k sebevyjádření, rozvíjení obrazotvornosti, vyjádření vlastních myšlenek.
Výsledek práce děti předvedou na divadelním představení nebo Kroužkované podívané.

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

