VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ Štěrboholy - U Školy 285-ZŠ
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2019.

Robotika s legem

pondělí

14:00 - 15:00 2 350 Kč

Robotická kvákající žabka, pohyblivý bzučící úl, záchranná helikoptéra nebo zpívající jednorožec... Dětské
fantazii se meze nekladou. A co teprve, když se skládání oblíbené stavebnice skloubí s moderní technologií.
Naučíme se trpělivosti, hravosti a základům programování skrz jednoduché funkce na tabletu. A co s sebou na
kroužek děti potřebují? Pouze dobrou náladu a spoustu jedinečných nápadů, o zbytek se postaráme my.

Taneční kroužek

pondělí

14:00 - 15:00 1 050 Kč

Umíš-li chodit, umíš i tančit. Rádi vás o tom přesvědčíme. Naším cílem je probudit ve vašich dětech lásku k
pohybu a tanci. Hravou formou se seznámíme se základními kroky moderních tanců. Společně na kroužku
tančíme, skáčeme, vymýšlíme, tvoříme, smějeme se, hrajeme pohybové hry a improvizujeme. Výsledkem je
hned několik choreografií, které vám představíme na našich akcích – Taneční soutěž a Kroužkovaná podívaná.

Robotika s legem

pondělí

15:10 - 16:10

2 350 Kč

Robotická kvákající žabka, pohyblivý bzučící úl, záchranná helikoptéra nebo zpívající jednorožec... Dětské
fantazii se meze nekladou. A co teprve, když se skládání oblíbené stavebnice skloubí s moderní technologií.
Naučíme se trpělivosti, hravosti a základům programování skrz jednoduché funkce na tabletu. A co s sebou na
kroužek děti potřebují? Pouze dobrou náladu a spoustu jedinečných nápadů, o zbytek se postaráme my.

Hra na flétnu začátečníci

úterý

14:00 - 15:00 1 050 Kč

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

15:05 - 16:05

1 050 Kč

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.

Florbal - 1. a 2. třída

čtvrtek

14:00 - 15:00

900 Kč

Splňte malému sportovci velký sen. Zahrát si na prosincovém celorepublikovém turnaji v Brně. Florbal vzal to
nejlepší ze sportů a spojil vše dohromady. Asi proto patří mezi tři sporty, které se ve světě rozvíjejí nejrychleji.
Je vhodný pro kluky i holky, už od 4 let, protože oproti hokeji je bezkontaktní. Trénujeme ovládání hole a
míčku, pohybové návyky, obratnost i rychlost reakcí. A hlavně stavíme tým, který se zúčastní turnaje v zimní i
jarní sezóně. Dítě prosím vybavte florbalovou holí, míčkem, sportovním oděvem, dobrými botami a lahví s
pitím. Tým už čeká na novou posilu.

Vědecké pokusy I. - začátečníci

čtvrtek

14:00 - 15:00 1 550 Kč

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?
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Florbal - 3. a 4. třída

čtvrtek

15:00 - 16:00

900 Kč

Splňte malému sportovci velký sen. Zahrát si na prosincovém celorepublikovém turnaji v Brně. Florbal vzal to
nejlepší ze sportů a spojil vše dohromady. Asi proto patří mezi tři sporty, které se ve světě rozvíjejí nejrychleji.
Je vhodný pro kluky i holky, už od 4 let, protože oproti hokeji je bezkontaktní. Trénujeme ovládání hole a
míčku, pohybové návyky, obratnost i rychlost reakcí. A hlavně stavíme tým, který se zúčastní turnaje v zimní i
jarní sezóně. Dítě prosím vybavte florbalovou holí, míčkem, sportovním oděvem, dobrými botami a lahví s
pitím. Tým už čeká na novou posilu.

Vědecké pokusy I. - začátečníci

čtvrtek

15:05 - 16:05

1 550 Kč

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?

Florbal - od 5. třídy

čtvrtek

16:00 - 17:00

900 Kč

Splňte malému sportovci velký sen. Zahrát si na prosincovém celorepublikovém turnaji v Brně. Florbal vzal to
nejlepší ze sportů a spojil vše dohromady. Asi proto patří mezi tři sporty, které se ve světě rozvíjejí nejrychleji.
Je vhodný pro kluky i holky, už od 4 let, protože oproti hokeji je bezkontaktní. Trénujeme ovládání hole a
míčku, pohybové návyky, obratnost i rychlost reakcí. A hlavně stavíme tým, který se zúčastní turnaje v zimní i
jarní sezóně. Dítě prosím vybavte florbalovou holí, míčkem, sportovním oděvem, dobrými botami a lahví s
pitím. Tým už čeká na novou posilu.

Proč se dětem na kroužkách líbí?
• 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.

A co jako rodiče oceníte nejvíc?
•
•
•
•
•

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.

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

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

