
VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ  Nad Vodovodem 460
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2020.

Hra na flétnu pokročilí pondělí 1 370 Kč13:45 14:45

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.

-

Hra na flétnu začátečníci pondělí 1 370 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.

-

Tvořivý kroužek úterý 1 870 Kč14:00 15:00

Neustále má nůžky v ruce a něco vystřihuje? Vyrábí v tichosti nápadité a dojemné obrázky či přáníčka všem 
členům rodiny? Pokud v tomto poznáváte vaše dítě, jsme si naprosto jisti, že máte doma malého-velkého šikulu 
a tvořílka. Aby svůj talent posunul dále, podpoříme jeho fantazii a kreativitu textiliemi, korálky, drátky i třeba 
přírodním materiálem. Veškerý materiál bude pro každého připraven a velkou odměnou (i pro vás) budou 
hotové výrobky, které si můžete hrdě vyvěsit na ledničku.

-

Anglická konverzace - od 3. třídy úterý 1 320 Kč15:00 16:00

Mluvit, mluvit, mluvit… anglicky budeme zaručeně na každé lekci. Nejdůležitější fráze pro nakupování a 
cestování se hravě naučíme za pomoci jednoduchých písniček, scének, komiksů a dialogů. Žádný dril, ale 
hlavně zábava. A za pár let bude vaše dítě „ízy pízy“ mluvit jako rodilý mluvčí.

-

Divadlo a dramatická výchova úterý 1 220 Kč15:15 16:15

Tajuplný svět pohádek, kouzel a neomezené fantazie. Touží vaše dítě o tom, že jednou bude vystupovat na 
„prknech, co znamenají svět“? S námi se stane superhrdinou, princeznou na bále, sedmihlavým drakem nebo 
mocnou čarodějkou. Fantastické příběhy prožijeme všemi smysly - procvičíme dýchání, mluvení, smích i pláč. 
A divadlem se budeme bavit nejen my… Pokud se nám dobře povede, nacvičíme krátké vystoupení i pro vás. 

-

Vaření středa 2 030 Kč14:00 15:30

Jídlo je radost, vaření je vášeň. Také vaše dítě rádo vaří, ale výsledkem je zatím jenom spoušť v kuchyni a 
upatlané tričko? S námi budou vaši malí kuchtíci vařit vždy z čerstvých surovin, společně si připraví zdravé 
svačinky, dezerty, jednoduché teplé i studené večeře. Naučíme se postupovat podle ověřených receptů, 
udržovat v kuchyni pořádek a dozví se také něco o zdravém stravování. Na lekce budou kluci a holčičky 
potřebovat pracovní zástěru, utěrku a krabičku na hotové dobrůtky.

-

In-Line - začátečníci středa 900 Kč14:00 15:00

Konec pádů a strachů z odřených kolen. Stále populárnější venkovní aktivita se stane pro vaše děti zábavou. 
Protože i umět padat je důležité. Osvojíme si a zdokonalíme bruslařské dovednosti, zvládneme bezpečně 
zastavit, vyhnout se každé překážce a možná z nás jednou budou úchvatní krasobruslaři ve třpytivých 
oblečcích. Piruety vytočíme jako bychom se už s bruslemi na nohách narodili. Jen je – spolu s helmou a 
chrániči – nenechat doma.

-
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112 - Mladý záchranář středa 1 570 Kč14:00 15:00

Zajímá se vaše dítě o to, jak funguje lidské tělo? Obdivuje práci záchranáře a chce umět v pravý čas pomoci 
druhému? Seznámíme se se základy první pomoci, přiblížíme si práci hasičů, policistů i kynologa a důležitá 
telefonní čísla si zapíšeme nejen do vlastního Deníku mladého záchranáře, ale především do paměti. 
Popovídáme si také o zdravém životním stylu, ohleduplném chování k přírodě a naučíme se efektivně třídit 
odpad. Nic neponecháme náhodě a budeme perfektně připraveni na skutečný svět a reálné situace.

-

Vaření středa 2 030 Kč15:45 17:15

Jídlo je radost, vaření je vášeň. Také vaše dítě rádo vaří, ale výsledkem je zatím jenom spoušť v kuchyni a 
upatlané tričko? S námi budou vaši malí kuchtíci vařit vždy z čerstvých surovin, společně si připraví zdravé 
svačinky, dezerty, jednoduché teplé i studené večeře. Naučíme se postupovat podle ověřených receptů, 
udržovat v kuchyni pořádek a dozví se také něco o zdravém stravování. Na lekce budou kluci a holčičky 
potřebovat pracovní zástěru, utěrku a krabičku na hotové dobrůtky.

-

Aerobik - pro 1. a 2. třídu čtvrtek 1 330 Kč13:40 14:40

Hudba a tanec neodmyslitelně patří k sobě a my budeme jejich součástí. Slovíčka jako leg curl, V step, step 
touch nám již po pár lekcích nebudou cizí. Společně vytvoříme parádní taneční choreografie a s těmi nej 
vystoupíme na Kroužkované podívané nebo Taneční soutěži. A kdo ví, třeba máte doma budoucí Olgu 
Šípkovou. 

-

Keramika - pro 1. a 2. třídu čtvrtek 1 980 Kč14:45 16:15

Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko, hrneček… fantazii se meze nekladou. Věstonická 
venuše pamatuje téměř třicet tisíc let, keramika tak patří k nejstarším řemeslům. U dětí rozvíjí vnímavost, 
citlivost a jemnou motoriku. Poznáváme keramické postupy a techniky, barvíme glazurami a engobami, 
zapojujeme fantazii a hlavně vyrábíme a vypalujeme. Hlína se dá totiž donekonečna objevovat a proměňovat. 
Oblečte své dítě do staré zástěry nebo košile, přidejte hadr pod hlínu a těšte se na jeho výrobky.

-

Aerobik - od 3. třídy čtvrtek 1 330 Kč14:55 15:55

Hudba a tanec neodmyslitelně patří k sobě a my budeme jejich součástí. Slovíčka jako leg curl, V step, step 
touch nám již po pár lekcích nebudou cizí. Společně vytvoříme parádní taneční choreografie a s těmi nej 
vystoupíme na Kroužkované podívané nebo Taneční soutěži. A kdo ví, třeba máte doma budoucí Olgu 
Šípkovou. 

-

Hip Hop a Street dance čtvrtek 1 330 Kč16:10 17:10

Tanec dělá hudbu viditelnou. Rádi o tom vaše děti přesvědčíme. Naším cílem je probudit ve vašich dětech lásku 
k pohybu a tanci. Seznámíme se základními kroky moderních tanců, nebojte, přešlapy jsou povoleny. Společně 
na kroužku tančíme, skáčeme, vymýšlíme, tvoříme, hrajeme pohybové hry a improvizujeme. Výsledky vám rádi 
představíme na našich akcích – Taneční soutěži a Kroužkované podívané.

-

Keramika - od 3. třídy čtvrtek 1 980 Kč16:30 18:00

Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko, hrneček… fantazii se meze nekladou. Věstonická 
venuše pamatuje téměř třicet tisíc let, keramika tak patří k nejstarším řemeslům. U dětí rozvíjí vnímavost, 
citlivost a jemnou motoriku. Poznáváme keramické postupy a techniky, barvíme glazurami a engobami, 
zapojujeme fantazii a hlavně vyrábíme a vypalujeme. Hlína se dá totiž donekonečna objevovat a proměňovat. 
Oblečte své dítě do staré zástěry nebo košile, přidejte hadr pod hlínu a těšte se na jeho výrobky.

-
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IT Kroužek - pro 2. a 3. třídu pátek 1 220 Kč13:45 14:45

Počítače a moderní technologie k dnešní době prostě patří. Nejsou to ale jen střílečky a nesmyslné hry. Co 
když máte doma dalšího Marka Zuckerberga, Steva Jobse nebo zakladatele úspěšné "ajtý" firmy? Je škoda, 
aby takový talent dřímal na své židli u psacího stolu a mrhal svým talentem. Společně prozkoumáme od 
základů hardware i software, budeme natáčet a stříhat videa, upravovat webové stránky, ořezávat fotografie, 
zkoumat grafy a celkově si zjednodušíme práci na PC pomocí jednoduchých vychytávek a zkratek. Ctrl+End.

-

IT Kroužek - od 4. třídy pátek 1 220 Kč15:00 16:00

Počítače a moderní technologie k dnešní době prostě patří. Nejsou to ale jen střílečky a nesmyslné hry. Co 
když máte doma dalšího Marka Zuckerberga, Steva Jobse nebo zakladatele úspěšné "ajtý" firmy? Je škoda, 
aby takový talent dřímal na své židli u psacího stolu a mrhal svým talentem. Společně prozkoumáme od 
základů hardware i software, budeme natáčet a stříhat videa, upravovat webové stránky, ořezávat fotografie, 
zkoumat grafy a celkově si zjednodušíme práci na PC pomocí jednoduchých vychytávek a zkratek. Ctrl+End.

-

Rádi vám poradíme na www.krouzky.cz , tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Mánesova 3, 120 00 Praha 2

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

Proč se dětem v kroužcích 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.
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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