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Fotky z kroužků, informace o tom, co všechno na nich děláme,  a online přihlášky najdete na www.vychodnicechy.krouzky.cz. 

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. 
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 vystoupení pro rodiče.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme
zpět.

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. 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.

Ceny jsou za pololetí.

Vědecké pokusy pondělí 13:00–14:00
1.690 Kč 

113 Kč / lekce 
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… 

divadlo a dramatická výchova 2. - 5. třída 1.090 Kč 
73 Kč / lekcepondělí 14:00–15:00

Tajuplný svět pohádek, kouzel a neomezené fantazie. Touží vaše dítě po tom, že jednou bude vystupovat na „prknech, co znamenají svět“?
Fantastické příběhy prožijeme všemi smysly. Procvičíme dýchání, mluvení, smích i pláč. A třeba to i vše na závěr i předvedeme rodičům.

it kroužek od 3. třídy středa 13:30–14:30 1.190 Kč 
79 Kč / lekce

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?

Góóóóóóól! Zvolání hodné fotbalu. Klasická rychlá týmová hra, která baví kluky i holky. Podpoříme týmového ducha mezi kamarády a naučíme
děti hrát. Trénujeme ovládání hole a míčku, pohybové návyky, obratnost i rychlost reakcí.

florbal 1. - 2. třída 1.100 Kč 
73 Kč / lekce středa 14:00–15:00

florbal 3. - 5. třída středa 15:05–16:05 1.100 Kč 
73 Kč / lekce  

Góóóóóóól! Zvolání hodné fotbalu. Klasická rychlá týmová hra, která baví kluky i holky. Podpoříme týmového ducha mezi kamarády a naučíme
děti hrát. Trénujeme ovládání hole a míčku, pohybové návyky, obratnost i rychlost reakcí.

mladý elektrikář čtvrtek 13:00–14:00 1.690 Kč 

73 Kč / lekce  

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. 

hip hop a street dance čtvrtek 13:45–14:45
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. 

1.090 Kč 

113 Kč / lekce  

http://www.krouzky.cz/
mailto:vychodni.cechy@krouzky.cz
http://www.vychodnicechy.krouzky.cz/

