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Hra na flétnu pondělí 1 220 Kč15:00 16:00

Na kroužku flétny se děti hravou formou seznámí se základy hry na nejjednodušší dechový nástroj. Za pomoci 
pracovního sešitu, který je v ceně kroužku, se děti naučí základní noty, osvojí si správné dýchání a cit pro 
rytmus a zahrají si první jednoduché písničky. Důraz je kladen na radost ze hry a rozvíjení lásky k hudbě na 
celý život.

In-Line (6 lekcí) pondělí 960 Kč15:00 16:00

Nejoblíbenější sport na čerstvém vzduchu! Konec pádů a strachu z modřin! Naši kamarádští lektoři naučí děti 
zábavnou formou základní techniku bruslení, brzdit, měnit náhle směr jízdy a jezdit bezpečně.

Aerobik pondělí 1 070 Kč15:00 16:00

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 pondělí 1 070 Kč16:00 17:00

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.

Badatelský klub – Vědecké pokusy (1. – 2. třída)  úterý Zdarma15:00 16:30

Badatelský klub dětem hravou formou přibližuje svět chemie, fyziky a biologie. Budeme společně objevovat 
tajemství přírody a záhady světa kolem nás. Vytvoříme si vlastní podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z 
tajného písma, vyrobíme kyslík a ... Badatelé si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s 
opravdovým laboratorním vybavením. Badatelský klub je spolufinancován EU. Cílem projektu je osobnostně 
sociální rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. 

Vědecké pokusy II. - pokročilí (od 3.třídy) středa 1 670 Kč15:00 16:00

Laboratorní myška Žofka provede pokročilé vědce světem chemie, fyziky i biologie. Vytvoříme si mléčnou 
duhu, magnetický sliz nebo sníh; vyvoláme faraonovy hady; ověříme si kapacitu svých plic; uhasíme požár; 
ocitneme se v sevření tekutého písku, v pravěku i pod vodou; vyzkoušíme si také práci s mikroskopem. Naši 
malí vědci si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovým laboratorním vybavením. Deník a 
veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.

Klub komunikace - Aj pro 2. třídu  středa Zdarma15:00 16:30

Děti se učí jazyk pomocí prožitku při běžných činnostech (výtvarná výchova, sport, hudební výchova). 
Využívají se prvky metody CLIL (kontextového učení). Originální a propracovaná metodika a kreativní 
pracovní listy. Zajímavé pomůcky (maňásek, kartičky) poskytující vizuální i auditivní podporu. Klub 
komunikace v cizím jazyce je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. 
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Boj. sporty a sebeobrana čtvrtek 1 270 Kč15:00 16:00

Ideální sportovní průprava, která bude děti bavit. Naučí se koordinaci, obratnosti, rychlosti, postřehu a 
základním prvkům sebeobrany. Budujeme kamarádství a potlačujeme agresi a útočnost.

Modelář (od 5. třídy) čtvrtek 1 670 Kč16:00 17:00

Viděl jsi ve filmu nebo přímo na letišti zajímavé letadlo? Chceš mít doma jeho zmenšenou kopii? V našich 
hodinách Tě naučíme jak lepit plastikové modely. Procvičíš si jemnou motoriku, trpělivost a výsledky své práce 
si budeš moci odnést domů a vystavit. V ceně kroužku jsou 2-3 modely za pololetí.

Boj. sporty a sebeobrana čtvrtek 1 270 Kč16:00 17:00

Ideální sportovní průprava, která bude děti bavit. Naučí se koordinaci, obratnosti, rychlosti, postřehu a 
základním prvkům sebeobrany. Budujeme kamarádství a potlačujeme agresi a útočnost.

Jóga pátek 1 120 Kč15:00 16:00

Na kroužku jógy se děti seznámí se základními ásanami a jednoduchými sestavami. Důraz bude kladen na 
radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými. Jóga učí harmonii, správnému dýchání, vnímání sama sebe, 
vytrvalosti, lepšímu zvládnutí stresových situací a umění relaxace.

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

	Kroužky organizujeme už 19 let a moc nás to baví! 
Velmi nám záleží na spokojenosti každé holčičky a každého kluka! 
Z našeho týmu lektorů a pedagogů vybereme toho nejlepšího  
KAMARÁDA pro vaše dítě. 
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. 
Kroužky, na které se přihlásí dostatečný počet dětí, začnou v    
říjnu. 
Po každé lekci vám přijde e-mail, co děti na kroužku dělaly. Navíc
 pořádáme ukázkové lekce, vystoupení, turnaje, soutěže a 
výstavy. 

Uvedená cena je za 15 lekci a platí se převodem na účet v září a v
 únoru (celkem je 30 lekcí). 
Všechny další důležité informace, fotky, reference a náplň 
kroužku jsou uvedeny na www.krouzky.cz 
Děti s námi mohou vyrazit na víkend, na tábor, školu v přírodě 
nebo lyžařský kurz a i tam se věnovat oblíbeným kroužkům! 
Podívejte se na www.krouzkynadminicem.cz 
Je nám ctí, že můžeme vaše děti provázet světem, který je
baví! Děkujeme vám za důvěru. 

Už se na děti moc těšíme!

!!! POZOR  - maminky a tatínkové, prosíme, přečtěte si:
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