VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ Zdiby – U školy 48
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2020.

Badminton

pondělí

13:30 - 14:30 2 130 Kč

Chcete mít doma dalšího úspěšného olympionika, jako je třeba badmintonista Petr Koukal? Dejte svému
dítěti do ruky raketu, nazujte pohodlnou obuv a pošlete za našimi lektory na kroužek. Vítáni jsou jak
začátečníci, tak i zapálení badmintonisté. Společně si ukážeme kouzlo badmintonu, které budeme postupně
ovládat. Zvládneme správné držení rakety, hravě si zapamatujeme pravidla hry, budeme vědět, jak se na
kurtu pohybovat a kam odpálit košíček. Pokud je vaše dítě už zkušený hráč, prohloubíme základní
dovednosti a s lehkostí zvládneme forhend, bekhend i zábavnou čtyřhru.

Sportovní a míčové hry

pondělí

15:00 - 16:00 2 130 Kč

Sportem ku zdraví a novým přátelstvím. Od fotbalu, badmintonu a florbalu přes golf i ringo až po ragby či
t-ball. Kroužek nadupaný sportem od první do poslední lekce. Je ideální pro malé sportovce, kteří se „stále
hledají“. Vyzkouší si nespočet zábavných sportovních her, budou umět správně držet tělo při běhu, míč se
stane jejich nejlepším kamarádem a společně v partě rozvinou svůj talent a nadání. Na konci školního roku
určitě budete vědět, který sport je pro vaše dítě ten nejlepší.

Vědecké pokusy I. – začátečníci 1.+2.třída

úterý

14:15 - 15:15 1 700 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?

Klub komunikace – Aj pro 2.třídu

úterý + středa

14:15 - 15:45 Zdarma

*13 lekcí, 2x týdně, poté placený kroužek 1x týdně/60 minut
Komunikace znamená sdílet, mluvit, radit se, a proto se s dětmi společně bavíme přes to, co mají rádi jako
výtvarka, pohyb, divadlo. Mluvíme, posloucháme, zpíváme, běháme, tančíme, prostě děláme všechno, co
nás „velké děti“ i vaše ratolesti baví a vycházíme z touhy člověka sdílet zážitky a být součástí legrace a
poznávání. Vždyť i druhák si pak může objednat zmrzlinu nebo se seznámit s kamarádem z ciziny. Klub
komunikace v cizím jazyce je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je osobnostně sociální rozvoj
pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit.

O zvířatech se zvířaty

úterý

13:00 - 14:00 1 700 Kč

Jsme jedné krve ty i já. Věta, kterou pronesl moudrý medvěd Balú k lidskému mláděti Mauglímu. Ten se octl
v džungli, kde ničemu, a hlavně nikomu nerozuměl. To se ale vašemu chlapečkovi nebo holčičce nikdá
nestane. Protože s námi budou děti mluvit se zvířaty jejich řečí tak, aby se domluvily ve všech džunglích
světa. A taky doma… Se svým psem Žerykem a kočkou Mícou. Ale to není vše. Budeme zkoumat zvířecí srst,
rohy, parohy, zuby a dokonce si vyzkoušíme všechny zvířecí schopnosti na vlastní kůži. Zamaskujeme se
jako tygr nebo tapír. Chce se vaše dítě přidat?
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Vědecké pokusy II. – pokročilí od 3.třídy

úterý

15:30 - 16:30 1 700 Kč

Loni jsme vytvářeli podmořskou sopku či mořské korály. Pokud si to váš vědec vyzkoušel a stále nemá chemie
a fyziky dost, může se s námi vrhnout do tekutého písku, magnetického sněhu nebo mléčné duhy. Vyvoláme
také Faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic a vyzkoušíme práci s mikroskopem. Navážeme na
znalosti z předešlého roku a opět společně zažijeme plno zábavy. Připojí se váš kluk nebo holčička k již
zkušeným vědcům?

Florbal 1.+ 2.třída

čtvrtek

14:00 - 15:00 2 130 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. J
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.

Florbal 3.- 5.třída

čtvrtek

15:30 - 16:30 2 130 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. J
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.
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 všechno na nich děláme a online přihlášku najdete na www.krouzky.cz.
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.
Přihláška na www.krouzky.cz a na tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Mánesova 3, Praha 2, 120 00

