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Angličtina pro 1. třídu pondělí 1 220 Kč13:45 14:45

Originální a propracovaná metodika a kreativní pracovní listy. Zajímavé pomůcky (maňásek, kartičky) 
poskytující vizuální i auditivní podporu. Činnosti a aktivity podporující kinestetický způsob učení. Hodiny 
postaveny na prožitku a prvku zábavy a hravosti. Pomocí jednoduchých her, říkadel, říkanek a písniček si děti 
ukotví základní fráze anglického jazyka. Pracovní sešit je v ceně kroužku.

-

IT Kroužek - pro 2. a 3. třídu pondělí 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.

-

Hra na kytaru pondělí 2 030 Kč13:45 14:45

Hudba nás provází celým životem, je to lék. Máte doma malého rebela nebo rebelku, která se za pár let vidí v 
záři reflektorů na vyprodaném koncertě? Po pár lekcích se již budou z naší učebny linout první tóny a Ddur, 
Amol, Gdur zvládneme přehazovat levou zadní. Až se naučíme první písně, uspořádáme pro Vás soukromý 
koncert nebo vystoupíme na našich Kroužkových akcích.  Bude to jízda. Stačí si jen pořídit svou první kytaru a 
jdeme na to. 

-

Aerobik pondělí 1 330 Kč13:45 14:45

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. 

-

Klub komunikace - Aj pro 2. třídu pondělí Zdarma14:45 16:15

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.

-

IT Kroužek - pro 4. a 5. třídu pondělí 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.

-

Hip Hop a Street dance pondělí 1 330 Kč15:00 16:00

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.

-
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Florbal - pro 1. a 2. třída středa 1 330 Kč13:30 14:30

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.

-

Hra na flétnu začátečníci středa 1 350 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? 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.

-

112 - Mladý záchranář středa 1 470 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.

-

Hra na flétnu pokročilí středa 1 350 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? 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.

-

Šachy a deskové hry středa 1 120 Kč15:15 16:15

Tradiční hra králů, která rozvíjejí logické, strategické myšlení a koncentrovanost. Děti se na kroužku seznámí s 
jednotlivými figurami, s možnostmi jejich tahů, pravidly šachu a za pomoci lektora sehrají první partie. Každá 
dvojice bude mít svou šachovnici, kterou do školy či školky dodáme. 

-

Keramika - pro 1. a 2. třídu čtvrtek 1 980 Kč13:45 14:45

Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko, hrneček… no popelníček asi ne, ale jinak se 
fantazii 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.

-

Badatelský klub – Vědecké pokusy (1. – 2. třída) čtvrtek Zdarma13:45 15:15

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, tekutý písek či mořské 
korály. Badatelský klub je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit.

-
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Tvořivý kroužek čtvrtek 1 770 Kč13:45 14:45

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.

-

Keramika - od 3. třídy čtvrtek 1 980 Kč15:00 16:00

Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko, hrneček… no popelníček asi ne, ale jinak se 
fantazii 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.

-

Vědecké pokusy III. mazáci- mikroskop - od 3. třídy čtvrtek 1 880 Kč15:15 16:15

Už váš vědec ví, jak se vytváří podmořská sopka, lávová lampa nebo tekutý písek? Nyní má příležitost zabývat 
se impozantním mikrosvětem. Stejně jako Alexander Fleming či Charles Darwin prozkoumáme dosud 
neprozkoumané za pomoci mikroskopu. V naší improvizované – ale plně vybavené – laboratoři se mnohé 
naučíme, užijeme si u toho srandy kopec a vše si pečlivě zaznamenáme do vlastního Vědeckého deníku. Připojí 
se váš kluk nebo holčička ke skutečným vědcům?

-

Florbal - pro 3. a 4. třídu pátek 1 330 Kč13:30 14:30

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.

-

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

Fotky z kroužků, co všecičko na nich děláme a online přihlášku najdete na 
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 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.

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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