VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ Spořická 34 Dolní Chabry
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2019.

Angličtina pro 1. třídu

pondělí

13:00 - 14:00

1 130 Kč

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.

Angličtina pro 2. třídu

pondělí

14:15 - 15:15

1 130 Kč

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi dítětem. Vlastně člověkem, jak říkával pan Jungmann. A proč nezačít už odmala?
Budeme si anglicky spíš hrát, protože je to pro děti přirozenější a rychlejší způsob „učení“ jazyka než ve školní
lavici. A taky je to sranda. Používáme maňásky, kartičky, říkanky a bavíme se při scénkách, ať se před sebou
nestydíme. No a za pár let uslyšíte, že mluvit anglicky bude pro vaši ratolest možná tak „ízy“ jako objednat si
dva “čízy“.

Anglická konverzace - od 3. třídy

pondělí

15:30 - 16:30

1 130 Kč

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.

Vědecké pokusy I. - začátečníci

čtvrtek

12:45 - 13:45

1 680 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?

Vědecké pokusy II. - pokročilí

čtvrtek

14:00 - 15:00 1 680 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?

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. 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.

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 všecičko na nich děláme a online přihlášku najdete na www.krouzky.cz
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

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

