
VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE   ZŠ opatovice nad labem
          Online přihlášky na www.krouzky.cz, vychodni.cechy@krouzky.cz, 777 280 288

SVČ Pro dětský úsměv z východních Čech • sídlo: Vrchlického 582/18, Hradec Králové • kancelář: Klášterní 54,
     Pardubice • tel.: 777 280 288, e–mail: vychodni.cechy@krouzky.cz, web: www.vychodnicechy.krouzky.cz     
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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.

Také vaše dítě rádo vaří, ale výsledkem je zatím jenom spoušť v kuchyni? Naučíme je postupovat podle ověřených receptů, udržovat v kuchyni
pořádek a dozví se také něco o zdravém stravování. Na lekce budou potřebovat pracovní zástěru, utěrku a krabičku na hotové dobrůtky.     

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.

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… 

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.

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.

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.

Pravý hák, úskok, levý zvedák, otočka… Nemůžete vaše dítě odtrhnout od filmů s Jackiem Chanem a Rockyho zná už nazpaměť? Podpoříme děti
v jejich přirozené bojovnosti a soutěživosti, ale nastavíme si pravidla fair play. Navíc se budeme věnovat i sebeobraně.

Běhá vaše dítě jako o závod? Hází míček tak daleko, že ho ani Alík nedohoní? Zdokonalujeme techniku běhu, hodu i skoku, zlepšujeme koordinaci
pohybu a obratnost. 

VĚDECKÉ POKUSY

ANGLICKÁ KONVERZACE OD 3. TŘÍDY

SEBEOBRANA A BOJOVÉ SPORTY

vAŘENÍ

ATLETIKA A SPORTOVNÍ HRY

FLORBAL 1. - 2. TŘÍDA

FLORBAL 6. - 9. TŘÍDA

FLORBAL 3. - 5. TŘÍDA

1.690 Kč 

1.190 Kč 

1.290 Kč 

1.900 Kč 

1.090 Kč 

1.100 Kč 

1.100 Kč 

1.100 Kč 

113 Kč / lekce 

79 Kč / lekce  

86 Kč / lekce  

127 Kč / lekce  

73 Kč / lekce  

73 Kč / lekce  

73 Kč / lekce  

73 Kč / lekce  

pondělí 14:00–15:00

pondělí 15:00–16:00

úterý 15:00–16:00

úterý 15:00–16:30lekce 90 minut

středa 14:15–15:15

čtvrtek 14:05–15:05

čtvrtek 15:05–16:05

pátek 14:10–15:10
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