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Přihlošujte své děti online no www,krouzkg,cz do17,záíi2O2O,

Hrovó ongliětino v Mš - z3.é. pondělí 15:30 _ íó;oo t í7o Kě

věděli jste, že i molé ditě, přestože ještě nemluvi cizim jozgkem, citlivě vnimó q už.v rqném věku si může osvoiit,

že ,,ěikn.. neni ,,kiěn"? S dětmi si hroieme o hodně se trlueme o'aipú tomu pok mohou přirozeně nosóvot jozgk

bez zbgteěného uěeni se zpomětl. při jed_noduch$ch hr-óch zoměreň$ch no zóbovu skrz pohgb, pisniěkg o

jednoduché vgtvornJiinnlsti zprostr-eatovávóňe dětem zókloJg jozgko důležitého pro fun9ováni v dnešnim

světě.

Hrovó ongliětinq v MŠ - pokroě. ponděli íó:oo _ 1ó:3o t 17o Kč

prošlo už voše ditko roěnim kurzem o chcete no něj novózot? chcete oživit o prohloubit to' co už voše ditě umi

z minulého roku, oprášit to, co mó někde ,,rrioJu "'lrr"vě" 
o_dóle to rozvijet? Ch"eme dětem nenóročně

zprostředkovot zóklqdni onglické ír6ze gli;".Ěk" o posilit ieiiÁ cnut se;ozgtu dótvěnovot. Při iednoduch$ch

hróch zoměřen$ch no zóbovu skrz pohgb,-p]r"lJkg; jednoiŮché v$tvorňé ěinnosti zProstředkovóvóme dětem

,átl"ag jozgko-důležitého pro íungovóni v dnešnim světě,

Vědecké pokusg- MŠ předškolóci úter$ 15:oo - 15:l+5 178o Kě

l vědq může b$t zóbovo. A co kdgbg próvě z vošeho ditěte vgrost! dolši Einstein, Newton nebo FleminE?

provdo, pon FIeming objevit penicitin 
" 

.i 
"i 

ňuJ9me,spiš hňt, poznóvqt o dělotvšeliioké pokusg z chemie,

í9zik9 o přirodovědg, ote i tqk... Vedeme ýalectg deniÉ, pouŽi"á-. zkumovkg, pipetg, kódinkg' zkrótko joko v

prové toborotoři. A ioké vgtvóřime "o-e 
uaio.réĚi. rot iieuo 

"optu, 
cukrovoňěi m!éěnou duhu' mořské korÓlg'

Ěripo;i se vóš ktuk nebo tróleieto k mo!$m vědcům?

Sportovní hrg od \ let úter$ 15:3O - íó:15 t 13O Kč

Chcete mit domo všestronného sportovce? Může si s nómi vgzkoušet celou škólu sPortovních her, od fotbolu o

florbolu přes ringo ož po zóžitkovou opiěi Jráňu ei"t"jku noiukou, Dětizožiji spoustu legroce, poznoji nové

komoródg o vzójemně se v portě podpoři "i"*"ii svétro nodóni, A ne nodqimo se řikó sportem ku zdrqvi,
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jJř,5,i"Ji)|u/u"í,o"o.

Hro nq flétnu pro neimenši od rr let středo 1ó:00 _ 1ó:\5 1 28o Kč

Kdgžvošeditěvnimóhudbu!épenežslovo,dopřeitemupoznotkouzlohrgnoflétniěku.VŽdgťiMozortsvou
posledni operu nozvol Kouzelnou tlctnou...'piorrao, 1_oj"u.,o;ol v pěti ietech klovirem o houslemi o řovnou

tqké sklódol, ole flétno ie pro děti uai"erj'n,p*ii_ irůěkem. Budem,e obievovot rodost z hudbg, hrót si s

r'tmem, procvičovot;;ň;;iprriitú ouievovot prvni notg 
_o 

pl,iřkg, v průběhu roku zohrojeme i rodičům ve

škotce, iedno oko neiůstone suché. Dejteivému jiteti ao rukg ;;C;Jou flet"u o šup s nim do světo hudbg,

Toneěkg od l+ let čtvrtek 15;3o - ÍÓ:15 t t3o KČ

Tonec ie zóbovo. pisniěkg z noh|!e_k nós budou provózet celsm školním rokem, společně pronikneme do

pohódkového světq plnéňo dětské fqntozie o rqáosti. Dětl se 
" 
i;;;éka.h nouěí zóklqdní krokg' ze kterých

budeme tvořit jednoáuché choreogroíi.. ú';;;áJňe se o zóroveň se noučime vnimot hudbu o řgtmus o

budeme dbót no spróvné drženi těto. Moc řdi vóm pok.rs. pr.lráJ.i" n" Toneěni soutěži nebo Kroužkovoné

podivoné.

Proě se dětem v kroužcích líbí? A co ioko rodiěe oceníte neivíc?

. Bovi ie. Steině ioko nós o to už 2o bójeěn$ch roků, , n9 tlzde bkci přiide e,m.oil, co isme děloli o co bude_přiště,

. Kroužkg uěi nodšeni lektoři, kteři to s aetmi uňi.-' . Nódň É-k; pii§i,ir"i." 9dboinú 
metodik o dohliŽi no lektoro'

. Tvoři, obievuii, sportuii, zpivoii, tonči ohlovij si nroii, , zo3in j_" 
"?iiiu 

o pioti se poĚletně, Ceno ie zo pololeti,

přotože dětsk$ tqtent o osobnost rozviiim. p;il;h;;Ú oo.toTi'i.-.. po.r'.rálu .d.Š.1.9Ňi;;eekce o medoili MŠMT'

. Těší se no zóvěreěné vgstoupenl pro rodiěe.ir.áiiiňr.". . ragd'J.'.iJJ".s"-u ditěti no Prvni lekcl nelibilo' do Pěti

. Vgzvedneme ie ve trijĚilÉáruiine . p. l"řI^pl;aři" 
, 

Jiů niioz"te odhlóslt o vrótíme vóm peníze,

děti zpět poni učitelce.

Fotkg z kroužků, co všechno no nich dělóme o online přih!óšku noidete no www,krouzkg,cz

iĚSiri. se no školni rok pln$ dětské rodosti,

§ ouo, vóm porodime no www.krouzkg.cz , tel: +|+2o77o ó9ó o9ó,proho@krouzk9.cz, Mánesovo 3, í20 oo Proho 2


