
Ahoj děti!
Vyberte si kroužek přímo tady ve vaší škole ZŠ  Březina
Přihlaste se na www.krouzky.cz do 20. září  a odpoledne vás bude bavit!

Vědecké pokusy 1.+2.tř. pondělí 1 370 Kč14:15 15:15

Laboratorní myška Žofka provede děti pokusy ze světa chemie, fyziky a přírodovědy. Vytvoříme si vlastní 
podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma a mnoho dalšího. Naši malí vědci si povedou vlastní 
vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním 
vybavením. Deník a veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.

Elektrohry začátečníci pondělí 1 370 Kč15:15 16:15

Víte, jak si můžeme vyměnit vypínač u lampičky na nočním stolku? Jak zařídíme, aby nám žárovka svítila 
méně, než chceme? Proč máme v domácnosti pojistky a jističe? Nejen na tyto otázky nalezneme odpověď 
během patnácti lekcí. Naučíme se základům elektrikářské práce, vyměníme si rozbitý vypínač, zapojíme si 
zásuvku nebo žárovku do objímky, zvládneme výrobu vlastní svítilny, užijeme si spoustu zábavy se stavebnicí 
Boffin. Celým pololetím nás bude provázet zkušený elektrikář Eda Žárovka.

Florbal pondělí 1 100 Kč16:00 17:00

Stát se součástí florbalového týmu a zúčastnit se velkého Florbalového turnaje – to je sen každého malého 
sportovce i sportovkyně. Ideální všestranná sportovní hra pro kluky i holky, kteří jsou odhodláni dostat míček 
do branky!

Angličtina úterý 950 Kč13:15 14:15

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 se děti 
seznámí se základními frázemi anglického jazyka. Pracovní sešit je v ceně kroužku

Anglická konverzace úterý 1 000 Kč14:15 15:15

Pomocí jednoduchých komiksů, her, písniček, scének, dialogů a modelových situací, si děti procvičí a zopakují 
důležité anglické fráze nutné pro běžnou domluvu.

Boj. sporty a sebeobrana úterý 1 100 Kč16:00 17:00

Ideální sportovní průprava, která bude děti bavit. Naučí se koordinaci, obratnosti, rychlosti, postřehu a 
základním prvkům sebeobrany. Budujeme kamarádství a potlačujeme agresi a útočnost.

Logopedické cvičení čtvrtek 1 650 Kč14:15 15:15

Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení 
vyjadřovacích schopností dětí.  Kromě toho pomáhá rozšiřovat slovní zásobu, podporuje sluchové vnímání, 
zrakovou orientaci a sluchovou a zrakovou paměť. Důraz je kladen na individuální potřeby každého dítěte v 
oblasti logopedické péče. 

Sportmaniak čtvrtek 1 100 Kč16:00 17:00

Sportujte a bavte se! Naučte se mnoho sportů v jednom kroužku! Pod vedením profesionálů si děti vyzkouší 
mnoho populárních sportů a samy si pak vyberou, jaký je pro ně ten nejlepší. V průběhu školního roku se děti 
naučí základy florbalu, fotbalu, badmintonu, atletiky a moderních sportů jako je ragby, frisbee. Také atletika, 
kondiční průprava, základy sebeobrany a další pohybové aktivity.
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KROUŽKY, přihláška na www.krouzky.cz , tel: +420 776 456 497, Brno@Krouzky.cz, Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

 Kroužky organizujeme už 18 let a moc nás to baví! 
Velmi nám záleží na spokojenosti každé holčičky a každého kluka! 
Z našeho týmu lektorů a pedagogů vybereme toho nejlepšího  
KAMARÁDA pro vaše dítě. 
Bezpečnost je u nás na 1. místě. Přihlášené děti lektoři vyzvednou
 ve třídě nebo ve družině a po skončení kroužku je opět vrátí paní 
učitelce. 
Kroužky, na které se přihlásí dostatečný počet dětí, začnou v    
říjnu. 
Po každé lekci vám přijde e-mail, co děti na kroužku dělaly. Navíc
 pořádáme ukázkové lekce, vystoupení, turnaje, soutěže a 
výstavy. 

Uvedená cena je za 15 lekci a platí se převodem na účet v září a v
 únoru (celkem je 30 lekcí). 
Všechny další důležité informace, fotky, reference a náplň 
kroužku jsou uvedeny na www.krouzky.cz 
 Pořádáme také víkendy v přírodě pro děti, pro rodiny, pro ženy a
 lyžařské pobyty. Podívejte se na náš krásný areál Kroužky nad 
Moníncem www.krouzkynadmonincem.cz a pojeďte s námi na
víkend plný kroužků, lyžování a zábavy!
Je nám ctí, že můžeme vaše děti provázet světem, který je
baví! Děkujeme vám za důvěru. 

Už se na děti moc těšíme!
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