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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.

vědecké pokusy ZAČÁTEČNÍCI 1.850 Kč

Během roku najdou děti odpovědi na nejrůznější otázky z oboru chemie, fyziky nebo mechaniky a zábavnou formu prostřednictvím her se
naučí poznávat i používat vybavení, které se používá ve skutečné laboratoři. Malí vědci si povedou vlastní vědecký deník, kterým ty menší
provází zkušená laboratorní myška Žofka a větší známí vědci minulosti i současnosti. 

Kroužek pomáhá dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku netradičním a velmi efektivním způsobem. Děti se s angličtinou
seznámí prostřednictvím pohybu, her, zážitků a písniček. 

123 Kč / lekce 

anglická konverzace  OD 3. TŘÍDY úterý 14:10–15:10 1.500 Kč 
100 Kč / lekce 

čtvrtek 14:20–15:20

angličtina pro první třídu 1.500 Kč 
100 Kč / lekce úterý 13:00–14:00

Kroužek pomáhá dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku netradičním a velmi efektivním způsobem. Děti zde mají prostor bavit
se o tématech, která je zajímají, mohou se vyjádřit k aktuálním tématům, lektor reaguje na potřeby i přání skupiny. 

VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE   ZŠ CHRAST 
          Online přihlášky na www.krouzky.cz, vychodni.cechy@krouzky.cz, 777 352 263 
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