MODERNÍ TANEC
úterý 16 - 16:45
1,000 Kč
Na kroužku Moderního tance se děti naučí nejen základní taneční kroky, ze kterých budou tvořit různé sestavy a choreografie,
ale také se dozvědí, jak správně držet tělo, cítit rytmus a vnímat hudbu. Zpestřením kroužku mohou být tanečně-pohybové
hry. S nejlepší sestavou děti vystoupí na Kroužkované podívané.
FLORBAL 1.-2.tř.
čtvrtek 15 - 15:45
1,000 Kč
3.-5.tř.
čtvrtek 16 - 16:45
Florbal vzal to nejlepší ze sportů a spojil vše dohromady. Asi proto patří mezi tři sporty, které se ve světě rozvíjejí nejrychleji.
Je vhodný pro kluky i holky, už od 4 let, protože oproti hokeji je bezkontaktní. Trénujeme ovládání hole a míčku, pohybové
návyky, obratnost i rychlost reakcí. Dítě prosím vybavte florbalovou holí, sportovním oděvem, dobrými botami a lahví s pitím.
Tým už čeká na novou posilu.
SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY 1.-3.tř.
pátek 15 – 15:45
1,000 Kč
Obratnost, postřeh a rychlost! Sportem ke zdraví, radosti a kamarádství. Ať už s míčem, či dalšími sportovními pomůckami
děti zažijí spousty legrace, seznámí se s novými hrami, posílí své zdraví a sportovní výkon.
VAŘENÍ 2.-6. třída
pondělí 15 - 16:30
1,300 Kč
Jídlo je radost, vaření je vášeň. Také vaše dítě rádo vaří, ale výsledkem je zatím jenom spoušť v kuchyni a upatlané tričko?
S námi budou vaši malí kuchtíci vařit vždy z čerstvých surovin, společně si připraví zdravé svačinky, dezerty, jednoduché teplé
i studené večeře. Naučíme se postupovat podle ověřených receptů, udržovat v kuchyni pořádek a dozví se také něco o zdravém stravování. Na lekce budou kluci a holčičky potřebovat pracovní zástěru, utěrku a krabičku na hotové dobrůtky.
VĚDECKÉ POKUSY 1.-2.tř
úterý 15 - 15:45
1,150 Kč
3.-4.tř.
úterý 16 – 16:45
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?
HRA NA FLÉTNU začátečníci
středa 15 – 15:45
1,040 Kč
Kouzlit se dá na všechny hudební nástroje. A na flétnu obzvlášť. Pročpak by jinak Mozart svou poslední operu nazval Kouzelnou flétnou? Pravda, Amadeus začal v pěti letech klavírem a houslemi, rovnou také skládal, ale flétna je pro děti báječným
prvním krůčkem. Budeme objevovat radost z hudby. Učíme se správně dýchat, hrajeme si s rytmem, procvičujeme hbitost
prstíků a objevujeme první noty a písničky. Poslední lekci zahrajeme rodičům ve škole nebo na Kroužkované podívané.
Dejte svému dítěti do ruky zobcovou flétnu a šup s ním do světa hudby.
HRA NA KYTARU začátečníci
středa 15 – 15:45
1,040Kč
Hudba nás provází celým životem, je to lék. Máte doma malého rebela nebo rebelku, která se za pár let vidí v záři reflektorů
na vyprodaném koncertě? Po pár lekcích se již budou z naší učebny linout první tóny a Ddur, Amol, Gdur zvládneme
přehazovat levou zadní. Až se naučíme první písně, uspořádáme pro Vás soukromý koncert nebo vystoupíme na našich
Kroužkových akcích. Bude to jízda. Stačí si jen pořídit svou první kytaru a jdeme na to.
KERAMIKA 1x za 14 dní
pondělí 13 - 15
1,400 Kč
Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko, hrneček… fantazii se meze nekladou. Věstonická venuše pamatuje
téměř třicet tisíc let, keramika tak patří k nejstarším řemeslům. U dětí rozvíjí vnímavost, citlivost a jemnou motoriku.
Poznáváme keramické postupy a techniky, barvíme glazurami a engobami, zapojujeme fantazii a hlavně vyrábíme a vypalujeme.
Hlína se dá totiž donekonečna objevovat a proměňovat. Oblečte své dítě do staré zástěry nebo košile, přidejte hadr pod hlínu
a těšte se na jeho výrobky.

Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.
KROUŽKY Olomouc, Družstevní 25, 783 35 Horka nad Moravou, tel.: 773 080 063, olomouc@krouzky.cz www.krouzky.cz

Fotky z kroužků, co všecičko na nich děláme a online přihlášku najdete na www.krouzky.cz.

Proč se dětem na kroužcích 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
a obvykle obsahuje 15 lekcí.



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.

