
   
                                           VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ Hálkova 

 
           Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 20. září 2022. 

 
 
VĚDECKÉ POKUSY I. - začátečníci 1. - 2. tř.                                                pondělí 14:00 14:45                   1500 Kč 
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? 
 
VĚDECKÉ POKUSY II. - pokročilí 3.-4. tř.                                                      pondělí 15:10 16:05                   1500 Kč 
Loni jsme vytvářeli podmořskou sopku či mořské korály. Pokud si to váš vědec vyzkoušel a stále nemá  
chemie a fyziky dost, může se s námi vrhnout do tekutého písku, magnetického sněhu nebo mléčné duhy.  
Vyvoláme také Faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic a vyzkoušíme práci s mikroskopem.  
Navážeme na znalosti z předešlého roku a opět společně zažijeme plno zábavy. Připojí se váš kluk nebo  
holčička k již zkušeným vědcům? 
 
JÓGA                                                                                                                 úterý 14:30 15:15                      1050 Kč 
Pojďme si společně protáhnout svá těla po dlouhém sezení ve školních lavicích. Vaše děti se nemusí bát  
krkolomných pozic. My si budeme spíše hrát, poznávat své tělo, zlepšovat stabilitu, koordinaci a zaměříme 
se na správné držení těla. Skvělým pomocníkem nám budou jógové karty, které nás provedou mnoha  
ásanami. A kdo ví? Třeba tu nohu za hlavu dáme jednou taky. Namasté.  
 
AEROBIK A ZUMBA – 1. stupeň                                                                   středa 14:30 15:15                    1050 Kč                                                                                                                                    
Na kroužku aerobiku a zumby se děti naučí nejen základní taneční kroky, ze kterých budou vytvářeny různé  
sestavy a choreografie, ale také se dozvědí, jak správně držet tělo, cítit rytmus a vnímat hudbu. Zpestřením 
 kroužku budou tanečně-pohybové hry. S nejlepší sestavou děti vystoupí na Kroužkované podívané. 
 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK – začátečníci, 3.-5. tř.                                                    pondělí 14:00 14:45                  1050 Kč                                                                                                                                   
Pomocí jednoduchých komiksů, her, písniček, scének, dialogů a modelových situací, si děti naučí a procvičí 
důležité španělské fráze, slovíčka. Hodiny jsou postaveny na prožitku, prvku zábavy a hravosti. 
 
HÁZENÁ – 1. stupeň                                                                                       čtvrtek 15:00 15:45                  1050 Kč 
Tento olympijský sport je vhodný pro kluky i holky. V kroužku trénujeme ovládání míče, pohybové návyky,  
obratnost i rychlost reakcí. Dítě prosím vybavte sportovním oděvem, dobrými botami a lahví s pitím.  
Tým už čeká na novou posilu. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                     KROUŽKY , Družstevní 25, 783 35 Horka nad Moravou, tel.: 773 080 063, olomouc@krouzky.cz 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. 

• 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. 



 


