VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ Náměšť na Hané
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 20. září 2022.

KERAMIKA 1x za 14 dní, 1. stupeň
čtvrtek 14:30 – 16:30
2000Kč
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.
HÁZENÁ – 1. stupeň
středa 14:45 - 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.
POLYTECHNICKÝ KROUŽEK 1x za 14 dní, 5.-8. tř.
pátek 13:00 - 15:00
1300 Kč
V tomto kroužku se děti mohou těšit na základy elektroniky a elektrotechniky, základy 3D tisku,
na práci s 3D perem. Naučí se jednoduché dílenské práce se dřevem a kovem.
Kroužek vede pan ředitel Havelka.

Proč se dětem na kroužcích líbí?

A co jako rodiče oceníte nejvíc?

•

Baví je. Stejně jako nás.

•

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude příště.

•

Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí. Fakt.

•

Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na lektora.

•

Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí a hlavně si hrají, protože
dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.

•

Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Cena je za pololetí.

•

Dostali jsme pochvalu od školní inspekce a medaili MŠMT.

•

Těší se na závěrečné vystoupení pro rodiče na konci roku.

•

•

Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme děti zpět
paní učitelce.

Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo,
do pěti dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.

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

