
VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ  Jasanová
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2020.

Elektrohry pokroč. úterý 1,850 Kč14:00 15:00

S využitím speciální zábavné stavebnice Boffin ukážeme, že i svět elektra může být velká legrace! Děti si samy 
sestaví detektor pohybu, zjistí, jak funguje kalkulačka a nahrávání zvuku, sestaví policejní sirénu a proniknou 
do tajů mixování hudby.

-

Keramika středa 1,750 Kč14:00 15:30

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.

-

Rádi vám poradíme na www.krouzky.cz , tel: +420 776 456 497, Brno@Krouzky.cz, Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

Fotky z kroužků, co všechno na nich děláme a online přihlášku najdete na 
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

Proč se dětem v kroužcích líbí?                   A co jako rodiče oceníte nejvíc?
Baví je. Stejně jako nás a to už 20 báječných roků.
Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí.
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.

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.
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www.krouzky.cz


