
 

 

 

Vyberte si kroužek přímo ve vaší škole  
ZŠ Všeruby  

Přihlaste se do 16. září na www.krouzky.cz  
a odpoledne vás bude bavit!  

 POZOR! 10 DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ, KTERÉ BY MĚL VĚDĚT, KAŽDÝ RODIČ: 

1. KROUŽKY jsou nezisková organizace a již 17 let organizujeme kroužky pro děti a moc nás to baví!  

2. Záleží nám na spokojenosti každé holčičky a chlapečka! 

3. Z našeho týmu vybereme nejlepšího lektora – KAMARÁDA pro vaše dítě.  

4. Bezpečnost dětí je u nás na prvním místě! Přihlášené děti si lektoři vyzvednou před začátkem kroužku ve třídě 
nebo ve družině a po skončení je opět vrátí paní učitelce nebo přímo Vám, rodičům.  

5. Rodičům po každé lekci přijde na email zpráva o činnosti jejich dítěte na kroužku. A navíc s dětmi uspořádáme 
ukázkové lekce, vystoupení, soutěže... 

6. Uvedená cena kroužku je za 15 lekcí a platí se převodem na účet v září a v únoru  

7. Všechny další důležité informace, náplň kroužku, fotografie a reference jsou uvedeny na www.krouzky.cz  

8. Kroužky, které se naplní dětmi, začnou první týden v říjnu. 

9. Přihlášení do kroužku probíhá prostřednictvím on-line přihlášky na www.krouzky.cz 

10. Moc se na děti těšíme!! 

Za spokojenost ručí a hezké září přeje Romana Kučerová, ředitelka – romana.kucerova@krouzky.cz 

KROUŽKY Plzeň, přihláška na www.krouzky.cz, kancelář Železniční 7, Plzeň, tel. 777 665 194, email: plzen@krouzky.cz  

Pondělí 11:55-12:40 700,- Kč 

Stát se součástí florbalového týmu a střílet spoustu gólů – to je sen každého malého sportovce i sportovkyně. 
Ideální všestranná sportovní hra pro kluky i holky, kteří jsou odhodláni dostat míček do branky! 
 

Pondělí 13:00-15:00 1.200,- Kč 

Kroužek probíhá 1x za 14 dní ve formě dvojlekce. Za pomoci našich šikovných lektorek a lektorů si děti 

procvičí jemnou motoriku, vytvoří z keramické hlíny drobné užitkové předměty, zvířátka, hrnečky a dekorace. V 
ceně je hlína, veškeré pomůcky i glazury a vypalování. 
 

Středa 11:55-12:40 700,- Kč 

Olympijský raketový sport, díky kterému si děti procvičí postřeh, rychlost reakce, celkově si zlepší kondici a 
naučí se, že není důležité vyhrát, ale pořádně si zahrát! Spolupracujeme s Českým badmintonovým svazem. 
 

Čtvrtek 11:55-12:40 750,- Kč 

Určeno pro 1.-2. třídu. Originální a propracovaná metodika a kreativní pracovní listy. Zajímavé pomůcky 

(maňásek, kartičky) poskytující vizuální i auditivní podporu. Činnosti a aktivity podporující kinestetický způsob 
učení. Hodiny postaveny na prožitku a prvku zábavy a hravosti. Pomocí jednoduchých her, říkadel, říkanek a 
písniček si děti ukotví základní fráze anglického jazyka. 
 

Úterý 11:55-12:40 1.100,- Kč 

Malí umělci budou svou tvořivost rozvíjet při kresbě, malbě, výrobě koláží a dekorací i prostorové tvorbě.  Pod 
vedením našich lektorů budou pracovat s přírodním i netradičním materiálem. Fantazii se meze nekladou! 
 

Čtvrtek 13:00-14:15 1.200,- Kč 

S kreativní lektorkou si vyzkoušíte řadu známých i neznámých rukodělných technik, budete používat tradiční i 
netradiční materiály. Pod šikovnýma rukama budou vznikat krásné dárky, ozdoby, užitkové předměty a 
dekorace.  
 
 
 
 
 
 
 


