Ahoj děti!
Vyberte si kroužek přímo tady ve vaší škole ZŠ A. Hrdličky, Ostrava.
Přihlaste se na www.krouzky.cz do 20. 9. 2019 a odpoledne vás bude bavit!

FLORBAL
Stát se součástí florbalového týmu – to je sen každého malého sportovce i sportovkyně.
Ideální
všestranná sportovní hra pro kluky i holky, kteří jsou odhodláni dostat míček do branky!
V PROSINCI NÁŠ ČEKÁ CELOREPUBLIKOVÝ FLORBALOVÝ TURNAJ !!!

Cena: 850,Den: pátek 14:00 – 14:45

VĚDECKÉ POKUSY I. – začátečníci
Laboratorní myška Žofka provede děti pokusy ze světa chemie, fyziky a přírodovědy. Vytvoříme
si vlastní podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma a mnoho dalšího. Naši malí
vědci si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami,
kádinkami a dalším laboratorním vybavením. Deník a veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.

Cena: 990,Den: čtvrtek 13:00 – 13:45

VĚDECKÉ POKUSY II. – pokročilí
Laboratorní myška Žofka provede pokročilé vědce světem chemie, fyziky i biologie. Vytvoříme
si mléčnou duhu, magnetický sliz nebo sníh; vyvoláme faraonovy hady; ověříme si kapacitu
svých plic; uhasíme požár; ocitneme se v sevření tekutého písku, v pravěku i pod vodou;
vyzkoušíme si také práci s mikroskopem. Naši malí vědci si povedou vlastní vědecký deník a
budou pracovat s opravdovým laboratorním vybavením. Deník a veškeré pomůcky jsou v ceně
kroužku.

Cena: 990,Den: čtvrtek 14:00 – 14:45

POZOR! 10 důležitých informací pro rodiče:
1. Kroužky organizujeme už 18 let a moc nás to baví!
2. Velmi nám zaleží na spokojenosti každé holčičky a
každého kluka!
3. Z našeho týmu lektorů a pedagogů vybereme toho
nejlepšího KAMARÁDA pro vaše dítě.
4. Bezpečnost je u nás na 1. místě. Přihlášené děti
lektoři vyzvednou
ve třidě nebo ve družině a po skončení kroužku je
opět vrátí paní
učitelce.
5. Kroužky, na které se přihlásí dostatečný počet dětí,
začnou v říjnu.
6.
lekci
vám přijde e-mail, co děti na kroužku
se Po
na každé
dětí moc
těšíme!
dělaly. Navíc
pořádáme ukázkové lekce, vystoupení, turnaje, soutěže
a výstavy.

7. Uvedená cena je za 15 lekci, platí se převodem na
účet v září
a v únoru (celkem
je 30 lekcí)
8. Všechny další důležité informace, fotky, reference a
náplň kroužku jsou uvedeny na www.krouzky.cz
9. Pořádáme také víkendy v přírodě pro děti, pro rodiny,
pro ženy a
lyžařské pobyty.
Podívejte se na náš krásný areál Kroužky nad
Moníncem www.krouzkynadmonincem.cz a pojeďte s námi
na
víkend plný kroužků, lyžování a zábavy!
10.
Je nám ctí, že můžeme vaše děti provázet světem,
který je baví!
Děkujeme vám za důvěru.
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