
  

Ahoj děti! 
Vaši kamarádi přímo zde v ZŠ Jiráskovo náměstí 

a * 4 .. hd nů . + nů . 

navštěvují kroužky se svými oblíbenými lektory. 

  

KROUŽKY 
VÝCH. ČECHY Přihlaste se také! 

  

Angličtina 1. + 2. třída | Pondělí 14:45 — 15:30 || Daniel Machián |930 Kč 

Anglická konverzace | Pondělí 15:35 — 16:20 | Daniel Machián |930 Kč 

IT kroužek Čtvrtek 14:40— 15:25 | Ondřej Škreptáč | 950 Kč 

  

  

        
  

NOVÉ KROUŽKY OD 2. pololetí! 

Hip hop a street dance UTERY 15:00 — 15:45 990 Kč 
Hip hop new style, hip hop old style, streetdance, hype, funk, house...aneb druh tance spjatý s typickou 

hudbou i stylem oblékání. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností i pohybové paměti, kultivace 

tanečního stylu a radost z free-style pohybu! S nejlepší choreografií děti vystoupí na Taneční soutěži a 
Kroužkované podívané. 

Divadlo a dramatika STREDA 14:40 — 15:40 880 Kč 
V dramatickém kroužku se děti naučí se pracovat s hlasem i tělem, reagovat na spoluhráče. Podle zásad 
tvořivé dramatiky vedeme děti k sebevyjádření, rozvíjení obrazotvornosti, vyjádření vlastních myšlenek. 

Výsledek práce děti předvedou na divadelním představení nebo Kroužkované podívané. 

Mladý elektrikář — začátečníci CTVRTEK 15:35 — 16:20 1380 Kč 
Víte, jak si můžeme vyměnit vypínač u lampičky na nočním stolku? Jak zařídíme, aby nám žárovka svítila 

méně, než chceme? Proč máme v domácnosti pojistky a jističe? Nejen na tyto otázky nalezneme odpověď 
během patnácti lekcí. Naučíme se základům elektrikářské práce, vyměníme si rozbitý vypínač, zapojíme si 

zásuvku nebo žárovku do objímky, zvládneme výrobu vlastní svítilny, užijeme si spoustu zábavy se 

stavebnicí Boffin. Celým pololetím nás bude provázet zkušený elektrikář Eda Žárovka. 

Přihlášku najdete na www.krouzky.cz. Přihlašování bude spuštěno do 9. 2. 2018. 

  

  

Děti, které již kroužek navštěvují v prvním pololetí, se přihlašovat nemusí - s nimi počítáme i nadále. 

Milí rodiče, má vaše dcera nebo syn zájem o nějaký kroužek? 

Rádi se o děti smysluplně postaráme. 

Přihlášku a více informací o každém kroužku naleznete na WWW.KROUZKY.CZ 

Přesný termín druhého pololetí se dozvíte na www.KROUZKY.CZ nebo na vychodni.cechy©krouzky.cz 

Pokud zjistíte, že v kroužku už není volné místo, nezoufejte. 

Vyplňte přihlášku a my se vám ozveme hned, jak se místo uvolní. 

Kamarádi, těšíme se na vás! 

Pedagogové a lektoři ze společnosti Kroužky 

  

KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY, přihláška na www.krouzky.cz, Klášterní b4, Pardubice, 777 280 288, 777 352 263, 

vychodni.cechyakrouzky.cz 

i KROUŽKOVÝ TÁBOR 2018 v Horním Jelení, 5. 8. — 11. 8. 2018. 
KROUŽKY 
VÝCH. ČECHY 

Přihlášení a informace na www.krouzky.cz 

TÁBORY — POBOČKA VÝCHODNÍ ČECHY A PARDUBICE


