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Boj. sporty a sebeobrana 1.+2. třída pondělí 1 100 Kč14:00 15:00

Pravý hák, úskok, levý zvedák, otočka… Nemůžete vaše dítě odtrhnout od filmů s Jackiem Chanem a Rockyho 
zná už nazpaměť? Máme pro něj hned několik sparingpartnerů na trénování. Podpoříme děti v jejich přirozené 
bojovnosti a soutěživosti, ale nastavíme si pravidla fair play a připravíme se tak na různá konkrétní bojová 
umění (karate, judo, kickbox). Navíc se budeme věnovat i sebeobraně, abychom byli vždy připraveni.

-

112 - Mladý záchranář pondělí 1 250 Kč14:00 15:00

Zajímá se vaše dítě o to, jak funguje lidské tělo? Obdivuje práci záchranáře a chce umět v pravý čas pomoci 
druhému? Seznámíme se se základy první pomoci, přiblížíme si práci hasičů, policistů i kynologa a důležitá 
telefonní čísla si zapíšeme nejen do vlastního Deníku mladého záchranáře, ale především do paměti. 
Popovídáme si také o zdravém životním stylu, ohleduplném chování k přírodě a naučíme se efektivně třídit 
odpad. Nic neponecháme náhodě a budeme perfektně připraveni na skutečný svět a reálné situace.

-

Boj. sporty a sebeobrana od 3. třídy pondělí 1 100 Kč15:00 16:00

Pravý hák, úskok, levý zvedák, otočka… Nemůžete vaše dítě odtrhnout od filmů s Jackiem Chanem a Rockyho 
zná už nazpaměť? Máme pro něj hned několik sparingpartnerů na trénování. Podpoříme děti v jejich přirozené 
bojovnosti a soutěživosti, ale nastavíme si pravidla fair play a připravíme se tak na různá konkrétní bojová 
umění (karate, judo, kickbox). Navíc se budeme věnovat i sebeobraně, abychom byli vždy připraveni.

-

Badminton úterý 900 Kč14:00 15:00

Chcete mít doma dalšího úspěšného olympionika, jako je třeba badmintonista Petr Koukal? Dejte svému dítěti 
do ruky raketu, nazujte pohodlnou obuv a pošlete za našimi lektory na kroužek. Vítáni jsou jak začátečníci, tak 
i zapálení badmintonisté. Společně si ukážeme kouzlo badmintonu, které budeme postupně ovládat. 
Zvládneme správné držení rakety, hravě si zapamatujeme pravidla hry, budeme vědět, jak se na kurtu 
pohybovat a kam odpálit košíček. Pokud je vaše dítě už zkušený hráč, prohloubíme základní dovednosti a s 
lehkostí zvládneme forehend, bekhend i zábavnou čtyřhru.

-

Vědecké pokusy II. - pokročilí úterý 1 550 Kč14:00 15:00

Loni jsme vytvářeli podmořskou sopku či mořské korály. Pokud si to váš vědec vyzkoušel a stále nemá chemie 
a fyziky dost, může se s námi vrhnout do tekutého písku, magnetického sněhu nebo mléčné duhy. Vyvoláme 
také Faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic a vyzkoušíme práci s mikroskopem. Navážeme na 
znalosti z předešlého roku a opět společně zažijeme plno zábavy. Připojí se váš kluk nebo holčička k již 
zkušeným vědcům?

-
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Jóga středa 950 Kč14:00 15:00

Pojďme si společně protáhnout svá těla po dlouhém sezení ve školních lavicích. Vaše děti se nemusí bát 
krkolomných pozic. My si budeme spíše hrát, poznávat své tělo, zlepšovat stabilitu, koordinaci a zaměříme se 
na správné držení těla. Skvělým pomocníkem nám budou jógové karty, které nás provedou mnoha ásanami. A 
kdo ví? Třeba tu nohu za hlavu dáme jednou taky. Namaste. 

-

Hip Hop a Street dance středa 900 Kč14:00 15:00

Tanec dělá hudbu viditelnou. Rádi o tom vaše děti přesvědčíme. Naším cílem je probudit ve vašich dětech lásku 
k pohybu a tanci. Seznámíme se základními kroky moderních tanců, nebojte, přešlapy jsou povoleny. Společně 
na kroužku tančíme, skáčeme, vymýšlíme, tvoříme, hrajeme pohybové hry a improvizujeme. Výsledky vám rádi 
představíme na našich akcích – Taneční soutěži a Kroužkované podívané.

-

Aerobik středa 900 Kč15:00 16:00

Hudba a tanec neodmyslitelně patří k sobě a my budeme jejich součástí. Slovíčka jako leg curl, V step, step 
touch nám již po pár lekcích nebudou cizí. Společně vytvoříme parádní taneční choreografie a s těmi nej 
vystoupíme na Kroužkované podívané nebo Taneční soutěži. A kdo ví, třeba máte doma budoucí Olgu 
Šípkovou. 

-

Přihláška na www.krouzky.cz , tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Jindřišská 873/27, 110 00 Praha 1

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

Proč se dětem na kroužkách 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. Fakt.
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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