AHOJ KAMARÁT
Chceš chodiť na KRÚŽOK priamo na svojej škole
ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1?

Prihlás sa online do 23.9.2016 na www.kruzkyvskole.sk
KRÚŽKY PRE 1. STUPEŇ:

ELEKTRO HRY
Baví ťa technika a chceš sa hrať so stavebnicou, s ktorou si urobíš domáce rádio,
vysielačku alebo svetelnú show? Náš krúžok ti predstaví popredných svetových vedcov
a vynálezcov. Všetky lekcie si budeš môcť zaznamenať do pracovného zošita .

TERMÍN: Pondelok 14:00 – 14:45

CENA: 68,- EUR/ 15 lekcií

ZDRAVÉ VARENIE
Pomáhaš svojej mame pri varení a pečení? Naučíme ťa pripravovať jednoduché recepty
a tiež sa naučíš niečo o zdravom stravovaní. Tvoja mama bude mať doma hotového
šéfkuchára.

TERMÍN: Pondelok 14:00 – 15:30

CENA: 69,- EUR/ 15 lekcií

BOJOVÉ ŠPORTY A SEBAOBRANA
Ukáž svoju silu a odvahu na tréningoch Bojových športov a sebaobrany. Precvičíš si svoj
postreh, naučíš sa základné prvky sebaobrany a môžeš zavolať všetkých svojich
kamarátov. Dievčatá sú vítané.

TERMÍN: Utorok 15:00 – 15:45

CENA: 57,- EUR/ 15 lekcií

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU
Do you speak English? No? Na konverzácií ti s tým radi pomôžeme. Budeme sa s tebou
rozprávať na rôzne témy, aby si si slovíčka, ktoré si sa naučil na hodine zopakoval a vedel
ich hravo používať.

TERMÍN: Utorok 15:00 – 15:45

CENA: 51,- EUR/ 15 lekcií

VEDECKÉ POKUSY PRE ZAČIATOČNÍKOV
Pozóóór výbuch! Aj ty sa môžeš stať súčasťou krúžku, na ktorom to žije. Skúmavky,
sklenené banky, odmerky, pipety a mnoho ďalších pomôcok si vyskúšaš sám a zažiješ pri
tom kopec zábavy. Ak ťa baví príroda a chceš spoznať ako to v nej funguje, neváhaj a poď
zdolávať vedecké pokusy. Všetky pokusy sú bezpečné a doma rodičom budeš môcť
ukazovať zápisky z lekcií v tvojom vlastnom vedeckom denníku.

TERMÍN: Streda 14:00 – 14:45

CENA: 68,- EUR/ 15 lekcií

VEDECKÉ POKUSY PRE POKROČILÝCH
Ak si v minulom školskom roku vedecké pokusy navštevoval, máme pre teba
pokračovanie. Oveľa viac zábavných pokusov, nové vedecké denníky a zaujímavé pokusy
ťa budú čakať na lekciách vedeckých pokusov. Vhodné sú aj pre teba ako žiaka 3. a 4.
triedy.

TERMÍN: Streda 15:00 – 15:45

CENA: 68,- EUR/ 15 lekcií

ŠIKOVNĚ RÚČKY
Ak sa ti páčia remeslá starých mám a chceš si vytvárať malé umelecké diela pomocou
šitia, háčkovania alebo pletenia, tento krúžok je ideálny pre teba. Stačí len zobrať ihlu
a niť, a my ťa už naučíme pekne šiť.

TERMÍN: Štvrtok 14:00 – 15:00

CENA: 69,- EUR/ 15 lekcií

KERAMIKA
Môcť sa len tak hrať s hlinou a vytvoriť niečo krásne. To nie je iba sen, toto môžeš
skutočne zažiť na našom krúžku. My ti pripravíme materiál, pomôcky a všetky výrobky
si vypálené odnesieš domov ako darček pre rodičov alebo kamarátov .

TERMÍN: Štvrtok 15:00 – 16:00

CENA: 69,- EUR/ 15 lekcií

IT KRÚŽOK
Bavia ťa počítače a chceš vedieť robiť s programami ako Word, Excel, Kreslenie? Chceš
internetovať a dozvedieť sa o novinách zo sveta vzdelávacích hier a aplikácií? Vyber si náš
krúžok a staň sa IT špecialistom.

TERMÍN: Piatok 14:00 – 14:45

CENA: 51,- EUR/ 15 lekcií

KRÚŽKY PRE 2. STUPEŇ:

KOMUNIKUJ SO SVETOM
Chceš sa pripraviť na svet dospelých? Na krúžku spoločne s lektorom vytvoríš
partiu, kde sa môžeš rozprávať o všetkom. Naučíme ťa zvládať bežné životné
situácie a rozšírime tvoje obzory. Krúžok vedieme zážitkovou formou.
TERMÍN: Utorok 15:00 – 16:00

CENA: 64,- EUR/ 15 lekcií

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU
Do you speak English? No? Na konverzácií ti s tým radi pomôžeme. Budeme sa s tebou
rozprávať na rôzne témy, aby si si slovíčka, ktoré si sa naučil na hodine zopakoval a vedel
ich hravo používať.

TERMÍN: Utorok 14:00 – 14:45

CENA: 51,- EUR/ 15 lekcií

AKO ŤA TVOJI RODIČIA PRIHLÁSIA NA KRÚŽOK?
Prihláste svoje dieťa ONLINE: kliknite na www.kruzkyvskole.sk, v sekcii pre
rodičov/prihláška vyberte vašu školu, krúžok, vyplňte prihlášku a HOTOVO!

PREČO NAŠE KRÚŽKY?






Deti nikam voziť nemusíte, krúžky organizujeme priamo na ZŠ/MŠ
Cena jednej lekcie od 2 €
Kamarátski lektori, akreditovaná metodika, vlastné knihy
Info e-mail o priebehu krúžku po každej lekcii
Lekcie prebiehajú hravou formou, s modernými pomôckami

OZ Krúžky v škole nie je poberateľom vzdelávacích poukazov.

OZ KRÚŽKY V ŠKOLE
tel: 0948 099 049
info@kruzkyvskole.eu
www.kruzkyvskole.sk

Krúžky v škole podporuje:

