
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vyberte si kroužek přímo ve vaší škole  
ZŠ NA BERÁNKU. 

Přihlaste se do 12. září na www.krouzky.cz  
a odpoledne vás bude bavit!  

Pondělí 15.30 – 16.30           1.315 Kč 

Dárečky, hrnečky, zvířátka, šperky a dekorace, všechno co si děti dokáží představit, dokáží i vytvořit 
z keramické hlíny za pomocí našich šikovných lektorek. V ceně jsou veškeré pomůcky a vypalování.  
 

Úterý 15.00 – 15.45   815 Kč

Máte doma malého herce nebo herečku? Přihlaste je do našeho kroužku, kde si svůj řečnický i herecký 
talent zábavnou formou zdokonalí, naučí se pracovat s hlasem i tělem. A vše vám pak předvedou na 
divadelním představení nebo Kroužkované podívané. 

Pondělí 16.00 – 16.45 1015 Kč

Základy první pomoci, názorné ukázky, praktické pomůcky i skutečné příběhy.Hravá a propracovaná 
metodika vaše dítě připraví na případné nebezpečné situace, pomáhat ostatním a chovat se bezpečně.  

Čtvrtek 15.00 – 15.45 začátečníci 1.315 Kč 
Čtvrtek 16.00 – 16.45 pokročilí 1.315 Kč 

Laboratorní myška Žofka provede děti pokusy ze světa chemie, fyziky a přírodovědy. Naši malí vědci si 
povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami, 
měřidly a dalším laboratorním vybavením. Deníky a veškeré pomůcky dodáme zdarma. 

Úterý 15.00 – 15.45 910 Kč 

Hip hop new style, hip hop old style, streetdance, hype, funk... roztančíme každou holku i kluka! Skvělá 
muzika a radost z tancování a pohybu! Už teď se těšte na vystoupení dětí na Kroužkované podívané a 
na velké Taneční soutěži. 
 

Pondělí 13.45 – 15.15 (od 3. třídy) 1.525 Kč 

Zdravé svačinky, dezerty, jednoduché teplé i studené večeře, dobroty pro sebe i pro rodiče připraví naši 
malí kuchtíci podle naší lahodné metodiky. Už teď se těšte na ochutnávaní! Veškeré potraviny jsou 
zahrnuty v ceně kroužku.  
 
 

Pondělí až čtvrtek 15.00 – 15.45 začátečníci 815 Kč 
Pondělí až čtvrtek 16.00 – 16.45 pokročilí 815 Kč 

Pomocí jednoduchých komiksů, her, písniček, scének, dialogů a modelových situací, si děti procvičí a 
zopakují důležité anglické fráze nutné pro běžnou domluvu. 
 
 

vyučuje paní učitelka Moravcová 

Středa 13.00 – 14.00                  1080 Kč  
Kroužek bude zaměřen na tradiční i netradiční techniky (práce s různým výtvarným materiálem). Cena 
zahrnuje material.  

 
 



 

vyučuje paní učitelka Bielesz

Pondělí 15.15 – 16.00 pro 1. třídy 815 Kč 
Úterý 15.15 – 16.00 pro 2. třídy 815 Kč 
Středa 15.15 – 16.00 pro 3. třídy 815 Kč 
 
 

vyučuje paní učitelka Janoušková 

Středa 14.00 – 15.00 (1.-4.třída)  815 Kč 

V hodinách se zaměřujeme na práci v jednoduchých grafických programech (Malování, Zoner, Callisto), 
která děti seznámí s principy ukládání dokumentů, kopírování, práce s myší atd. 

 

 

vyučuje pan učitel Kopecký 

Pondělí 13.45 – 14.45 (pro 6. - 9. třídu)  910 Kč 
 
 

vyučuje paní učitelka Žežulková

Středa 13.00 – 13 .45                    815 Kč 
 
 

vyučuje paní učitelka Havelková 

    Materiál není v ceně. Na první lekci bude paní učitelka Havelková vybírat zálohu 300,- na pololetí.

Úterý 15.15 – 16.15  815 Kč 
Čtvrtek 15.15 – 16.15 815 Kč 
 
 

vyučuje pan učitel Vlček

Středa 15.00 – 16.00 pro děti 1. stupně  950 Kč 
Středa 16.00 – 17.00 pro děti 1. stupně  950 Kč 
Vím, že pohybu a zejména toho s úsměvem na tváři nikdy není dost, a proto i letos se můžete přihlásit do 
fotbalového kroužku. Cílem tohoto kroužku je nejen poskytnout dětem pohyb navíc, ale také seznámit s 
pravidly fotbalu, naučit základním prvkům kopané a v neposlední řadě zapojení se do kolektivu. 

 
 

vyučuje paní učitelka Vlčková

Čtvrtek 15.00 – 16.00  1080 Kč 
Čtvrtek 16.00 – 17.00  1080 Kč 
Kroužek bude zaměřen na tradiční i netradiční techniky (práce s různým výtvarným materiálem). Cena 
zahrnuje material.  
 

(1.-5.TŘÍDA) vyučuje paní učitelka Jelinková/Ranglová

Pátek 15.00 – 16.00  910 Kč 
Znáš všechny druhy míčových her? Přijď a tady je poznáš. 

(1.-3.TŘÍDA) vyučuje paní učitelka Jelinková 

Čtvrtek 15.15 – 16.15  1.415 Kč 
Děti se naučí připravovat rychle a snadno různé dobrůtky. Cena kroužku je včetně 400,- Kč na potraviny. 



(1.-3.TŘÍDA) vyučuje paní učitelka Ranglová

Čtvrtek 15.15 – 16.15  1080 Kč 
Děti si procvičí a zdokonalí své šikovné ručičky při tvoření výrobků z různých materiálů. Cena zahrnuje 
material.  
 

(1. STUPEŇ) vyučuje paní učitelka Lazurková

Úterý 15.00 – 16.00  700 Kč 
Kroužek je určený pro děti, které mají radost z pohybu. Cvičíme na nářadí, hrajeme míčové hry. 

 

 

(1. STUPEŇ) vyučuje paní učitelka Dudová

Středa 15.30 – 16.30  815 Kč 
Hravou formou si budeme protahovat svá těla a užívat si tancování. 
 

 

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

1. KROUŽKY jsou školské zařízení zapsané Ministerstvem školství a na jejich činnost 
dohlíží Česká školní inspekce.  

2. Již 17 let organizujeme kroužky pro děti a moc nás to baví!  

3. Záleží nám na spokojenosti každé holčičky a chlapečka! 

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

5. 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.  

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

7. Uvedená cena kroužku je za 15 lekcí a platí se převodem na účet v září a v únoru (v 
ceně je započteno nájemné).  

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

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

10. Moc se na děti těšíme!! 

Za spokojenost ručí a hezké září přeje Maruška Růžičková, ředitelka - maruska@krouzky.cz 

 

KROUŽKY – školské zařízení, přihláška na www.krouzky.cz a na tel: 222193777, kancelář Mánesova 3, Praha 2, info@krouzky.cz  

(2.-4.TŘÍDA) vyučuje paní učitelka Pučová

Úterý 15.15 – 16.45  1080 Kč 

(5.-7.TŘÍDA) vyučuje paní učitelka Pučová

Středa 15.15 – 16.15  1080 Kč 
Kroužek pro děti, které baví pracovat s textilem. Naučíme se ruční šití a vyšívání při tvorbě zvířátek, 
polštářků, módních doplňků ( tašky a taštičky, přívěsky, brože). Odvážnější a zkušenější děti budou tvořit i 
s pomocí šicího stroje. Cena zahrnuje material.  
 

(2.-3.TŘÍDA) vyučuje paní učitelka Kovaříková 

Čtvrtek 14.00-15.00  815 Kč 
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