AHOJ DETI!
Chcete chodiť na záujmový krúžok s kamarátmi priamo vo
vašej ZŠ Tupolevova 20? Prihláste sa do 20. septembra na
www.kruzkyvskole.sk
a popoludní sa zabavíte, zašportujete si a naučíte sa nové veci!
KRÚŽOK: BEDMINTON
Populárny šport, ktorý deťom precvičí celé telo a ešte ich táto
olympijská disciplína bude baviť.
Cena: 32 EUR / za polrok

KRÚŽOK: TOP SLEČNY
Dievčatá od 13 do 16 rokov naučíme podľa odbornej
metodiky ako podporiť svoju krásu a nebyť zmaľované, ako zo
staršieho oblečenia vytvoriť trendy outfit, ako sa upraviť na
tancovačku, naučíme ich etiketu ... kladieme dôraz na
prirodzenú krásu a predchádzame vulgárnosti. V cene je
kvalitná kozmetika na starostlivosť o dospievajúcu pleť,
pomôcky na módne návrhárstvo, styling a ďalšie.
Cena: 45 EUR / za polrok

KRÚŽOK: ELEKTROTECHNICKÝ KRÚŽOK
Deti si sami zložia rôzne zaujímavé elektrotechnické zapojenia
z technické stavebnice, ktoré hrajú, blikajú, točia sa
a napríklad aj vysielajú rádio, morzeovku. Naša unikátna
metodika deti tiež zoznámi s poprednými svetovými vedcami
a vynálezcami. V cene je pracovný metodický zošit, krúžok
vhodný pre chlapcov i dievčatá.
Cena: 45 EUR / za polrok

KRÚŽOK: ROZTLIESKAVAČKY
Dynamické a efektné tanečné zostavy vhodné na akúkoľvek
rytmickú hudbu. Pripravíme tím dievčat, ktoré potom rozprúdia
každú školskú športovú zábavu!
Cena: 41 EUR / za polrok

KRÚŽOK: VEDECKÉ POKUSY
Deťom dodáme všetky laboratórne pomôcky a vedecký
denník. Zábavnými pokusmi sa budeme snažiť rozvíjať ich
primárnu prírodovednú gramotnosť. Našim cieľom je, iba ich
už od 1. triedy bavila prírodoveda, fyzika a chémia. Deti budú
postupovať podľa našej unikátnej metodiky, ktorou ich bude
sprevádzať laboratórna myška Žofka.
Cena: 51 EUR / za polrok

KRÚŽOK: SKATEBOARDING
Deti vybavíme špeciálne upraveným skateboardom vhodným
i do telocvične (neponičí povrch), dáme deťom chrániče
a hlavne ich naši skvelí lektori naučia bezpečne jazdiť na
skate a robiť rôzne triky.
Cena: 53 EUR / za polrok

KRÚŽOK: IN-LINE KORČUĽOVANIE
Krúžok otvárame v Apríli a vonku v areáli školy deti naučíme
základné techniky a zručnosti in-line korčuľovania.
Cena: od 6,50 EUR / za lekciu

Občianske združenie Krúžky v škole organizuje záujmové krúžky pre deti od 3 do 15
rokov. Záleží nám na spokojnosti každého dievčatka a chlapčeka, preto vám z nášho
tímu pedagogických pracovníkov vyberáme najlepšieho lektora – KAMARÁTA.
Prihlásené deti vyzdvihneme pred začiatkom každého krúžku v družine/v triede a po
skončení krúžku ich opäť vrátime pani učiteľke.
Rodičom po každej lekcii príde na email správa o činnosti ich dieťaťa na krúžku.
A naviac s deťmi usporadúvame otvorené lekcie, vystúpenia, turnaje, súťaže a výstavy.
Uvedená cena krúžku je za 15 lekcií a platí sa prevodom na účet v októbri za prvý
polrok a vo februári za druhý polrok (v cene je započítané nájomné za priestory).
Všetky ďalšie dôležité informácie, náplň krúžku, fotografie a referencie sú uvedené na
www.kruzkyvskole.sk
Začíname druhý októbrový týždeň a veľmi sa na vaše deti tešíme!
Za spokojnosť ručí a pekný september praje
Ľubomír Tomko
Riaditeľ
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