
 

 

 

AHOJ DĚTI!  
Vyberte si kroužek přímo ve vašem  

gymnáziu Thomase Manna 
Přihlaste se do 14. září na www.krouzky.cz  

a odpoledne vás bude bavit!  

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 každého studenta! 
4. Z našeho týmu pedagogickým pracovníků 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. Všechny další důležité informace, náplň kroužku, fotografie a reference jsou uvedeny na 

www.krouzky.cz.  
8. Uvedená cena kroužku je za 15 lekcí a platí se převodem na účet v září a v únoru (v ceně je započteno 

nájemné).  
9. Kroužky, které se naplní zájemci, začnou první týden v říjnu. 
10. Moc se na studenty 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:222 193 777, kancelář Mánesova 3 Praha 2, info@krouzky.cz  

 
VAŘENÍ STŘEDA 16.15 – 17.45,      1.490 KČ 
Zdravé svačiny, dezerty, jednoduché teplé i studené večeře, dobroty pro sebe i pro rodiče připraví 
studenti podle naší lahodné metodiky. Už teď se těšte na ochutnávání! Veškeré potraviny jsou 
zahrnuty v ceně kroužku. 

ŠVADLENKA ČTVRTEK 14.00 – 15.00    1.390 KČ 
Šití, háčkování, tkaní, navrhování a výroba doplňků.  To už dnes umí snad jen babičky! Díky 
našim pomůckám, které jsou v ceně kroužku a díky naší krásné metodice bude tvoření studenty 
bavit.   

KERAMIKA PÁTEK 14.00 – 15.00     1.390 KČ 
Za pomoci našeho šikovného lektora si děti procvičí jemnou motoriku, vytvoří z keramické hlíny 
drobné užitkové předměty, hrnečky a dekorace. V ceně je hlína, veškeré pomůcky i glazury a 
vypalování.  

VĚDECKÉ POKUSY – MIKROSKOPOVÁNÍ   
ÚTERÝ 16.30 – 17.15        1.390 KČ 
Známí vědci provedou studenty mikrosvětem. Za pomoci mikroskopu budou zkoumat strukturu 
zajímavých objektů, naučí se vyrábět a pozorovat dočasné preparáty. Vše si zaznamenají do 
svého vědeckého deníku. Deníky a veškeré pomůcky jsou zdarma. 

TVOŘIVÝ KROUŽEK ČTVRTEK 15.00 – 16.00  1.290 KČ 
Z pestrobarevných korálů, gumiček, kovových komponentů a dalších materiálů si studenti vyrobí 
šperky, dárky, hračky...cokoliv si dokážou představit!  Můžou se přihlásit i kluci. V ceně je zahrnut 
veškerý materiál a pomůcky.  

 


