KORONA
POJISTKA
V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ
ŠKOL PŘECHOD
NA ONLINE VÝUKU
NEBO VRÁCENÍ PENĚZ

Zájmové kroužky
nebo

PŘÍMO VE
VAŠÍ ŠKOLE

ONLINE
Z DOMOVA

Online burza kroužků
KDE?

KDY?

U Vás
v počítači!

Kdykoliv!

Račte vsto upit

CO TAM UVIDÍM?

Virtuální prohlídku všech kroužků,
fotky, videa a důležité informace!
beruk rouzk y.cz/ burza

Přihlašování, další informace, fotky a videa na:

www.berukrouzky.cz | + 420 775 600 308

ZŠ Slovenská

Cena: 2 250 Kč / pololetí

Klasické kroužky ve Vaší škole
Kutilská dílna

Dílnička pro holky

Pracuj s opravdovým
nářadím, vyrob si vlastní
střílející tank, autíčko,
jeřáb a další hračky.

Šatičky, šperky, ozdoby,
taštičky, deníčky...
Na naší dílničce si to
všechno samy vyrobíme.

Pondělí 14:00 - 15:00

Pondělí 15:00 - 16:00

Malý kuchtík

Hollywood Club

Nakrájej, rozmixuj,
nastrouhej, nasyp, nalej,
upeč, uvař a sněz co můžeš.
Každý týden nový recept.

Klapka, akce, jedeme!
Během roku s kamarády
vymyslíš, připravíš
a natočíš celý film.

Úterý 14:00 - 15:00

Čtvrtek 14:00 - 15:00

Angličtina hrou

Keramika

Nauč se základy
angličtiny hravou formou.
Díky zábavným hrám,
soutěžím a kvízům to
pro tebe bude hračka.

Procvič svou kreativitu,
vymodeluj si z keramické
hlíny zvířátka, autíčko,
hrneček a další výrobky,
které si odneseš domů.

Středa 14:00 - 15:00

Ke klasickému
kroužku online
kroužek za
polovinu!

Úterý 15:00 - 16:00

Moderní tance

Vědecké pokusy

Užij si každý týden
hodinu tance, zábavy
a smíchu. Tancovat
s námi mohou i kluci.

Nasaď plášť a bádej s námi
ve světě fantastických
vědeckých a přírodních
pokusů a objevů.

Pátek 14:00 - 15:00

AKCE

Sleva pro sourozence a účastníky více kroužků

Středa 15:00 - 16:00
Online kroužky, které nic nezastaví
Kutilská dílna | Výtvarka | Keramika
Moderní tance | Jóga | Skupinové i individuální jazyky

Termíny pondělí až čtvrtek od 16:00 a od 17:00
Materiál na kroužek Vám pošleme zdarma přes Zásilkovnu
Lektor se připojí online • Garance spokojenosti na první lekci

