
VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ  Hroznová
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2019.

Angličtina 1.+2.tř. úterý 1,350 Kč15:00 16:00

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi dítětem. Vlastně člověkem, jak říkával pan Jungmann. A proč nezačít už odmala? 
Budeme si anglicky spíš hrát, protože je to pro děti přirozenější a rychlejší způsob „učení“ jazyka než ve školní 
lavici. A taky je to sranda. Používáme maňásky, kartičky, říkanky a bavíme se při scénkách, ať se před sebou 
nestydíme. No a za pár let uslyšíte, že mluvit anglicky bude pro vaši ratolest možná tak „ízy“ jako objednat si 
dva “čízy“.
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Přihláška na www.krouzky.cz , tel: +420 776 456 497, Brno@Krouzky.cz, Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

Fotky z kroužků, co všecičko na nich děláme a online přihlášku najdete na 
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

Proč se dětem v kroužcích líbí?                   A co jako rodiče oceníte nejvíc?
Baví je. Stejně jako nás a to už 20 báječných roků.
Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí. Fakt.
Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí a hlavně si hrají, 
protože dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.
Těší se na závěrečné vystoupení pro rodiče na konci roku.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme 
děti zpět paní učitelce.

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude příště.
Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na lektora.
Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Cena je za pololetí.
Dostali jsme pochvalu od školní inspekce a medaili MŠMT.
Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo, do pěti 
dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.
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www.krouzky.cz


