
   
                                VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE ZŠ Náves, Olomouc- Holice 

 
               Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 20. září 2022. 

 
 
AEROBIK A ZUMBA                                                           pondělí 14,45 – 15,30                             1600 Kč 
Na kroužku aerobiku a zumby se děti naučí nejen základní taneční kroky, ze kterých budou vytvářeny 
různé sestavy a choreografie, ale také se dozvědí, jak správně držet tělo, cítit rytmus a vnímat hudbu.  
Zpestřením kroužku budou tanečně-pohybové hry. S nejlepší sestavou děti vystoupí na Kroužkované  
podívané. 
 
ANGLIČTINA 1.třída                                                           čtvrtek 14 ,45– 15,30                             1050 Kč 
                       2.třída                                                           čtvrtek 15,45 – 16,30 
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“. 
 
FLORBAL 1.- 2.třída                                                           úterý 15,00 – 15,45                                1600 Kč 
                 3.-5.třída                                                            úterý 16,00 – 16,45                 
Florbal vzal to nejlepší ze sportů a spojil vše dohromady. Asi proto patří mezi tři sporty, které se ve  
světě rozvíjejí nejrychleji. Je vhodný pro kluky i holky, už od 4 let, protože oproti hokeji je 
bezkontaktní.  
Trénujeme ovládání hole a míčku, pohybové návyky, obratnost i rychlost reakcí. Dítě prosím 
vybavte  
florbalovou holí, sportovním oděvem, dobrými botami a lahví s pitím. Tým už čeká na novou posilu. 
 
HÁZENÁ                                                                               středa 14,45 -  15,45                             1600 Kč 
Tento olympijský sport je vhodný pro kluky i holky. V kroužku trénujeme ovládání míče, pohybové  
návyky, obratnost i rychlost reakcí. Dítě prosím vybavte sportovním oděvem, dobrými botami 
 a lahví s pitím. Tým už čeká na novou posilu. 
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