NABÍDKA KROUŽKŮ V MŠ Matjuchinova 698
Přihlásit se můžete do 15. září na www.krouzky.cz

Keramika

středa

14:10 15:10

1 560 Kč

Na kroužku si děti osvojí základní keramické postupy, procvičí si jemnou motoriku, zapojí vlastní fantazii.
Vytvoří z keramické hlíny drobné užitkové předměty, zvířátka, hrnečky a dekorace. V ceně je hlína, pomůcky i
glazury a vypalování. Děti si na lekci nosí pracovní oblečení a hadřík.

Keramika

středa

15:10 16:10

1 560 Kč

Na kroužku si děti osvojí základní keramické postupy, procvičí si jemnou motoriku, zapojí vlastní fantazii.
Vytvoří z keramické hlíny drobné užitkové předměty, zvířátka, hrnečky a dekorace. V ceně je hlína, pomůcky i
glazury a vypalování. Děti si na lekci nosí pracovní oblečení a hadřík.

!!! POZOR - maminky a tatínkové, prosíme, přečtěte si:
1. Kroužky organizujeme už 19 let a moc nás to baví!
2. Velmi nám záleží na spokojenosti každé holčičky a každého kluka!
3. Z našeho týmu lektorů a pedagogů vybereme toho nejlepšího
KAMARÁDA pro vaše dítě.
4. Bezpečnost je u nás na 1. místě. Přihlášené děti lektoři vyzvednou
ve třídě nebo ve družině a po skončení kroužku je opět vrátí paní
učitelce.
5. Kroužky, na které se přihlásí dostatečný počet dětí, začnou v
říjnu.
6. Po každé lekci vám přijde e-mail, co děti na kroužku dělaly. Navíc
pořádáme ukázkové lekce, vystoupení, turnaje, soutěže a
výstavy.

7. Uvedená cena je za 15 lekci a platí se převodem na účet v září a v
únoru (celkem je 30 lekcí).
8. Všechny další důležité informace, fotky, reference a náplň
kroužku jsou uvedeny na www.krouzky.cz
9. Děti s námi mohou vyrazit na víkend, na tábor, školu v přírodě
nebo lyžařský kurz a i tam se věnovat oblíbeným kroužkům!
Podívejte se na www.krouzkynadminicem.cz
10. Je nám ctí, že můžeme vaše děti provázet světem, který je
baví! Děkujeme vám za důvěru.

Už se na děti moc těšíme!
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