
 

NA KŘÍDLOVICKÉ 2018/2019 

Vážení rodiče,  

na školní rok 2018/2019 chystáme pro Vaše děti opět mnoho zajímavých kroužků. V nabídce 

najdete zájmovou činnost pro Vaše děti z různých oblastí – tvoření, dramatika, přírodověda. Bližší 

informace o kroužcích naleznete na druhé straně letáku. Na všechny kroužky se můžete přihlásit 

elektronicky již  od 2. 6. 2018  na adrese http://lidicka.luzanky.cz/krouzky/ (pro větší pohodlí do 

políčka Hledej… zadejte přímo název kroužku). V době konání zářijových třídních schůzek bude 

možný zápis osobně, preferujeme však elektronické přihlašování. Začátek všech činnosti je první 

týden v říjnu. 

Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se v říjnu, 

SVČ Lužánky 

 

Kroužek Věk Čas Vedoucí Cena 

Kouzelné tvoření s korálky a 
jinými materiály I. 

6-9 let 
Pondělí 

13:45-15:00 
Andrea Poláková 800/1600 Kč 

Kouzelné tvoření s korálky a 
jinými materiály II. 

8-14 let 
Pondělí 

15:15-16:30 
Andrea Poláková 800/1600 Kč 

Zázraky přírody 
 

6-12 let 
Úterý 

14:00-15:00 
Anna Kousalová 600/1200 Kč 

Dramaťák LUSK 6-15 let 
Středa 

15:15-16:30 
Anna Kousalová 600/1200 Kč 

 

 



 

Mnoho zajímavých akcí, kurzů i dalších kroužků nejen pro děti, 

ale i pro dospělé hledejte na:www.luzanky.cz 

 

 

Kontakt: 

Anna Potůčková 

anna.potuckova@luzanky.cz 

tel. 549524119 
 

 

Kouzelné tvoření s korálky a jinými materiály 

 
Rukodělný kroužek pro šikovné děti, zaměřený na různé rukodělné techniky (mozaika, šití, 
dekorace z přírodních materiálů…) s důrazem na šperkařské techniky. Nejen, že si děti odnesou 
mnoho krásných výrobků, ale také získají tvůrčí sebevědomí, ze kterého budou moci čerpat i v 
budoucnu.  
Novou vedoucí kroužku je Andrea Poláková, studentka pedagogické fakulty, která se výrobou 
šperků zabývá již několik let a své výrobky prezentuje na výstavách pro veřejnost. 
 
Zázraky přírody – dříve Přírodovědci 
 
Atraktivní kroužek pro všechny zvídavé děti, které rády objevují, zkoumají a dělají pokusy. 
Zábavnou formou děti poznají mnoho přírodních zákonů a získají spoustu vědomostí z oblasti 
přírodovědy. Cílem kroužku je nejen nové poznání, ale i získání kladného vztahu k přírodě. Jelikož 
je kroužek na ZŠ Křídlovická již tradiční (dříve pod názvem Přírodovědci), bude program sestaven 
tak, aby jej zvládli noví účastníci a ti stávající se dozvěděli další zajímavé věci. 
 
Dramaťák LUSK 

 
Tradiční dramatický kroužek, ve kterém se děti hravou a zábavnou formou naučí správně 
vyslovovat, potrénují si paměť a při nácviku představení si užijí spoustu legrace. 
 
 
 
 
 
 


