Příměstský tábor v Pečkách 2017
Kam s ním? (pan Neruda promine )
Nevíte, kdo Vám pohlídá a zabaví Vaše děti v době letních prázdnin?
Rádi byste, aby čas volna prožily aktivně a smysluplně a přitom si i užily?
Využijte naši nabídku a přihlaste je k nám! Co nabízíme?
Co:
Pro koho:
Kde:
Kdo:
Kdy:

3 tematické týdenní turnusy
pro žáky budoucích 1. – 6. ročníků (10 – 15 dětí)
Vzdělávací centrum Pečky VCP ( učebny, zahrada), park, město a blízké okolí, KS
vedoucí tábora Mgr. Jana Kusá (praxe učitelky ZŠ a MŠ)
10. – 14. července 2017
7:30 – 16:30
17. – 21. července 2017
7:30 – 16:30
14. – 18. srpna 2017
7:30 – 16:30
Za kolik: 1.250,-/týden – 250,-/den – včetně oběda v restauraci (dětské zdravé menu) a pitného
režimu, polední a odpolední svačinu s sebou

1/ Anglický 10. – 14. července
Máte rádi angličtinu, nebo se na ni zatím jen těšíte? Nemusíte být jedničkáři! Stačí, když Vás
baví a chcete si ji užít. Zaručujeme tři hodiny kvalifikované výuky AJ denně (Mgr. Petra
Adamovičová – učitelka ZŠ s praxí). Samozřejmě spousta zábavy, výletů a procházek,
výtvarných činností, sportu, her ….

2/ Sportovně – výtvarný 17. – 21. července
Týden v pohybu a při tvořivých aktivitách s Álou Katrnoškovou, učitelkou ZŠ a lektorkou
sportovních kurzů. Přijďte rozhýbat své tělo i fantazii a užít si léto s kamarády!

3/ Přírodovědný 14. – 18. srpna
Umět si všímat přírody kolem nás! Ano i té polabské, o které jsme přesvědčeni, že u nás není!
Děti pozorné jsou. A kterým to moc nejde, ty to naučíme. Rostlinky luk, polí i zahrádek, jejich
obyvatelé z živočišné říše, příroda neživá – to budou naše cíle! Moc se těší Mgr. Káťa
Čiháková, učitelka přírodopisu pečecké ZŠ.

Bližší informace podá, závazné přihlášky a platby přijímá
Jana Kusá: tel: +420 724 811 636
e-mail: info@vzcentrum.cz
kancelář VCP: Po - Čt 13:00 – 17:00

!!! Do 9. června 2017 !!!

