PALEČKOVA
LETNÍ ŠKOLKA
2021

RKC PALEČEK
Písecká 17, Praha 3


www.rcpalecek.cz

Pro děti ve věku 3,5 – 8let,
navštěvující MŠ/ZŠ na Praze 3
Cena: 1800 Kč/dítě/týden
(včetně stravného a vstupů)
Registrace u Dany Tůmové na emailu
kurzyprodeti@rcpalecek.cz
12. – 16. 7. CESTA KOLEM SVĚTA
Celý týden budeme cestovat po planetě Zemi. Navštívíme několik světadílů, seznámíme se s obyvateli, jazykem, místní
kulturou. Budeme hodně zpívat a tancovat, ochutnáme i národní jídla. Každý malý cestovatel si založí svůj vlastní cestovatelský
deník, kam si budeme společně zaznamenávat všechny zážitky z našich cest.
Lektorky: Klára Vasiljevová a Jana Křehlová
19. – 23. 7. HUDEBNĚ TANEČNÍ TÝDEN
Tábor bude plný tance a zpěvu. Společně se podíváme po krajích České republiky, vždy se seznámíme především s folklorem
daného regionu. Ochutnáme i spousta tradičních pokrmů. Děti se mohou těšit na spousta zábavy, soutěží, nových poznatků
a především objevování všech krás naší domoviny :)
Lektorky: Klára Vasiljevová a Jana Křehlová
26. – 30. 7. SPORTOVNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Tohle bude veselá jízda plná zážitků a společných chvil. Budeme si hrát, běhat, plavat, lézt, skákat, tančit a skotačit, jak se jen
v létě dá. Na své si přijdou i šikulky v oblasti malování a tvoření. Každou společnou chvilku si budeme užívat. Hlavní myšlenka
našeho dobrodružství? Mít o čem ještě dlouho vyprávět… Naučíme se nové dovednosti, zkusíme nevšední sporty a poznáme
se s novými kamarády! Přidej se k nám a poznáš sport, jako nejlepšího přítele.
Lektoři: Marie Junková a Roman Chramosta
2. – 6. 8. KUTILKY A KUTILOVÉ
Týden jako stvořený pro všechny holky a kluky, které se těší na každodenní nenáročné kutilské aktivity, práci se
dřevem skutečným nářadím! Nebudeme však sedět jen v Palečku. Každý den si zajdeme zaskotačit někam do okolí a (pokud
to bude možné) čeká nás během týdne jeden celodenní výlet (možná vlakem).
Lektoři: Anna Lišková a Vojtěch Pavelčík
9. – 13. 8. VÝPRAVA PLNÁ SPORTU
Zveme všechny „sporťáčky“ na výpravu, která bude plná sportovních zážitků. Celý týden se ponese v duchu FairPlay. Za cíl
máme stanoveno: rozveselit a unavit každého človíčka, který se k nám přidá! Budeme si hrát a užívat letních dnů. Čekají nás
vodní radovánky a bitvy, také pojedeme na celodenní výlet, kde zažijeme veliké dobrodružství a v neposlední řadě změříme síly
v kolektivních sportech. Pojďte si s námi užít týden plný venkovních aktivit.
Lektoři: Marie Junková a Roman Chramosta

