
Summer Garden English Camp 
Termín - 18.-22.7.2016 
Odpovědná osoba: Martina Macháňová 
Letní anglický kemp bude tematicky zaměřen na naši zahradu, zahradničení a s tím 
související biologii. Jako vždy bude kombinací zážitkové angličtiny s aktivitami rukodělnými, 
výtvarnými. Pokud počasí dovolí, budeme trávit většinu času venku. Kemp bude velmi akční, 
o skupinku deseti dětí budou pečovat dva lektoři, jeden bude rodilý mluvčí,  budou mezi 
sebou komunikovat pouze anglicky a s dětmi většinou také, takže pro děti všechny 
předpoklady, že se jim bude o angličtině i zdát.  

Určeno pro děti od ukončené 4. třídy do ukončené 7. třídy. Přihlášky posílejte na mail 
lektora martina.machanova@zsmontessori.net.V současnosti volná 3 místa. 

Cena 3.150,- Kč je cenou za každé dítě po snížení o dotace z  Magistrátu hl.m. Prahy a 
Městské části Praha 12, zahrnuje práci dvou lektorů, svačiny a oběd, pití, výtvarný a další 
materiál. 

Začátek mezi 8:30 až 9:00, konec mezi 16:30 a 17:00, ze čtvrtka na pátek bychom rádi 
přespali, bude-li to organizačně možné. Platbu proveďte nejpozději do 15. 6. 2016 na číslo 
účtu  2300489740/2010 specifický symbol 902 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno 
dítěte. 

 

Keramicko - výtvarný tábor  
Termín 22. - 26.8. 2016 
Odpovědná osoba: Mirka Mazaná 
Program dopolední a odpolední: bude přizpůsoben věku dítěte (podrobně až po přihláškách), 
minimálně polovina času práce s keramikou, zbytek výtvarný program. Vyzkoušíme méně 
známé techniky, lití do forem, malba kobaltem atd. Vypálené výrobky si děti odnesou.Tábor 
je určen pro malou skupinu cca 10 dětí všech věkových kategorií.   
 
Přihlášky posílejte na mail lektora miroslava.mazana@zsmontessori.net. V současnosti 
volných 7 míst. 
 
Předpokládáme i 1-2 výlety, hry, koupání dle počasí. Čas konání: Po-Pá : 8.00-17.00 hod. 
Strava: jednoduchý oběd ( budeme si vařit), pitný režim. 
Cena tábora: 1550Kčje cenou za každé dítě po snížení o dotace z  Magistrátu hl.m. Prahy a 
Městské části Praha 12. Platbu proveďte nejpozději do 15. 6. 2016 na číslo účtu  
2300489740/2010, specifický symbol 905 do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho 
dítěte.  
 


