
PALEČKOVA LETNÍ ŠKOLKA 2022 
JE SPOLUFINANCOVÁNA MČ PRAHA 3, DĚKUJEME

11. – 15. 7. Cesta do středověku

Letní příměstskýLetní příměstský
tábor v MŠ Palečektábor v MŠ Paleček

20222022Pro děti ve
věku 3 - 6 let

navštěvující MŠ
na Praze 3

Lektoři: Jana a Radek

Cena: 1800 Kč/dítě/týden 
 (včetně stravného 

a vstupů)
Registrace u Jany Liškové 

na emailu: jana.liskova@rcpalecek.cz

MŠ Paleček
U Zásobní zahrady 6a,

Praha 3
www.mspalecek.cz

Nahlédneme do života ve středověku, seznámíme se s některými řemesly, dobovými jídly,
uspořádáme rytířské turnaje. Na konci středověké cesty bude pasován král a královna a spolu se
svými rytíři se vydají na svůj hrad. 

25. – 29.7. Hudebně taneční týden

1. – 5. 8. Kouzelný svět zvířat

8. – 12. 8. Vzhůru do vesmíru

Celý týden se budeme věnovat hudbě a tanci. Procestujeme nejzajímavější kouty světa a seznámíme
se s hudbou dané země. Vyrobíme si i vlastní hudební nástroje a naučíme se mnoho písní a tanců. 

Vydáváme se na dobrodružnou cestu po tajuplných stopách nejrůznějších zvířat na světě, které
obývají Modrou planetu. Zábavnou formou se postupně seznámíme s mnoha druhy zvířat a místem,
kde žijí. Budeme s dětmi hledat také kouzelné tvory, kteří se schovávají na těch nejneuvěřitelnějších
místech. Čeká nás tolik zážitků a dobrodružství!

S dětmi se vypravíme do hlubin nekonečného vesmíru. Prozkoumáme známé i neznámé planety,
souhvězdí a galaxie. Celým tímto vesmírným dobrodružstvím nás bude provázet kapitán našeho
kosmického plavidla "Milky Way", s kterým se vypravíme i do vesmírné laboratoře. Vesmírným
výpravám zdar a moc se na Vás těšíme! 

Lektoři: Klára a Lukáš 

Lektoři: Vendy a Míša

Lektoři: Lukáš a Radek

18. – 22. 7. Anglický tábor KINDY CAMP pro děti 5-9 let 
Příměstský tábor určený pro anglicky mluvící děti (rodilí mluvčí, bilingvní děti, děti s velmi dobrou
znalostí AJ: rozumí pokynům, anglicky hovoří ve větách). Registrace na
https://www.classacts.cz//events-1/kindy-camp 

Organizuje: Class Acts

mailto:kurzyprodeti@rcpalecek.cz
https://www.classacts.cz/events-1/kindy-camp

