CENTRUM
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
šk. rok 2014/2015

VOLNOČASOVKY SE SOSÁKEM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
(není-li uvedeno jinak), uvedené ceny jsou za jedno pololetí)

Keramický ateliér Pomněnka I.,II

od 5 do 9let|PO|13-14h|1350 Kč | Fara Koloděje
od 9 do 15 let|ČT|18-19h|1350 Kč

Výtvarná dílna Pastelka

Keramický ateliér pro dospělé
ČT |19 h|50 Kč + výrobek|1x za 14 dní

Myš-Maš – Výtvarné dobrodružství

od 4 do 16 let|PO|16-17h|1500 Kč
od 7 do 12 let|PO|17-18h|1500 Kč

od 3 do 6 let|PO|1516h|1000 Kč|16 lekcí

Rybičky
ST|10-12h|50 Kč

Otevřené tvořivé dílny

výtvarné dopoledne pro rodiče s dětmi

Děti bez doprovodu od 5 let (mladší s doprovodem)

od 0 do 100 let|ČT|16-18h|50 Kč

Zdravotní cvičení s prvky jógy
Dospělí, mladí i senioři|PO|19-20h|1200 Kč

Taneční kroužek KOLEČKO

Taneční přípravka pro děti
od 3 do 4 let|ST+PÁ|15-16h|1150 Kč
od 5 do 6 let|ST+PÁ|16-17h|1400 Kč

od 3 do 6let|PO|16-16:45h|1150 Kč |ZŠ Koloděje

SOSákův školák

Školní klub

od 5 let|PÁ|08-13h|250Kč

od 6 do 12 let|PO až PÁ|13-17h|150 Kč

Zaměření na komplexní rozvoj schopností
a dovedností důležité pro vstup do školy

Angličtina „Playway to English“

Odpoledne je koncipováno jako družina s možností
pomocí s domácími úkoly

5x týdně 1000 Kč, 3x týdně 900 Kč/měsíc
Dramatický kroužek
od 5 do 12 let |ÚT|16-18:30h|1300 Kč

od 3 do 5let|ÚT|14:30-15:10h|1200 Kč Začátečníci
od 5 do 6let|ÚT|15:15-16:00h|1300 Kč Big-Hippos
L.O.SOS–aneb Líbezná Odpoledne se SOSákem
od 6 do 7let|ÚT|16:10-16:55h|1300 Kč Max I.
děti poznávají KULTURU I UMĚNÍ „na vlastní kůži“
od 8 let|ÚT|17:00-19:00|1400Kč Max II.+Max III. od 5 let|PÁ-1 x 14 dní|14-19h|250 Kč



ROZMARÝN - oblíbené rodinné centrum a školka s bohatým programem
se zkušenými lektorkami pro děti od 3 let

 Provoz od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00,
příchod a odchod lze domluvit individuálně
 Výhodná cena docházky, 5 x v týdnu 1250 Kč
nabízíme ukázkovou hodinu zdarma.
 Příjemné prostředí s rozhlehlou zahradou

 Otevírá své dveře všem bez rozdílu.
 Respektuje individualitu dětí, rodiny a lektorek.
 V přístupu k rozvíjení osobnosti dítěte se inspirujme
alternativními směry pedagogiky (program Začít spolu,
prvky Montessori a Waldorfské filozofie)

PŘIHLÁŠKY A REZERVACE: …………………………………....................... michi.vitkova@sosakos.cz

Informace k volnočasovým aktivitám a k rodinnému centru Vám rádi sdělíme přímo v SOSákově:
Na Paloučku 70, Sibřina , Praha-východ |PO a ÚT 16-18 hodin | tel.: +420 724 256 253

www.sosakos.cz
Všechny aktivity budou otevřeny, pokud se do kroužku přihlásí minimálně 6 dětí.
(u některých aktivit může dojít k drobným časovým posunům

