Rodová osada o.s., účastníci Rodové cesty a centrum Skalka 22
Váz zvou na seminář projektu „Škola života“ (www.skolazivota.net)

Josef Lada
– připomínáme si výročí
(17. 12. 1887 – 14. 12. 1957)
„…hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě…“ (Mt 2,1-12)

Škola hrou - na 3 krále
aneb
Víkend pro děti, rodiče a další zájemce o inspirace pro „domácí školu“
centrum Skalka 22, Skalka u Doks (70 km od Prahy)

4.-6. ledna 2008

začátek v pátek ve 20h., konec v neděli po obědě (kolem 14 hod.)

Pár informací pro začátek …
Tříkrálový tvořivý víkend plný her, zpěvu, tance, zábavy, ale i
učení se a tvořivých činností pro děti, rodiče, učitele a všechny ty,
kteří berou rodičovství vážně, ale přitom si rádi hrají.
Učíme se navzájem a spolu - náměty na aktivity vycházejí z
inspirací českého kulturního dědictví (J.A. Komenský, J. Lada, J.
Skácel, J. Čapek, J. Seifert aj.) či jiných slovanských tradic!
V programu vystoupí také vzácní hosté z Ukrajiny a Ruska
(tlumočení zajištěno).
Činnosti jsou koncipovány s ohledem na RVP*. Učitelé a rodiče
mají možnost získat náměty pro školní nebo domácí výuku.
Vybíráme z programu:
→ Škola hrou – dílna pro děti a rodiče
→ Vědomé rodičovství a výchova dětí (pro maminky a tatínky budoucí či
stávající)
→ Tvoříme z přírodního materiálu (dle ruské lidové tvořivosti)
→ Škola akademika M.P. Ščetinina – povídání s účastníky „o škole
budoucnosti“ + film
→ Rodová osada – interaktivní dílna nejen pro tatínky
→ Lada, Tři králové a Vánoce – o tradicích hravě s obrázky J. Lady

Určeno dětem od 3 do 12 let a všem, kteří si dovolí být dítětem ☺
Předvánoční nabídka (do 21.12. 2007) ** POD STROMEČEK ☺
→ 1 rodič s jedním dítětem 2000 Kč
→ rodina s 1 dítětem 3000 Kč
→ sleva pro 2 studenty: 2600 Kč společně (nemusí se jednat o pár)
→ jednotlivec 1500 Kč

* RVP – Rámcově vzdělávací program je souborem instrukcí MŠMT pro tvorbu učebního programu škol
** Pokud máte zájem se semináře zúčastnit a „nakoupit“ za předvánoční ceny, pošlete do 21.12. 2007 zálohu

50% nebo celý poplatek na účet eBanky 2557156001/2400. Jako určující variabilní symbol zvolte: vaše datum
narození / číslo udávající, jak jste se o semináři dozvěděl/a (0001 – prostřednictvím webových stránek, 0002 –
prostřednictvím mailu, 0003 – informoval Vás známý, 0004 – prostřednictvím letáčku Skalky, 0005 – jiným
způsobem).

Informace také prostřednictvím: www.skolazivota.net a skolazivota@empyrea.net
Ceny semináře:

v případě zálohy 50% do 21.12. 2007

po 21.12. 2007

1) rodič + dítě*
2000 Kč
2300 Kč
2) rodina s 1 dítětem (sleva)*
3000 Kč
3600 Kč
3) 2 studenti (sleva pro 2, nemusí být pár) 2600 Kč
2900 Kč
4) jednotlivec bez dítěte
1500 Kč
1800 Kč
5) další dítě*
+ 500 Kč
+ 500 Kč
* dítě do 12ti let, 12 – 15 let hradí poloviční částku slevy pro 2 studenty, tj. 1300 Kč, při věku
nad 15 let se počítá jako jednotlivec, v případě 2 mohou využít studentské slevy

V případě předvánoční nabídky je nutno složit zálohu 50% nebo celou částku na
účet o.s. Rodová osada u eBanky 2557156001/2400 do 21. prosince 2007.
V ceně zahrnuto:
→ ubytování: rodiny s dětmi v pokojích v domě, ostatní účastníci ve vytápěné
společenské místnosti (ve vlastních spacácích)
→ strava: vegetariánské jídlo 3x denně (počínaje páteční večeří a konče
nedělním obědem)
→ lektorství a tlumočení do češtiny dílen zahraničních hostů
Doprava:
→ autem: z Prahy směr Mělník, Dubá, Skalka u Doks
→ autobusem: v pátek 4.1., Praha, Nádraží Holešovice 17:55 – Skalka u Doks
19:40; v neděli 6.1. Skalka u Doks 15:38 – Praha, Nádraží Holešovice 17:10 (od
autobusové zastávky se vraťte a po pár metrech zahněte doprava, kde po levé
straně naleznete dům č. 22)
→ další spoje: www.vlak-bus.cz
Tuto akci připravuje Mario Večerek (dotazy směřujte na telefonní číslo 608 412 594) ve
spolupráci s o.s. Rodová osada, účastníky Rodové cesty a centrem Skalka 22.
Všichni zúčastnění na přípravě se těší na tvořivé setkání s Vámi během „tříkrálovém víkendu“
v příjemném prostředí centra Skalky 22.

