Dětský den se Sněhurkou a sedmi trpaslíky

Po horkých dnech se v pátek 13. 6.
2014 za příjemného počasí proměnilo
dětské hřiště ve farní zahradě v království,
kde vládla Sněhurka a sedm trpaslíku.
Trpaslíci pod vedením Sněhurky překvapili děti úvodní písničkou a pozvali je k
plnění „záludných“ úkolů.
Ergotep CSR Institut o.p.s. připravil
dětský den, kterého se zúčastnilo přes
160 dětí v doprovodu rodičů.
Pro děti jsme připravili skákací hrad,
bazének s míčky, krásné ceny a opékání
buřtů. Doprovodný soutěžní program zajistila Mgr. Dana Marková s
týmem zaměstnanců z MŠ
Proseč, kteří se proměnili
ve veselou bandu trpaslíků,
kterým rázně velela paní ředitelka alias Sněhurka.
Děti se musely zastavit u
všech stanovišť, kde Prófa, Stydlín, Dřímal, Kejchal, Štístko, Šmudla a Rejpal
dohlíželi na splnění úkolu a zda po splnění úkolu děti dostaly razítko. Cílem
všech zábavných, soutěžních úkolů bylo
procvičit dětskou trpělivost, zručnost a

přesnost a hlavně se pobavit!
S kartičkou plnou razítek se děti dostavily ke stánku, kde si mohly vybrat z řady
krásných cen, které věnoval Ergotep CSR
Institut o.p.s.. Po celou dobu byl přítomen pan farář Zdeněk Mach, který po
zapálení ohně usedl s kytarou k táboráku
a zpíval s dětmi veselé písničky.
Dětský den se opravdu vyvedl, po všech
buřtech se zaprášilo, trpaslíci měli plné
ruce práce a za vše mluvily i spokojené,
rozesmáté dětské tváře.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem zaměstnancům MŠ
Proseč, paní ředitelce Mgr.
Markové za přípravu a realizaci doprovodného, soutěžního a zábavného programu, panu faráři Zdenku
Machovi za program u táboráku a všem zaměstnancům firmy Ergotep, kteří pomáhali s celou přípravou
dětského dne.
Mgr. Lenka Pokorná
Ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s.

Pozvánka na besedu s Lady
Milenou Grenfell-Baines

Letní angličtina

Usnadněte
svým dětem

cestu za
poznáním

a umožněte jim
seznámit se
s angličtinou
nebo

prohloubit
znalosti
tohoto
světového
jazyka
zábavnou
formou.

Rodiče
každý den
děti přivezou
do 8.00 hodin.
děti 5 - 7 let
vyzvednou
v 13.30
hodin, děti 8 -15 let
v 15.00 hodin.

Vzdělávací centrum
pořádá

4. - 8. 8. 2014

druhý prázdninový ročník

letní angličtiny,
kde mohou Vaše děti
smysluplně prožít
jeden
z prázdninových
týdnů.

Kurz bude zakončen

vystoupením
pro rodiče

v pátek 8.8.
od 14.00 hodin.

Kurz je

pro děti
a mládež
ve věku od

5 do 15 let.

Výuku a veškeré
aktivity
povedou
kvalifikovaní
lektoři.

Kontakt:

Kurz pro
všechny,

kteří mají
rádi divadlo
a baví je
angličtina.

p. Štrumfová

V pondělí 4.8.
začínáme
v 7.30 hodin.
Úhrada kurzu,
předání dětí
a vzájemných
informací

Prosečský zpravodaj 6/2014

734 474 050,
přihlásit se je možné na
www.ergoeduka.cz
Přihlášky přijímáme do

19.5.2014.

Cena

5denního
kurzu je
1500 Kč
včetně
obědů.
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Milí rodiče a děti, zveme Vás na besedu s promítáním s Lady Milenou
Grenfell-Baines, která se zúčastní jazykového kurzu „Letní angličtina“ ve
vzdělávacím centru Ergoeduka ve
čtvrtek 7. 8. 2014 v 16 hod. S případnými dotazy se prosím obraťte na paní
Martinu Štrumfovou tel. 734 474 050.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.

www.prosec.cz

