MONTESSORI CESTA,Z.S.

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY NA
BERÁNKU
2021
Š A MŠ NA BERÁNKU
PERTOLDOVA 3373/51, PRAHA 12 MODŘANY, 143 00
TÁBORY SE KONAJÍ V Z

NABÍDKA TÁBORŮ

1.-2.7.2021

Vaření je zábava

Michal Hammer

7.-9.7.2021

3D tisk I.

Tomáš Drbohlav

12.-16.7.2021

Včelařský tábor

Petr Dolenský,
Kateřina Mikesková

Přírodovědný tábor

Olga Doležalová

ARKKI

Katka Kuchařová,
Zuzana Tlachová

Kerbal space camp

Tomáš Drbohlav

26.-30.7.2021

Fantasy larpový tábor

Monika Pulcová

2.-6.8.2021

Výtvarný a rukodělný tábor

Eva Pulcová
Hana Procházková

16.-20.8.2021

Škola kojota

Petr Diamant

Letní filmová škola

Adam Kratochvíl

3D tisk II.

Tomáš Drbohlav

19.-23.7.2021

www.montessoricesta.cz

PLATEBNÍ A STORNO
PODMÍNKY

č je splatná do tří dnů po přihlášení, přihláška dítěte bude platná
a závazná po připsání platby na účet 2300489740/2010. Pro identifikaci platby
použijte variabilní symbol Vašeho dítěte (platí pro děti z programu Montessori
cesta, ostatní prosím uveďte jméno přihlašovaného dítěte) a specifický symbol
příslušného tábora.
Záloha 500,- K

š

č

Doplacení plné ceny tábora do vý e 100% do 31.5.2021 na ú et

š

ěte a specifickým symbolem

2300489740/2010 s variabilním symbolem Va eho dít

ř

š

p íslu ného tábora.

Stanovené stornopoplatky:

ž

ř

ů)

200,- v dy p i vratce (náhrada administrativních náklad

š
ř
odhlášení 15 dní před zahájením tábora 70 %
odhlášení 3 dni před zahájením tábora 100 %
V případě zajištění si náhradníka a domluvě s lektorem, je možné vrácení
platby za tábor v plné výši snížené o 200,-Kč administrativní poplatek
odhlá ení 30 dní p ed zahájením tábora 50%

ř

ě zákazu konání příměstských táborů na základě aktuálních
bezpečnostních opatřeních v souvislosti s COVID-19, budou všem přihlášeným
vráceny platby v plné výši.
V p ípad

ř

š

š

ř

P ihla ování i odhla ování se provádí pomocí stejného formulá e (viz odkazy dále
v textu).

ř

ř ěstských táborů je spolek rodičů Montessori cesta, z.s.
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 Modřany
Sign up before June 30, 2020 to avail our early bird discount.
IČO: 01250141
To reserve a slot, visit www.reallygreatsite.com. For any
Bankovní účet: 2300489740/2010
inquiries, call 123-456-7890.
kontakt na přihlašování: jana.neumajerova@zsmontessori.net
Po adatelem p ím

kontakt pro platby: ucetni@zsmontessori.net
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VAŘENÍ JE ZÁBAVA
MICHAL HAMMER
ěřený na zvládnutí základních technik práce s nožem a různým jiným
kuchyňským náčiním. Budeme poznávat staronové chutě a vůně. Objevovat
kuchařské postupy a “fígle”. Naučíme se stolovat a uklízet…:) Účastníci tábora
dostanou “glejt” a sbírku receptů z našeho vaření.
HLAVNĚ SE ALE ZDRAVĚ A VELMI CHUTNĚ NAJÍME!!!
Tábor je zam

Termín: 1.-2.7.2021
Cena:
1000,- Kč za dítě
V ceně: práce lektora + asistentky Hanky Hammerové + administrativa,
nájem škole.
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí: 15
Lektoři: Michal Hammer
michal.hammer@zsmontessori.net

č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 926.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT VAŘENÍ JE ZÁBAVA
Zálohu 500,- K
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JAKO KDYŽ 3D TISKNE! I.
TOMÁŠ DRBOHLAV
ěřený na praktické zvládnutí 3D tisku, od inspirace, vytvoření modelu v
počítači až po samotný tisk. Tábor Jako když 3D tiskne! je určen pro děti ze 4 až 6
třídy, zdatnější a motivovaní třeťáci po dohodě s lektorem mohou též. Podmínkou
je základní znalost ovládání počítače klávesnicí a myší, vše ostatní se naučíme.
Hlavní těžiště práce bude uvnitř, u počítače a u tiskárny, ale najdeme si i chvilku
Tábor zam

na pobyt venku.

Termín I.: 7.-9.7.2021
Cena:
1500,- Kč za dítě
V ceně: práce lektora + asistenta, potřebný materiál a nástroje,
obědy (budou zajištěny v blízké pizzerii), svačiny a pitný režim,
výdaje spojené s výletem, administrativa, nájem škole.
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí: 10
Lektoři: Tomáš Drbohlav
tomas.drbohlav@zsmontessori.net
č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 925.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT JAKO KDYŽ 3D TISKNE
I.TERMÍN
Zálohu 500,- K
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VČELAŘSKÝ TÁBOR
PETR DOLENSKÝ A KATEŘINA MIKESKOVÁ
č

ř

ž

š

ř

školními včelami a
jejich světem. Je to čas medobraní i další společné včelařské práce. Je to čas
tvořit z pomocí včelího vosku, léčit s pomocí propolisu či vařit s pomocí medu. Je
to čas na zábavné hry, úkoly, zkoumání zahrady i výlety do okolí. Tábor je určen
dětem od 6 do 12 let, sourozenci jsou vítáni.
V ela ský tábor, to jsou zá itky a zku enosti p i setkání se

Termín:
Cena:
V ceně:

12. - 16.7.2021
2500,- Kč za dítě
práce 2 lektorů , potřebný materiál a nástroje,
obědy ve vlastní režii, svačiny a pitný režim, výdaje spojené s
výletem, administrativa, nájem škole.
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí: 15
Lektoři: Petr Dolenský + Kateřina Mikesková
vcelari@zsmontessori.net

č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 920.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT VČELAŘSKÝ
Zálohu 500,- K
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PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR
OLGA DOLEŽALOVÁ
ěřen na získávání a rozvoj přírodovědných znalostí a dovedností
poskytovaných nenásilnou zážitkovou formou. Čeká nás pozorování v přírodě,
práce s dalekohledem, lupou, mikroskopem, pravidla sběru a uchovávání
přírodnin. Základy práce v laboratoři při zkoumání chemických vlastností a
vybraných fyzikálních jevů.
Jeden den, podle zájmu a počasí a pokud situace dovolí, bude přespávání
spojené s nočním pozorováním oblohy a přírody.
Podmínkou k účasti je písemný souhlas rodičů o práci dítěte v laboratoři s
povolenými chemikáliemi dle vyhlášky a o práci s fyzikálními pomůckami.
Tábor je určen pro žáky 1. - 9. ročníku.
Tábor je zam

Termín:
Cena:
V ceně:

12. - 16 .7. 2021
1700,- Kč za dítě
práce lektora a materiál k pokusům a s nimi spojeným
činnostem
Čas konání: 8:15 - 17:00
Stravování: vlastní, zajištěn bude pitný režim
Předpokládaný počet dětí: 15
Lektorka: Olga Doležalová + asistenti
olga.dolezalova@zsmontessori.net

č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 913.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT PŘÍRODOVĚDNÝ
Zálohu 500,- K
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ARKKI - MALÝ ARCHITEKT
KATEŘINA KUCHAŘOVÁ A ZUZANA TLACHOVÁ
ř ěstský tábor je pro všechny, kdo rádi objevují svět okolo sebe tak jak je, ale
také jaký by mohl být. Pomocí experimentování s různými materiály, barvami a
tvary budeme objevovat základy Architektury. Budeme stavět stavby podle
vlastních obrázků a plánů, budeme se učit z příkladů ze zvířecí i rostlinné říše a
hodně se budeme dívat okolo sebe a poznávat své město a životní prostředí.
Správným konstruováním stavebních prvků k sobě se budeme snažit, aby naše
P ím

stavba byla v souladu s fyzikálními zákony a nespadla. Fantazii se meze nekladou!

š

V leto ním roce více

času strávíme se stavbami venku, na školní zahradě.

Termín:
Cena:
V ceně:

19. - 23.7.2021
2300,- Kč za dítě
práce lektorů ARKKI, potřebný materiál a nástroje, obědy
(budou zajištěny v blízké pizzerii) a pitný režim ve škole
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí: 12
Lektoři: MFA Kateřina Kuchařová, Ing. Zuzana Tlachová
katerina.kucharova@zsmontessori.net

č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 919.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT ARKKI
Zálohu 500,- K
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KERBAL SPACE CAMP
TOMÁŠ DRBOHLAV
ěřený na létání do vesmíru, stavění raket, plánování misí a jejich
realizaci. To vše v pohodlí židle s pomocí monitoru, klávesnice a hlavně programu
Kerbal Space Program. CAMP je určen pro děti ze 4 až 6 třídy, podmínkou je
základní znalost ovládání počítače klávesnicí a myší, angličtina výhodou, vše
ostatní se naučíme. Jeden den podnikneme výlet za skutečnou kosmickou
technikou a v případě zájmu a příznivé konstelace jeden večer můžeme (bez
přespání) sledovat společně přelet Mezinárodní kosmické stanice.
Tábor zam

Termín: 19.-23.7.2021
Cena:
2500,- Kč za dítě
V ceně: práce lektora + asistenta, potřebný materiál a nástroje,
obědy (budou zajištěny v blízké pizzerii), svačiny a pitný režim,
výdaje spojené s výletem, administrativa, nájem škole.
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí: 8
Lektoři: Tomáš Drbohlav
tomas.drbohlav@zsmontessori.net

č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 921.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT KERBAL SPACE CAMP
Zálohu 500,- K
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FANTASY LARPOVÝ TÁBOR
MONIKA PULCOVÁ A LUCIE PEŠKOVÁ
ž

Máte rádi fantasy kní ky, pc hry, hry na hrdiny nebo larp? Chcete si zahrát na

ř

čaroděje, elfa nebo trpaslíka? Nabízíme Vám tábor, kde se na týden
stanete hrdiny z fantasy světa. Vyrobíte si larpový meč, naučíte se základy šermu,
zahrajete si fantasy hry jako je larp, dračák atd. Také bude možnost vyrobit si
doplňky k larpovému kostýmu. A hlavně si budete celý týden hrát. Táborem Vás
budou provázet dvě lektorky, dvacetileté studentky, které se larpem zabývají už
několik let, obě absolventky Montessori Na Beránku – Lucie Pešková a Monika
Pulcová (Monika vedla před koronou kroužek Dračáku). Další dozor nad dětmi a
pomoc při vyrábění zastane Eva Pulcová. Po celou dobu si budeme sami vařit nejčastěji různá grilovaná masa, chlebové placky, pečená zelenina, zkrátka
rytí e,

jednoduchá ale chutná jídla. ( Co je to LARP - http://www.larp.cz/?q=en/info )

DŮLEŽITÉ: Je zapotřebí mít s sebou vlastní larpový kostým! Návody a inspirace
pošleme přihlášeným, samozřejmě také nabízíme s výrobou pomoc. :)
Termín:
26.7. - 30.7.2021
Cena:
2100,- Kč za dítě
Pro koho: děti od 8 do 13 let
V ceně: dvě lektorky, několik příběhových pomocníků pro hru (tzv. cizí
postavy), jídlo (oběd + 2 svačinky denně + pitný režim), materiál na výrobu
larpové zbraně a doplňků, výdaje na výlet, administrativa a nájem.
Čas konání: 8:30 - 17:00
Předpokládaný počet dětí: 16-20
Lektorky: Lucie Pešková, Monika Pulcová (+ pomocníci s programem)
monika.pulcova@zsmontessori.net
č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 914.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT FANTASY LARPOVÝ
Zálohu 500,- K
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VÝTVARNĚ RUKODĚLNÝ
TÁBOR
EVA PULCOVÁ A HANKA PROCHÁZKOVÁ
č

š

ětem, které rády tvoří a chtěly by se výtvarným a
rukodělným činnostem věnovat i o prázdninách. A na co se můžete těšit? Na
letošním táboře si vytvoříme vlastní knihu se vším všudy. Vyzkoušíme si různé
možnosti výroby ručního papíru, vytvoříme desky, které si každý vyzdobí podle své
fantazie, knihu svážeme. Kromě toho se ale budeme věnovat i dalším činnostem děti budou mít možnost vyzkoušet i jiné výtvarné a rukodělné techniky - třeba
kreslení či malování v přírodě, šití, háčkování nebo drhání, zkusit plstění, vyrobit
zvířátko z bambulky…. Vše záleží na chuti dětí. Hlavně celý den strávíme tvořením
a vyráběním! Ale samozřejmě nás čeká i spousta další zábavy: procházky, výlet,
Tábor je ur en v em d

hry, koupání.

ěší se na Vás Eva Pulcová a Hanka Procházková.

T

Termín:
Cena:
V ceně:

2. - 6.8.2021
2300,- Kč za dítě
práce 2 lektorů + asistenta, potřebný materiál a nástroje,
obědy, svačiny a pitný režim, výdaje spojené s výletem,
administrativa, nájem škole.
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Maximální celkový počet dětí: 20
Lektorky: Eva Pulcová, Hana Procházková
eva.pulcova@zsmontessori.net
hana.prochazkova@zsmontessori.net
č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 915.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT VÝTVARNĚ RUKODĚLNÝ
Zálohu 500,- K
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ŠKOLA KOJOTA
PETR DIAMANT
ř ěstský tábor je zaměřený na dobrodružství, zálesácké dovednosti a
zajímavé pohybové hry našich předků. Celý den budeme v lese, kde budeme plnit
zajímavé úkoly, hrát hry a poznávat stromy i rostliny. Budeme pracovat s nožem,
střílet z luku nebo ze vzduchovky, stavět bunkry a přístřešky, vyrábět věci z
přírodních materiálů. Budeme se učit jak být vytrvalý, odvážný a kamarádský.
Tento p ím

Termín: 16. - 20.8.2021
Cena:
2.300,- Kč za dítě
V ceně: práce lektorů a asistentů, potřebný materiál a nástroje,
obědy, pitný režim (vlastní lahve s pitím + rezervní kanystry)
Čas konání: 8:30 - 17:00
Předpokládaný počet dětí: 15
Lektoři: Petr Diamant + 1 lektor
petr.diamant@zsmontessori.net

č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 917.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT ŠKOLA KOJOTA
Zálohu 500,- K
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LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
ADAM KRATOCHVÍL
š

škole, kde si
vyzkoušíte vše, co je potřeba k natočení filmu. Můžete se zdokonalit v použití
vlastních záznamových zařízení, ale nahrávací technika a profesionální střihový
Máte rádi film, animace, fotografii? Pak jste vítáni na na í filmové

program bude k dispozici.

č

ř

ž

Ú astníci filma ského tábora budou mít mo nost poznat a prozkoumat jednotlivé

č

č

ř ěhu,
přes to jak vlastně funguje pohyblivý obraz. Zažijeme, jak funguje filmový štáb, a
poznáme, kdo je jeho součástí a co je jeho úkolem. Cílem tábora není vytvořit
velký biják, ale pochopit, jak vzniká. Pokud bude zájem, můžeme společně
podniknout jeden večerní filmařský program, třeba letní kino.
prvky, ze kterých sestává film. Skrze praktická cvi ení, po ínaje stavbou p íb

Termín:
16. - 20.8. 2021
Cena:
2500,- Kč za dítě
Pro koho: Pro zájemce od 11 let
V ceně: dva lektoři + asistenti, jídlo (oběd v pizzerii Montfort a dvě svačiny
denně plus pitný režim), materiál a nahrávací technika, administrativa a
nájem škole
Předpokládaný počet dětí: 10
Lektoři: BcA. Adam Kratochvíl a studenti FAMU
Mgr. Martina Jesenská, martina.jesenska@zsmontessori.net

č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 924.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
Zálohu 500,- K
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JAKO KDYŽ 3D TISKNE! II.
TOMÁŠ DRBOHLAV
ěřený na praktické zvládnutí 3D tisku, od inspirace, vytvoření modelu v
počítači až po samotný tisk. Tábor Jako když 3D tiskne! je určen pro děti ze 4 až 6
třídy, zdatnější a motivovaní třeťáci po dohodě s lektorem mohou též. Podmínkou
je základní znalost ovládání počítače klávesnicí a myší, vše ostatní se naučíme.
Hlavní těžiště práce bude uvnitř, u počítače a u tiskárny, ale najdeme si i chvilku
Tábor zam

na pobyt venku.

Termín I.: 16.-20.8.2021
Cena:
2600,- Kč za dítě
V ceně: práce lektora + asistenta, potřebný materiál a nástroje,
obědy (budou zajištěny v blízké pizzerii), svačiny a pitný režim,
výdaje spojené s výletem, administrativa, nájem škole.
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí: 10
Lektoři: Tomáš Drbohlav
tomas.drbohlav@zsmontessori.net
č uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději do
31. 5. 2021 na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte
a specifickým symbolem 927.
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT JAKO KDYŽ 3D TISKNE
II.TERMÍN
Zálohu 500,- K
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