Mimoškolní projekt „Přírodověda a ekologie“ – ŠR 2015/2016
Vážení rodiče, v letošním roce bude projekt fungovat v prostorách klubovny Čmeláků Zátor
- terénní stanice nad nádražím a jako vždy samozřejmě hlavně v terénu. Probíhat bude vždy
v pátek od 14.30 do 17.30 hodin v těchto termínech a s tímto zaměřením:
2. října
Život v lese, pobytová znamení*T
6. listopadu
Stromy a keře*T
4.prosince
Ptáci, výroba krmítek a krmiva*K
8.ledna
Stopování, život v zimě, zimní spáči*K
5.února
Poklady z hlubin země*K
4.března
Život ve vodě a kolem, pokusy*K
8.dubna
Odpady kolem nás, výroba papíru*K
6.května
Hmyz a jeho svět, mikroskopování*K
10. června
Rostliny na louce a poli *T
Organizace:
Děti si vždy vyzvednu z MŠ a po skončení si děti vyzvedněte v klubovně*K nebo terénní
stanici*T dle rozpisu. Dejte, prosím dětem oblečení do terénu, pláštěnku, něco na svačinku a
pití. Vyplňte, prosím přihlášku! Bez platné přihlášky nebude dítě do projektu přijato! Dále
ještě nutno vyplnit v MŠ zmocnění k vyzvedávání dítěte pro vedoucího projektu.
Pokud se dítě z nějakého důvodu se nemůže zúčastnit (lékař apod.), dejte mi prosím vědět na
telefon: – 739 652 277 Kamil *stačí SMS a příslušné paní učitelce. V případě mé nemoci
apod. píši SMS.
Pokud budete chtít podpořit projekt, příspěvky na nákup pomůcek či jiné dary např. časopisy
s přírodovědnou tématikou, staré atlasy, knihy, lupy, mikroskopy, dalekohledy apod. budou určitě dlouhodobě využity. Děkuji ☺
…………………………………………………………………………………………………..
Přihláška do mimoškolního projektu Přírodověda a ekologie
Jméno a Příjmení:____________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________
Datum narození: __________________
Email: _______________________________________ pro zasílání informací apod.
Souhlasím s tím, že po dobu pobytu mého dítěte v kroužku 14.30-17.30h za mé dítě
zodpovídá vedoucí projektu :
Kamil Krmášek nar. 17.4.1978 bytem Zátor-Loučky 31, 793 16
Telefon na rodiče: ______________________________________________________
Alergie, Fobie, Omezení: ________________________________________________
Ostatní sdělení vedoucímu:______________________________________________
Všechny údaje v přihlášce jsem vyplnil-la podle mých známých skutečností a pokud dojde ke
změnám budu vedoucího informovat
Datum:

Jméno a příjmení rodiče:

Podpis rodiče:

