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Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli,

dovolujeme si nabídnout pro Vaši výuku doplňující programy, které připravujeme v Mníšku pod Brdy.
Věříme, že zážitková forma našich programů přispěje k tomu, aby výuka byla pro děti zajímavá a aby

si probírané učivo dobře zapamatovaly.
Níže nabízíme  praktické programy, které se věnují řemeslům a dovednostem našich předků.
_________________________________________________________________________

Jak se dělal papír a jak se na něj psalo

-  děti  si  ručně  vyrobí  vlastní  papír,  vyzkouší  si  různé  možnosti  barvení
a zdobení, dozví se něco z historie a vyzkouší si, jak se dříve psalo - brkem
a inkoustem 
- program probíhá na zahradě a v budově Oázy (nám. F. X. Svobody 38), po
dohodě lze program uskutečnit i ve třídě
- program trvá cca 3 vyučovací hodiny (150 min.)

Jak se dělala mouka

- děti se naučí rozeznávat jednotlivé druhy obilí, vyzkouší si, jak je těžké vymlátit obilí
cepy a  rozemlít  zrna pomocí  kamenů,  zkusí  rozdělat  oheň křesáním a z mouky si
upečou placky
- program probíhá na zahradě a v budově Oázy (nám. F. X. Svobody 38)
- program trvá cca 3 vyučovací hodiny (150 min.)

Jak se zpracovávala vlna

- děti se dozvědí, co vše je potřeba udělat, aby se z ovčího rouna stala vlna na pletení,
plstění či tkaní, a jednotlivé činnosti si prakticky vyzkouší - česání vlny, předení na
kolovrátku, tkaní na dřevěném rámečku či plstění 
- program probíhá na zahradě a v budově Oázy (nám. F. X. Svobody 38), po dohodě
lze program uskutečnit i ve třídě
- program trvá cca 3 vyučovací hodiny (150 min.)
________________________________________________________________________

Cena za program je 70 Kč/žáka - zahrnuje přítomnost dvou lektorek, veškerý materiál k výrobě
a pracovní listy k dodatečnému shrnutí ve třídě. 

Z technických důvodů nelze programy v budově Oázy uskutečnit v zimním období.
Bližší informace o programech Vám rádi poskytneme na e-mailu oaza.mnisek@seznam.cz  

a na tel. č. 605 706 794
Informace o našem sdružení naleznete na adrese http://oaza.mnisek.cz/
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