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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.
Jako první Vám nabízíme programy, díky nimž bychom rádi přispěli k tomu, aby se děti dozvěděly

více o místě, kde žijí – o našem městě Mníšek pod Brdy a jeho okolí.
_________________________________________________________________________

Křížem krážem Mníškem
(vhodné pro 1., 2. a 3. třídy – ŠVP Prvouka 1. tř. Domov; 2. tř. Domov, škola;
3. tř. Domov, škola, obec + Mapy)

- formou hry přímo v terénu se děti seznámí s místopisem a historií Mníšku,
dozvědí  se,  po  kom  jsou  pojmenované  ulice  a  náměstí,  kde  se  nacházejí
důležité instituce (městský úřad, policie …)
-  hra  i  náplň  bude  přizpůsobena  věku  dětí  –  pro  starší  žáky  je  zahrnuto
procvičení práce s mapou
- program trvá cca 3 vyučovací hodiny
- cena 80,-Kč/žáka

Letopisy Mníšku I. a II.
(vhodné pro 4. a 5. třídy – ŠVP Vlastivěda 4. a 5. tř.)

- prožitkovou formou se děti seznámí s historií Mníšecka, dozvědí se o místních
rodácích a zajímavých osobnostech, a to od doby Keltů do 30leté války (I. část), a
dále od 30leté války až do 20. století (II. část)
- program probíhá v budově Oázy (nám. F. X. Svobody 38)
- program (jedna část) trvá cca 3 vyučovací hodiny
- cena jedné části 100,-Kč/žáka

________________________________________________________________

Cena  zahrnuje pracovní list k dodatečnému shrnutí ve třídě a další materiály. 
Z technických důvodů nelze programy 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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