
pozýva deti na miestne letné pobyty

Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3, Nitra

Termín odovzdania prihlášok: 

               do 30.6.2020

              Bližšie informácie: 

    Cirkevné centrum voľného času
                 Pavla Straussa 3 
                 949 11 Nitra
                 tel.č.: 037/77 319 46
                 0948 552 070
                 www.ccvcnitra.sk
                       

                                  

Pastoráčik  6.7. - 10.7.2020

Cena: 60,- € 

Miesto pobytu: CCVČ Nitra - Klokočina
Vek detí: 6 - 12 rokov
Doba denného pobytu je: 8:00 - 16:00

Program pobytu: maľujeme v prírode netradičným  
spôsobom, maľujeme prírodnými materiálmi (kvety, tráva, 
plody), maľujeme kávou, čajom, inšpirujeme sa obrazmi 
slávnych majstrov, vychádzky do okolia, aktivity na ihrisku.

Hudobný 13.7. - 17.7.2020

Cena: 60,- € 

Miesto pobytu: CCVČ Nitra – Klokočina
Vek detí: 6 - 12 rokov
Doba denného pobytu je: 8:00 - 16:00

Program  pobytu: spevácko-hudobno-tanečné  
aktivity. Pozreli by sme sa na hudbu z rôznych uhlov. 
Tanec - rôzne štýly. Spev - sólový, v skupine. Hra na 
hudobný nástroj - orffové nástroje, klavír, flauta (to, čo 
majú deti doma). Posluch hudby - rôzne hudobné štýly.

Easy English
3.8. - 7.8.2020

Cena: 60,- € 

Miesto pobytu: CCVČ Nitra – Klokočina
Vek detí: 6 - 12 rokov
Doba denného pobytu je: 8:00 - 16:00

Program  pobytu: učenie hravou formou,  
zameranie na učebné témy (my body, my 
house, food, clothes, animals, transport, free 
time, nižšie ročníky témy - colours, 
numbers, greetings, shapes), pohybové hry 
po anglicky, hry v prírode, vychádzky do 
okolia (v rámci MHD).

Futbalový 2 
10.8. - 14.8.2020

Cena: 60,- € 

Miesto pobytu: CCVČ Nitra – Klokočina
Vek detí: 6 - 12 rokov
Doba denného pobytu je: 8:00 - 16:00

Program  pobytu: je zameraný na  
zdokonaľovan i e  he rných  č innos t i 
jednotlivca vo futbale. Spoznávanie nových 
kamarátov pri športe. Futbalové súťaže 
motivované odmenami, spoločenské hry.

Spoznávame prírodu
17.8. - 21.8.2020

Cena: 60,- € 

Miesto pobytu: CCVČ Nitra – Klokočina
Vek detí: 6 - 12 rokov
Doba denného pobytu je: 8:00 - 16:00

Program pobytu: aktivity v prírode 
s prírodnými materiálmi. Sadenie, staranie 
sa o rastliny. Ako sa starať o zvieratá. 
Exkurzia do prírody, do parku, sadu Lívia, 
včelárstvo, kone, botanická záhrada, 
vivárium.

(v cene  je   zahrnutý   -  obed,  poistenie,
  cestovné, vstupenky, pitný režim, drobný

           materiál, rôzne odmeny  a pedagogický dozor)

(v cene  je   zahrnutý – obed,  poistenie, 
  cestovné, vstupenky, pitný režim, drobný 
  materiál, rôzne odmeny  a pedagogický   dozor)

Futbalový 1  20.7. - 24.7.2020

Cena: 60,- € 

Miesto pobytu: CCVČ Nitra – Klokočina
Vek detí: 6 - 12 rokov
Doba denného pobytu je: 8:00 - 16:00

Program  pobytu: je zameraný na zdokonaľovanie  
herných činnosti jednotlivca vo futbale. Spoznávanie 
nových kamarátov pri športe. Futbalové súťaže 
motivované odmenami, spoločenské hry.

(v cene  je   zahrnutý – obed, poistenie, 
  cestovné, vstupenky, pitný režim, 
  drobný materiál, rôzne odmeny  
  a pedagogický dozor)

(v cene  je   zahrnutý – obed,  
poistenie, cestovné, vstupenky, 
pitný režim, drobný materiál,
rôzne odmeny a pedagogický  dozor)(v cene je zahrnutý – obed,  

poistenie, cestovné, vstupenky, 
pitný režim, drobný materiál,
rôzne odmeny  a pedagogický  dozor)

(v cene je zahrnutý – obed,  
poistenie, cestovné, vstupenky, 
pitný režim, drobný materiál,
rôzne odmeny  a pedagogický dozor)
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