Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Švermováček, Kladno-Švermov

Švermováček

březen-duben 2015

AKCE V BŘEZNU
Čtvrtek 5. března 2015 čajovna od 15 do 16 hodin
pohádkové hry o sladké dobroty s čajíčkem a sušenčičkou.
Pátek 20. března 2015 - Jarní pochod
Přivítáme příchod jara pochodem. Sraz v 16:00 hodin u Domu dětí, příchod z pochodu
ve 20 hodin. Před pochodem si opečeme vuřtíky, aby nám to lépe šlapalo
Do 31. března 2014 - placení zálohy na tábor
Můžete zaplatit u Líby Bendové doma (Rašínova 1155, Kladno-Švermov) po domluvě
kdykoliv, nebo u Ály ve škole v Hnidousích. Lze i převodem na účet 385471339/0800,
prosíme uvést jméno dítěte a číslo PT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středočeské PVC pořádá ve dnech 27. - 29.3. 2015 školení (KOV) Kvalifikace
oddílových vedoucích a v tom samém termínu tedy 27. - 29. 3. 2015 + 26. 4. 2015 i
akreditovaný kurz tj. kurz s obecnou platností (HVDT) Hlavní vedoucí dětských
táborů.
Víkendový kurz bude probíhat na Mrtníku (KOV, HVDT) a ten jeden den 26. 4. 2015 na
Kladně.

Školení hlavních a oddílových vedoucích na Mrtníku
Je potřeba se přihlásit do15. března 2015 Líbě Bendové. Před školením je třeba také předat
Líbě Výpis z rejstříku trestů (kdo ho ještě neodevzdal) a Posudek o zdravotní způsobilosti
(budete ho potřebovat i na tábor, odevzdáváme jen kopii, originál použijeme na tábor).
Členové naší skupiny mají školení zdarma, poplatek hradí skupina. Ti, kteří nemají zaplacené
příspěvky, si školení hradí sami. Na tábor je nutné.

AKCE V DUBNU
Čtvrtek 2. 4. 2015 velikonoční bruslení ve Slaném
O úspěšné akci pololetní bruslení to chceme zopakovat. Prosím nahlaste se do 23. 3. 2015.
Cena 50,- Kč. Bude objednán autobus tedy 45 lidí. Samozřejmě můžete dojet i autem. Čím
víc nás bude, tím lépe. Čas upřesníme.

Zájemci mladší 10 let pouze v doprovodu rodičů.

Návratka bruslení ve Slaném
Jméno………………………………………………………………..
třída……………………..
Jméno rodičů žáků mladších 10 let, popřípadě zájemců z řad rodičů i starších
žáků……………………………………………………………………………
Počet účastníků ……………………………………
využijeme autobus

ANO NE

 Nehodící se škrtněte

podpis rodičů

9. 4. 2015 kouzelník do družiny
zúčastníme se akce společně s družinou, vybíráme 50,-Kč
Čtvrtek 16. dubna 2015 od 13:00 do 17:00 h - Sběr papíru – rovnou ve sběrně
Tento den nebude schůzka!!
Pátek 17.4.2015 divadlo Brodway – Mýdlový princ muzikál s písničkami V. Neckáře.
Cena vstupenky 300,-Kč a 100,- na autobus. Zamlouvat u Ály Šefflové tel 724735598, email
alenasefflova@seznam.cz
Čtvrtek 23. 4. 2015 - Kuličkiáda
Od 14:00 do 15:00 h, s sebou pytlík kuliček a soutěživou náladu.
Čtvrtek 23. dubna 2015 - poslední čajovna v tomto školním roce
Posedíme u čaje a zahrajeme si deskové hry dle výběru. Čajovna se koná 15:00 do 15:45 h.

Letní tábory 2015
Na stránkách pionýrské skupiny jsou od 7. ledna 2015 k dispozici Informace
o táborech 2015 a jejich přehled, přihlášky na tábory dětí i rodičů s dětmi, Řád
tábora a Posudek o zdravotní způsobilosti pro děti.
Na co si budeme hrát na táborech:
1. běh – Husité – tento turnus je již obsazen
2. běh – Signál z neznáma (scifi)
3. běh – Asterix a Obelix
4. běh maminky s dětmi – Mach a Šebestová
Všechny informace o činnosti pionýrské skupiny, o táborech apod. najdete
na stránkách naší skupiny

www.svermovacek.pionyr.cz

UPOZORNĚNÍ PRO VEDOUCÍ A INSTRUKTORY
Brigády: jsou na webu naší skupiny – sledujte tyto stránky
Všichni vedoucí, kteří jedou na tábor, si vyberou některý z termínů a zúčastní se
brigády, je to opravdu nutné.

Brigády
7. 5. – 10. 5. 2015
I. běh - Maruška Protivová, příprava tábora, úklid
základny a její okolí
30. 4. – 3. 5. 2015
II. běh - Zdena Zaplatílková, Míra Benda, brigáda, úklid
základny a okolí, příprava tábora
19. 6. – 21. 6. 2015
II. běh - stavění stanů, sekání trávy a další přípravné
práce
21. 6. -27. 6. 2015
Vašek Švenkrt - hlídání tábora

