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

Švermováček

březen-duben 2018

AKCE V BŘEZNU
Středa 7. 3. 2018 čajovna od 15 do 15:30 hodin
pohádkové hry o sladké dobroty s čajíčkem a sušenkou
pátek 23. 3. 2018 Jarní pochod s přespáním v Pionýráku.
Vyplnit návratku do 21. 3. 2018. Sraz u Pionýráku v pátek 17 hodin. Ukončení v sobotu
v 9 hodin. S sebou přezůvky, sportovní oblečení, pohodlnou obuv, hygienu, malý ručník.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka
Jméno ………………………………………………………. Třída………….
Datum ………………………………. Podpis rodičů……………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa 28. 3. 2018 nebude schůzka
Do 31. března 2018 - 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. Dodat posudek od lékaře, pokud ještě nemáte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školení hlavních a oddílových vedoucích na Mrtníku 23. 3. – 25. 3. 2018
Je potřeba se přihlásit do 10. března 2018 Ále Šefflové. Před školením je třeba také předat Ále
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). Dále dostanete
od Ály přihlášku, kterou povezete s sebou, a potvrzení, že jste registrováni na naší pionýrské
skupině. 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
Středa 4. 4. 2018 velikonoční dovednosti
Středa 11. dubna 2018 - Kuličkiáda
Od 14:00 do 15:00 h, s sebou pytlík kuliček a soutěživou náladu.

Středa 18. dubna 2018 - poslední čajovna v tomto školním roce
Posedíme u čaje a zahrajeme si deskové hry dle výběru. Čajovna se koná 15:00 do 15:30 h.
Čtvrtek 19. 4. 2018 od 13:00 do 17:00 h - Sběr papíru – u školy
Středa 25. 4. není schůzka ŠvP
Letní tábory 2018
Na stránkách pionýrské skupiny jsou od 1. ledna 2018 k dispozici Informace o táborech 2018
a jejich přehled, přihlášky na tábory dětí. Řád tábora a Posudek o zdravotní způsobilosti pro
děti.
Na co si budeme hrát na táborech:
1. běh – Kdo přežije Mrtník – tento turnus je již obsazen
2. běh – Jumanji – tento turnus je již obsazen
3. běh – Harry Potter - zde jsou ještě volná místa
Všechny informace o činnosti pionýrské skupiny, o táborech apod. najdete na stránkách naší
skupiny

www.svermovacek.pionyr.cz
Divadla

So 15. 9. 2018 Fantom Opery – Goja, pár vstupenek je ještě k dispozici Alena Šefflová
Pá 7. 12. 2018 Muž se železnou maskou Brodway – vyprodáno

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.
13. 4. – 15. 4. 2018
III. běh - Švenkrt,
27. 4. - 29. 4. 2018
I. běh - Zuzana Pochmanová
4. 5. – 6. 5. 2018
II. běh - Žalmanová Lenka
22. 6. – 24. 6. 2018
II. běh - stavění stanů, sekání trávy a další přípravné práce

