
            Základná škola s materskou školou Karola Rapoša   

                                       Pionierska 4, Brezno 
 

 

LETNÁ ŠKOLA PREDŠKOLÁKA 

  

     Letná škola bude prebiehať v budove Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša 

na Pionierskej ulici č.4 v Brezne 

 

od 07. júla do 11. júla 2014 
 

 Môžu sa jej zúčastniť všetci predškoláci zapísaní do 1. ročníka našej základnej školy. Počas 

letnej školy budú zaujímavým programom  deti viesť kvalifikované pani učiteľky.  

  

Denná činnosť bude pozostávať z nasledovných aktivít, ktoré sa budú striedať: 

 

-         hráme sa s angličtinou – prvý kontakt s cudzím jazykom 

-         ohýbaj sa, jazýček – komunikatívne zručnosti 

-         spievaj, tancuj, kresli - umelecká výchova 

-         pozorovania v prírode - prírodovedná vychádzka 

-         počítame s pastelkami – matematické predstavy 

-         rozprávková krajina – literárna a dramatická výchova 

      -         kamarát počítač - základy informatickej výchovy 

-         pocvičme si, kamaráti - športová príprava 

 

   Program dňa:    

  8.00 –  8.30 hod. – 1. aktivita 

  8.40 –  9.10 hod. –  2. aktivita 

  9.10 –  9.40 hod. – desiata 

  9.40 – 10.10 hod. – 3. aktivita 

 10.20 – 10.50 hod. – 4. aktivita 

 11.00 – 11.30 hod. – 5. aktivita 

 11.35 – 12.00 hod. – obed.  

  

Desiata a obed bude podávaná v školskej jedálni. Po obede  môže ísť predškolák domov alebo 

bude pokračovať v činnosti v materskej škole.  (Prosím, nahláste u pani učiteliek v MŠ.) 

      

Letná škola predškoláka je bezplatná, platí sa len za desiatu a obed - poplatok vo výške ako 

v materskej škole. 

 

Denné informácie o dianí v letnej škole prinesieme na webovej stránke:  

www.predskolaci.estranky.sk 

  

 

Prosíme, aby si detičky priniesli so sebou papučky na prezutie, pastelky a jeden veľký čistý 

zošit č.420, do ktorého budú zaznamenávať svoje poznatky počas letnej školy. 

  

 

Prosíme Vás, nahláste záujem o letnú školu v našej materskej škole, resp. v našej základnej 

škole Mgr.  E. Skačanovej najneskôr do 15.6.2014. Môžete  telefonicky na čísle 048/6117014; 

0908 224 017, prípadne mailom: eskacanova@gmail.com 

 


