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JAHODOVÉ MENU
Přinášíme zprávy
z našeho dětského klubu JAHODA
Po prázdninové odmlce, kterou jsme vyplnili třemi týdenními táborovými pobyty pro děti a přípravou klubu na další školní rok, se dveře
Klubu Jahoda ve Vybíralově ulici 969 opět otevřely 8. září. A co je u nás nového? Klub je celý vymalovaný, PVC na zemi nahradily
měkké koberce, a hlavně tu na děti čeká třetí místnost, vybavená dvěma počítači, televizí a videem. Stejně jako loni dětem nabízíme
mnoho kroužků, a to zcela zdarma.
Každé úterý od 17.30 do 18.30 hodin - kroužek počítačů (možnost hrát počítačové hry, psát texty, využít program na malování
atd., pod dohledem našich vyškolených dobrovolníků).
Každou středu od 14.00 do 16.00 hodin - kroužek angličtiny pod vedením rodilé mluvčí z Kalifornie, zvlášť pro začátečníky a
pokročilé. Učí se formou her, přítomna je dobrovolnice, která tlumočí do češtiny.
Jednou za čtrnáct dní ve středu od 16.00 do 18.00 - kroužek keramiky (možnost zhotovení libovolných výtvorů z keramické hlíny
a po jejich vypálení si je odnést domů).
Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin - klub s Luisou (canisterapie - Luisa je vycvičená fenka zlatého
retrívra, děti si s ní mohou pohrát a také se tu dozvědí řadu důležitých informací o tom, jak se ke psům chovat).

Co Klub JAHODA připravuje
Od listopadu dramatický kroužek (hraní různých pohádek podle vlastního výběru), chceme také otevřít filmový klub, v němž si
budeme půjčovat filmy. I tyto kroužky budou zdarma a pod dohledem vyškolených dobrovolníků. Naše služby hodláme rozšířit také o
doučování dětí a školní přípravu. V příjemné učebně si děti mohou udělat domácí úkoly, dobrovolníci se jim budou individuálně
věnovat. Rodiče, pokud máte o tuto službu zájem, ozvěte se nám a vše domluvíme osobně!
K aktivitám našeho klubu patří také výlety. V listopadu se s našimi dobrovolníky dvacet dětí zúčastnilo víkendového pobytu se
spoustou her v překrásném prostředí - na Benecku v Krkonoších.

Klub Jahoda je přístupný všem dětem od tří let v uvedeném čase.
Pondělí 15.00-17.00
Úterý 15.00-17.00 + kroužek počítačů
Středa angličtina 14.00-16.00
klub Jahoda/keramika 16.00-18.00
Čtvrtek (jen lichý) 16.00-18.00
Pokud máte chuť přiložit v našem klubu ruku k dílu, s radostí vás uvítáme mezi námi!
Těšíme se na všechny, kteří zazvoní na náš zvonek!

JAHODA, Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, 777 67 40 60
www.jahoda.dobrovolnik.cz

