Pionýrská skupina Záře

NABÍDKA ODDÍLŮ

pro školní rok 2022/2023

MARŤÁNCI

ČIPERKOVÉ

Nejmladší oddíl Marťánky čeká dobrodružství v podobě
cestování a poznávání světa. Kromě pravidelných schůzek se
budou vydávat i na 24hodinové výpravy do neznáma, a pokud
si troufnou, tak i na víkendové výlety!

Čiperkové jsou oddíl pro holky i kluky, který se zaměřuje na tvůrčí činnost a sportovní aktivity. Rozvíjí schopnost týmové spolupráce a podporuje přátelské vztahy mezi dětmi.

Úterý od 17:30 do 18:30

Věk dětí: 6 - 8 let
Vedoucí oddílu: Jakub „Huťák“ Hutr
Kontakt: martanci@zare.cz, +420 723 142 795

Středa od 17:30 do 19:00

Věk dětí: 7 - 10 let
Vedoucí oddílu: Tereza „Rampouch“ Procházková
Kontakt: ciperkove@zare.cz, +420 704 083 444

DRÁČCI

PELIKÁNI

Dráčci budou letos cestovat kolem světa, vyzkouší si práci
s různými výtvarnými technikami, naučí se spoustu různých
deskových her, rozumět mapě, pracovat s uzlovačkou, postavit stan, rozdělat oheň či luštit tajemné zprávy.

Jsme veselá parta, co se ráda toulá přírodou. S námi vás čekají
akční hry, výlety do přírody a mnohá dobrodružství. Občas se ale
i zklidníme a zahrajeme si deskovku, něco vyrobíme nebo i uvaříme. Přijďte se s námi seznámit a uvidíte!

Věk dětí: 10 - 12 let
Vedoucí oddílu: Veronika „Verča“ Košvancová
Kontakt: dracci@zare.cz, +420 722 228 311

Věk dětí: 10 - 13 let
Vedoucí oddílu: Jakub „Ditík“ Ditrich
Kontakt: pelikani@zare.cz, +420 732 530 302

Čtvrtek od 17:00 do 19:00

Pondělí od 17:00 do 18:30
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