BASIS BEGINNERS PRAGUE

3.–28. SRPNA 2020
8:00–17:00

LETNÍ PROGRAM 2020
1. TÝDEN (3.–7. SRPNA) | PIRÁTI
Jste připraveni vstoupit do světa pirátů?! Budeme se chovat, mluvit, oblékat a hrát si
jako piráti. Každý si vybere svého oblíbeného filmového lupiče, jako je kapitán Hook,
Jack Sparrow a Long John Silver. Vyzkoušíme si výstroj, která neodmyslitelně patří
ke kontrétní postavě (klobouk, hák, oční páska, náušnice nebo šátek) a postupně
se budeme dozvídat více o svých pirátech prostřednictvím knih a neuvěřitelných
příběhů. V představách se také přeneseme na palubu pirátské lodi, kde zažijeme se
svým “hrdinou” úžasné dobrodružství.

2. TÝDEN (10.–14. SRPNA) | ZVÍŘATA V ZOO
Jaké je tvé oblíbené zvíře? Budeme se učit o různých druzích zvířat, které jsou k vidění
v zoo. Prozkoumáme všelijaká zvířecí prostředí, jako je safari, džungle, deštný prales,
poušť a budeme si povídat o tom, kde má každý živočich svůj domov. Společně si
přečteme zajímavé příběhy a shlédneme úžasná videa a obrázky, abychom se dozvěděli
více o tom, jak tato zvířata žijí a čím se živí. Rovněž se vydáme na výlet do pražské zoo,
poznat je všechny osobně.

3. TÝDEN (17.–21. SRPNA) | VESMÍR
3–2–1–Start! Vystřelíme jako astronauti na naše zábavné dobrodružství, kde se dozvíme
vše o vesmíru. Prozkoumáme slunce, měsíc, planety a vše, co naše galaxie může
nabídnout. Navrhneme vlastní raketu, podnikneme virtuální výlet na mezinárodní
vesmírnou stanici, vytvoříme nejrůznější planety a mnoho dalšího. Tento týden
bude plný písní, tanců, příběhů, umění a řemesel, které nám přiblíží neuvěřitelně
vzdálený vesmír.

4. TÝDEN (24.–28. SRPNA) | VĚDA
Náš týden všeho, co se týka vědy, je zpět! Připojte se k nám na několik úžasných
experimentů, které pomohou dětem přiblížit témata, jako je elektrická energie,
chemické reakce a třecí síly, a to vše naprosto zábavným a magickým způsobem.
K realizaci svých vlastních experimentů budou děti používat vědecké vybavení, jako
jsou kádinky, zkumavky, brýle a laboratorní pláště. Díky naší jedinečné hře ve vědecké
laboratoři dostanou šanci stát se samy malými vědci.

LETNÍ PROGRAM: CENÍK
PROGRAM

CENA PRO BASIS BEGINNERS*

CENA PRO OSTATNÍ**

Celý den (8:00–17:00)

1 900 Kč/týden

4 900 Kč/týden

Půl dne (8:00–13:00)

1 900 Kč/týden

3 000 Kč/týden

*BASIS Beginners jsou současní studenti a studenti, kteří se zapíší na školní rok 2020/2021 (vyplněná přihláška, podepsaná
smlouva a zaplacený poplatek za zápis). Cena obsahuje oběd, svačiny, pitný režim, materiály, vstupy atd.
**Cena obsahuje oběd, svačiny, pitný režim, materiály, vstupy atd.
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