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Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, www.podhoubi.cz
14. 5.

Dobrodružná vycházka Popleteným pohádkami Stromovkou do Troji
s Ekoškolkou Rozárkou.
Milí sousedé, 14. května se Stromovka
promění na pohádkovou říši, kde je
všechno tak trochu jinak.
Přijďte spolu s dětmi poznat zvířecí, kouzelné i rostlinné obyvatele
Stromovky.
Cestu můžete začít od 14:00
u Šlechtovy restaurace a bude otevřena do 16:30. Cestou do Troji potkáme
rytíře chránícího posledního draka,
hejkala kterak hledá vyplašené sovy,
víly s jejich bylinkovou zahrádkou, vodníka s žabí školku a mnoho dalších.
Na konci cesty na nás čeká od 17:00
dětské divadlo v Ekoškolce Rozárce
a Ekocentru Podhoubí za Trojskou
lávkou.
Od 16 do 18 si můžete prohlídnout školku a popovídat si s učiteli.
A kdo se může zdržet ještě déle, je

srdečně zván na večerní oslavu 10. narozenin Ek. Podhoubí, kde nebude chybět
pestré občerstvení. Vstup zdarma.
Více informací naleznete na stránkách www.podhoubi.cz, nebo pište
na hana.weiser@podhoubi.cz. Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka,
mateřská škola, z. ú., Pod Havránkou
12/2. Praha-Troja.

24. 5. Zveme na den otevřených dveří do Ekoškolky
Rozárky
Srdečně zveme na den otevřených
dveří Ekoškolky Rozárky, který se koná
24. 5. 2016 od 9 do 11. Rádi Vám představíme náš vzdělávací program, učitele i prostředí školky. V Ekoškolce
Rozárce máme čas vyrůst. www.podhoubi.cz, eva.surova@podhoubi.cz, tel.
777 123 690, Ekocentrum Podhoubí
a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola,
z. ú., Pod Havránkou 12/2. Praha-Troja.

Letní školka v Ekoškolce
Rozárce – zápis
Prázdniny v Praze jsou nuda?
S Rozárkou se nudit nebudete. Letní
školka pro děti od 3 do 7let. Flexibilní čerpání permanentek, kvalitní zázemí, lesní pedagogika, Začít spolu.
Zapsat se můžete na adrese: eva.surova@podhoubi.cz, Ekoškolka Rozárka,
Praha-Troja, Pod Havránkou 12/2,
www.podhoubi.cz

Příměstský školkový tábor
s Rozárkou do ZOO – zápis
Společně budeme cestovat světem
a postupně poznávat nejen zvířecí
obyvatele jednotlivých kontinentů během návštěv sousední ZOO, ale také
zvyky přírodu i místní jídla. Pro děti
od 4 do 7let. Kvalitní zázemí školky.
Zapsat se můžete na adrese: eva.surova@podhoubi.cz, Ekoškolka Rozárka,
Praha -Troja, Pod Havránkou 12/2,
www.podhoubi.cz

