
MEZINÁRODNÍ MONTESSORI JESLE, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA OD 1,5 DO 15 LET 

Naším posláním je podporovat v dětech lásku k poznávání světa a odvahu tvořit v něm vlastní příběh 

Celostní vzdělávání v duchu Montessori a s angličtinou přirozeně v každodenních aktivitách od roku 2010  

Mateřská škola a Základní škola U vrbiček, MŠ Lesní 15, Praha 4 - Kunratice, ZŠ Táhlá 1, Praha 4 – Braník 

Web: www.uvrbicek.cz, www.willowtrees.cz, mail: info@uvrbicek.cz, info@willowtrees.cz, tel: +420604293047  

 

Máte chuť zblízka poznat Montessori a načerpat inspiraci pro radostné učení i pro výchovu bez 

poražených? Chcete zažít s dětmi vše, co zažívají v Montessori školce, být u jejich objevů? 
 

MONTESSORI HERNY pro rodiče a děti od 1,5 do 3 a od 3 do 6 let 

Děti si vyzkouší Montessori pomůcky a aktivity a budou s Vámi sdílet svou 

radost a úžas z nových objevů. Získáte inspiraci pro společné hry a 

poznávání doma či venku i pro řešení různých situací, kterými nás děti někdy 

zkoušejí. Součástí herny s rodiči je nejen společné hraní, ale na závěr vždy 

také prostor pro reflexi zážitků či debatu o výchově s respektem, láskou a 

svobodou i hranicemi. Herny s rodiči vede Martina Zábranská, naše stálá, 

velmi zkušená Montessori učitelka a též máma dvou báječných dcer, ve 

spolupráci s dalšími našimi českými či anglicky mluvícími učitelkami. 

Rodiče s dětmi 1,5-3 roky: Čtvrtek 9:00 – 10:30 s Martinou a Laurou Campbell v češtině a angličtině  

Rodiče s dětmi 1,5-3 roky: Pátek 9:00 – 10:30 s Martinou a Kristýnou Chytráčkovou v češtině 

Rodiče s dětmi 3-6 let: Středa 14:45 – 16:30 s Martinou a Gabi Sochańskou v češtině a angličtině 

Cena: zkušební lekce 190 Kč, program 10 lekcí 2100 Kč od října do 13.12.2019, kapacita: 6 dětí s rodiči  

 

Přáli byste si dopoledne pro sebe s vědomím, že vaše dítě tráví smysluplný a radostný čas v prostředí 

bezpečí, klidu, podpory a inspirace? Přejete si připravit své dítě na den, kdy nastoupí do školky? 
 

MONTESSORI HERNY pro děti od 1,5 do 3 let 

Děti si vyzkouší nejen Montessori pomůcky a aktivity, ale zažijí také první 

chvíle bez rodičů, zkušenosti, které jim později pomohou snáze zvládnout 

nástup do školky. Poznávají společná pravidla a rituály, učí se 

samostatnosti i spolupráci s novými kamarády. V anglické herně se tou 

nejpřirozenější formou seznamují s tím, že někdo mluví jinak, a přesto si 

můžeme rozumět. Herny vedou naše stálé učitelky jesličkové třídy Kristýna 

Chytráčková a Laura Campbell. Než se děti s novým prostředím seznámí a 

získají pocit bezpečí, samozřejmě mohou být rodiče v herně s nimi.  

Děti 1,5-3 roky: Úterý 9.00 – 10.30 s Laurou v angličtině především s vařením či pečením a jógou  

Děti 1,5-3 roky: Středa 9:00 – 10:30 s Kristýnou v češtině se zpíváním, pohybem a výtvarným tvořením 

Cena: zkušební lekce 190 Kč, program 10 lekcí 2100 Kč od října do 13.12.2019, kapacita: 6 dětí  

 

Chcete své dítě podpořit v angličtině? Hravě a tvořivě, v příjemně malé skupině vrstevníků a s rodilou 

mluvčí, která nemá jen správný přízvuk, ale i zkušenosti, respektující přístup a nadšení?  
 

HRAVÁ ANGLIČTINA pro děti od 3 do 6 let a pro školáky 

Pravidelné lekce angličtiny s povídáním, čtením, hraním se slovy a výtvarným 

tvořením na téma dle věku a zájmu dětí. Téma se stane měsíčním projektem, 

v němž děti mají prostor slovní zásobu i gramatiku opakovat a upevňovat i 

postupně rozšiřovat. Když se téma vyčerpá, přijde nové a nový projekt s další 

gramatikou a novou slovní zásobou. Kroužek vede naše stálá učitelka Kate 

Tremewan, která touto formou úspěšně již několik let učí děti různého věku. 

Děti 3-6 let: Pondělí 14:30 – 15.30    Cena: zkušební lekce 160 Kč, 10 lekcí 

Děti 6-9 let: Pondělí 15:30 – 16:30   od 30.9. do 16.12.2019 1900 Kč, 6 dětí 

 

Registrace: Clara Vávrová, mail: clara@uvrbicek.cz, tel: +420 606 626 078. 


