UŽIJEM SI JARNÉ PRÁZDNINY
Prvých 100 detí má
90 minútový voľný
vstup do
petržalskej
plavárne. Každý,
pre rodičov
pracovný deň
prázdnin (20.24.2.), si môže až
100 detí užiť pobyt
v novej plavárni
úplne zdarma.

PRÁZDNINOVÉ
DIELNIČKY
20. – 24. februára 2017
denne od 10.00 do 12.00 h
tvorivá dielňa v CC Centre pre
všetky deti od 5 rokov, ktoré si
chcú užiť veselé prázdniny,
otestovať si svoju tvorivosť
a zručnosť alebo aj nájsť nových
kamarátov. Vstupné 2 €.

KINO PRE DETI
SPIEVAJ
19.02. o 16:00 H
V ARTKINE ZA ZRKADLOM
Podnikavý chlapík Buster Moon má
poslednú šancu zachrániť divadlo,
ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko
staví na jednu kartu - na veľkolepú
talentovú spevácku súťaž, akú svet
ešte nevidel. A rovnako ako je pestré
zloženie zvieracích súťažiacich, je
pestrý aj ich repertoár, ktorý sa
rozpína od Franka Sinatru až po Lady
Gaga. Vstupné 4 €.

Nuda nebude ani v
knižnici
Furdekova 1

•Riešenie hlavolamov, hádzanie a kvízov
(10.00 h)
•Zahrajme sa v knižnici – hranie
spoločenských hier (14.00 h)
•Večerníček naživo – pondelok a štvrtok
(17:00 h)

Prokofievova 5
•Zahrajme sa v knižnici – hranie spoločenských
hier
•Večerníček naživo (po-pia)
•Všakovaké veci - pondelok Karaoke, utorok
Hávedník zo života hmyzu, streda výroba
origami, štvrtok premietanie Cesty do
praveku, piatok Európske pexeso

Turnianska 10
•Fašiangové dielničky
•Zahrajme sa v knižnici – hranie spoločenských
hier
•Bábkové divadielko
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ROZPRÁVKOVÉ
LEPORELO

AKO VYSTRAŠIŤ
STRAŠIDLO
Detské divadelné
predstavenie v podaní
divadla MAKILE
19. februára o 10.00 h v DK
Zrkadlový háj. Vstupné 2 €.

Jarný BENI camp
denný tábor na ZŠ Tupolevova
X-Box, lezecká stena, šerm, street dance,
bowling
Ak bude sneh: sánkovačka, snow art
sprejovačka, bobovačka a stavanie iglu
(ak nám nebude počasie priať, pôjdeme
na KLZISKO alebo PLAVÁREŇ)
Športové tréningy, ktoré budú zaujímať
hlavne chalanov: FLORBAL, FUTBAL, JUDO,
ŠERM, PARKOUR, ATLETIKA, KIN BALL,
LEZENIE PING-PONG, AIRSOFT TURNAJ,
NERF SÚBOJ.
Dievčatá sa môžu zapojiť do tanečných
tréningov : STREET DANCE, LATINO, DISCO,
GYMNASTIKA, KIN BALL a KARAOKE.
Ďalšie informácie
termín: 20.2. – 24.2. 2017
časy: každý deň 7:30 – 17:00 h.
vek: 7-15 rokov
cena: 119,-€
V cene: herne, telocvičňa, judo
telocvičňa, tanečná sála, posilňovňa,
vstupy, obedy, pitný režim, ovocie a
sladkosť.

Vavilovova 24
•Prázdninové dielničky
•Zahrajme sa v knižnici
•Hádanie hádaniek

Vyšehradská 27
•Čítanie a maľovanie – rozprávka o krtkovi a
jeho kamarátoch, ktoré si môžu deti nakresliť
•Divadielko
•Vymaľovávanie – čarovanie s farbičkami
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