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                                                              Wakacyjne zajęcia plastyczne 
01.07 godz. 11.00                                 - "Zielono mi"- malarskie impresje łąkowe na Wypandowie /spotkanie w MOK/
08.07 godz. 11.00                                 - "Nieważkość ważki"- zajęcia na Zauerowcu /spotkanie w MOK/
15.07 godz. 11.00                                 - "Paski, kropki i plamki"- zajęcia w MOK
22.07 godz. 11.00                                 - "Jak się pisze drobnym maczkiem"- zajęcia w MOK

09.07 godz.11.00                                  Warsztaty dla dzieci - opowiadamy o świecie - „O MLEKU”
                                                                          Kromka świeżego chleba z pyszniącym się na niej żółciutkim masłem. Ile to pracy? Dziś niewiele, ale dawno, dawno temu...
                                                                          Historia mleka zaczyna się już 9000 lat p.n.e. Czy na całym świecie pije się mleko? Gdzie jest kraina mlekiem i miodem płynąca? 
                                                                          Opowiemy o "mlecznych" zwierzętach na całym świecie - czy renifer daje mleko, jak wygląda jak? 
                                                                          Czy Kleopatra naprawdę kąpała się w mleku? Opowiemy o tym, co można zrobić z mleka ! Wystarczy trochę siły, cierpliwości i...
                                                                          ...W TRADYCYJNY SPOSÓB (W MAŚNICZKACH) ZROBIMY PYSZNE MASŁO!
                                                              Dzieci podzielone na grupy samodzielnie wyrabiają masło! A na koniec każdy zje kromkę chleba ze świeżutkim masłem. 
                                                                           Prosimy o wcześniejsze zapisy, liczba miejsc ograniczona.

16.07 godz.17.00                                 Zabawy przy fontannie: 
                                                             „FONTANNA NA WESOŁO” - zabawy, letnia dyskoteka
         godz.18.00                                   ZUMBA PRZY FONTANNIE - dla każdego w każdym wieku, zaprasza Szkoła Tańca „Tańczymy”
                                                              prowadzenie - Joanna Dziedzic

23.07godz.9.00                                     Wyjazd plenerowy fotograficzny - ZOO OSTRAWA
                                                             W trakcie pleneru wykonamy zdjęcia  telefonem komórkowym na LETNI KONKURS FOTOGRAFII. 
                                                             Przy zapisach należy podać nr paszportu lub dowodu osobistego
                                                             Koszt - 100 koron czeskich + 10 zł (prosimy o wcześniejsze zapisy)

28.07.godz.11.00                                  Warsztaty dla dzieci - opowiadamy o świecie - „SMAKI ŚWIATA”
                                                                          Na całym świecie wiele jest smaków - znajomych i zaskakujących. Są takie smaki, które zapamiętamy do końca życia, a i takie, 
                                                                          których już więcej nie chcielibyśmy próbować. Opowiemy o naszych doświadczeniach i przygodach kulinarnych, 
                                                                          o tym czego możemy spodziewać się w kuchni różnych zakątków świata. Wybierzemy się w bardzo smaczną podróż...
                                                                          Jaka jest najpopularniejsza przyprawa świata? Czy każdy lubi czekoladę. Czy czekolada jest zdrowa? Opowiemy jak i z czego się ją robi.
                                                                          Egzotyczne przyprawy: jak wygląda wanilia, z czego robi się cynamon i co to jest karob? 
                                                                          W Afryce zrobiliśmy film ze ślimakowej uczty - zobaczymy go! Dziwne smaki - czego można spróbować w Wietnamie, Maroku czy Peru?
                                                                          Oczywiście wszystkiego będzie można dotknąć, powąchać, pooglądać - a nawet skosztować.
                                                                          Będziemy też działać - dzieci samodzielnie przygotują i upieką znane na całym świecie - CHIŃSKIE CIASTECZKA Z WRÓŻBĄ.
                                                                          Prosimy o wcześniejsze zapisy, liczba miejsc ograniczona.

08.08.godz.20.00                                  OPERETKA PRZY FONTANNIE - GALA OPERETKOWA Z KSIĘŻNICZKĄ CZARDASZA I NIE TYLKO
                                                               utwory: E. KALMANA, F.LEHARA, J. STRAUSSA
                                                              wykonają: Janna Szynkowska vel Sęk - sopran, B. Witkowska-Glik- sopran, Jarosław Wiewióra - tenor,
                                                                                    Kamil Zdebel - baryton, Jarosław Rzepecki - baryton, Joanna Kubas - fortepian
                                                                                    Orkiestra Dęta  KWK „Marcel”

21.08.godz. 9.00                                   WYJAZD PLENEROWY /PSZCZYNA - ZAGRODA ŻUBRÓW, GOCZAŁKOWICE - OGRODY KAPIAS/ 
                                                              - malujemy, robimy zdjęcie telefonem komórkowym na LETNI KONKURS FOTOGRAFII. 
                                                              Opłata - 20 zł (prosimy o wcześniejsze zapisy)

20.08 godz.17.00                                  ZABAWY PRZY FONTANNIE: 
                                                             „FONTANNA NA WESOŁO” - zabawy ,letnia dyskoteka
          godz.18.00                                   ZUMBA PRZY FONTANNIE - dla każdego w każdym wieku. Zaprasza Szkoła Tańca „Tańczymy”, prowadzenie - Joanna Dziedzic

22,23.08.  godz. 9.00                            Wyjazdowy plener malarsko - fotograficzny 
                                                              „ŚCIEŻKI, OGRODY, PEJZAŻE ŚLĄSKIE 2015 - dawne i nowe ogrody"

26.08 godz.11.00                                  Warsztaty filcowania - maskotki, dla dzieci od 8 lat

29.08 godz. 13.00                                 RADLIŃSKIE DOŻYNKI 2015

Poniedziałki godz.17.30                      Zaprasza Szkoła Tańca „Tańczymy”ZUMBA FITNES 

                  Polecamy:                           Letni Konkurs Literacko - Dziennikarski dla Dzieci i Młodzieży 
                                                               p.n. ”Z WAKACYJNYCH DRÓG I ŚCIEŻEK”
                                                                Letni Konkurs Fotografii                oraz karty zgłoszeń oraz szczegóły na stronie
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