
Srdečně Vás zveme na 

Prodejní výstavu cenově dostupných 
M   NTESS RI pomůcek, 
didaktických hraček a přírodníchk výtvarných potřeb,  v sobotu
19. 11. 2011 od 10 do 17 hodin v ZŠ Meteorologická.

Organizátor děkuje všem, kteří vyšli výstavě laskavě vstříc nebo se na zajištění výstavy 
podíleli: Společnost Montessori, ZŠ Meteorologická, Montessori a rodinné centrum 
4 medvědi, Magdaléna Sinkule - Dovolená s dětmi a Momtessori klub.

Místo konání: velká tělocvična ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš
Spojení: přístup k parkovišti a vstupní bráně z ulice Brunelova, GPS: 50°0'20.093"N, 14°27'18.549"E
 MHD: Sídliště Libuš - bus 117, 215 (z metra C Kačerov) nebo 165 (z Radotína, z Jižního Města), 
  Jirčanská - bus 197,198 (ze Smíchovského nádraží)

1. ročník

Všichni návštěvníci, malí i velcí, budou mít možnost si nabízené pomůcky 
a hračky prohlédnout, porovnat a vyzkoušet. K vidění budou také pomůcky 

vyrobené vlastnoručně doma. Pokud chcete spojit návštěvu výstavy 
s krásnou sobotní procházkou, nabízí se k tomu blízká Modřanská rokle.  
BAZÁREK - během výstavy bude probíhat bazárek použitých pomůcek 

(pokud chcete něco nabídnout, pište na dole uvedený mail). 

Výs
tav

ní slevy!

www.4medvedi.cz – prezentace pomůcek a připraveného prostředí pro miminka 0-18 měsíců

www.ceske-montessori-pomucky.cz – česká výroba (Smyslová výchova, ČJ, MAT, Zeměpis) 

www.detska-razitka.cz – široká nabídka razítek a dalšího příslušenství pro tvoření

www.dobrodej.cz – přírodní výtvarné potřeby, pomůcky pro tvoření nejen z vlny a dřevěné hračky

www.magformers.cz – magnetická 3D stavebnice a didaktická pomůcka, různé sestavy

www.marche.cz – laminované výukové 3-karty vyráběné v souladu s Montessori pedagogikou

www.material-montessori.cz – prodej cenově dostupných Montessori pomůcek (všechny oblasti)

www.montedi.cz – Montessori didaktické pomůcky od českých truhlářů a z českého dřeva

www.montessorihracky.cz – dovoz cenově dostupných Montessori pomůcek (všechny oblasti)

www.montessori-material.cz – dovoz Montessori pomůcek za dostupné ceny (všechny oblasti)

VSTUPNÉ: osoba 50 Kč, rodina 100 Kč

Pro děti bude připravený velký koberec se stolečky 
a židličkami a výtvarné dílničky. Po dobu prohlídky 
výstavy nabízíme krátkodobé hlídání dětí. 
K dispozici bude místnost s občerstvením. 

e-mail: kamila@murarik.net
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