
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – III.turnus

KOMUNITNÍ CENTRUM JEDEN STROM

OLYMPIÁDA OD EVROPY PO AFRIKU

Termín: 18. – 22. července 2016

Pedagogové: 

Dominika Tomanová, tel. 739 455 534 – vedoucí týdne

Soňa Joštová, tel. 723 631 600

Renáta Vonzová

Veronika Vonzová

Co nás čeká?

Pondělí   -   žlutý kruh -     UŽIJ SI TO!
Seznámíme se pomocí vtipných míčových a jiných seznamovacích her. Společně vytvoříme olympijské
kruhy a zažehneme náš malý olympijský oheň. Představíme si první olympijské sporty.

Úterý - červený kruh - HRAJ FÉR!
Sranda-závody na kolech, koloběžkách a odrážedlech, kdo chce, tak klíďo na trakaři! Podmínkou jsou 
kolečka  a jediný dovolený doping je džusík ;-) 
Odpoledne vyrobíme dráhu pro tužkové formule a pořádně nažhavíme pastelky!

Sebou na úterý buď kolo, odrážedlo, tříkolku nebo cokoliv jiného pojízdného na čem se bude dát 
závodit. Ideálně pak nějaké chrániče jako např. helmu, rukavice nebo jiné... Výzbroj závodníka 
necháme na rodičích...

Středa - černý kruh - SPOLUPRACUJ!
Speciální softballová průprava. Koho ale máchání pálkou a tíha rukavice bude obtěžovat, nemusí se 
bát! Soutěžit se dnes bude i ve skoku v pytli, cvrnkání kuliček a neminou nás ani rovnoVážné cviky :-)
Odpoledne si vyzkoušíme orientační běh

Čtvrtek - modrý kruh - NERISKUJ!
Celodenní výlet do Řevnic, kde nás čeká divoká řeka a závody na plavidlech všeho druhu.

PŘESPÁVÁNÍ V CENTRU JS– viz info níže.

Sebou na čtvrtek v batůžku láhev s pitím (min. 0,75l), malou svačinku (velkou sváču mají od nás), 
30,- na vlak, pláštěnku, kapesníky, malý ručník,  plavky. Boty, které netlačí, větrají a ideálně můžou 
do vody (kdo chce bos, ať jde do vody bos). A HLAVNĚ PLAVIDLA!!! (rukávky, matrace, kruhy, 
langusty, krokodýli, cokoliv :) ) 



Pátek - zelený kruh - VYTRVEJ!
Běž, Forreste, běž     ! 
Všelijaké běhací dovádivky!  V 15 hod. závěrečné ukončení tábora, rozdání cen a spoustu obejmutí!

Co na tábor s     sebou?

- Sportovní oblečení a obuv dle předpovědi počasí, pláštěnku, holínky, přezůvky, pokrývku 
hlavy (pro menší děti i náhradní spodní oblečení), krém na opalování (prosíme rodiče dle 
počasí o ranní namazání dětí, děkujeme).

Na přespávání  (ze čtvrtka na pátek) v Jednom stromě podepsaný spacák a karimatku (pro menší děti 
možnost využít molitany z Jednoho stromu), hygienické potřeby, pyžamo, náhradní oblečení na další 
den, mazlíka na noc proti případnému stýskání  Věci na přespání je nutné vzhledem ke 
čtvrtečnímu výletu dětem doručit do Jednoho stromu max. do středečního odpoledne a vše 
podepsané, děkujeme! Přespání není povinná záležitost!

Harmonogram dne:

Děti se budou scházet v Jednom stromě v rozmezí 7,45 – 9,00

9,00 – 12,30 – dopolední program a svačina

12,30 – 13,00 – oběd

13,00 – 14,00 – pro menší děti odpočinek, čtení příběhů, pro větší tvořivé činnosti

14,00 – 16,00 – odpolední program a svačina

16,00 – 17,00 – možnost vyzvedávání dětí

Co musí při příchodu na tábor rodič odevzdat?

Pokud má dítě jakékoli zdravotní či jiné omezení, prosíme, napište nám to.

Připojte informaci o tom, kdo bude dítě obvykle odpoledne vyzvedávat, děkujeme!

Na týden plný sluníčka (doufejme) a pohody (určitě!) se těší

Renáta, Dominika, Veronika a Soňa


