
 

Příměstský tábor ANGLIČTINA HROU  
místo: LMŠ Na dvorečku 
termín: 12.–16. 7. 2021 

Vedoucí tábora: Kateřina Plzáková, 774 674 700 
Průvodci: Kateřina Plzáková, Veronika Vonzová 775 669 973, Ingrid Behenská 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE 

 
8.00–8.55 příchod dětí na Dvoreček (Lety pod lesem 1558, Lety u Dobřichovic) 

        Areál LMŠ najdete na konci ulice Kejnská po vjezdu do lesa vlevo.  
9.00–16.30 Anglické dobrodružství v areálu školky či jeho blízkosti, 2x celodenní výlet (úterý a 
                     čtvrtek, případné změny budou včas ohlášeny) 
16.30–17.00 vyzvedávání dětí 
 

CO S SEBOU?  
 

turistický batůžek (se zapínáním přes prsa), láhev s vodou (0,75-1 l uzavíratelná a netekoucí), 
pláštěnka, náhradní spodní prádlo, šátek na hry, kapesníky; oblečení a obuv podle počasí, pevné 
turistické boty na celodenní výlety (+boty do vody podle počasí), malý ručník, případně krém na 
opalování, repelent, čepice/klobouček proti slunci, na celodenní výlet čelovku/baterku a třeba 
nějakou dobrotu do batůžku :-) 
 
CO ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR? 
 

- potvrzení o bezinfekčnosti (v příloze mailu) 
- potvrzení o negativním testu na Covid 19 nebo potvrzení o protilátkách proti onemocnění 

Covid 19 nebo potvrzení absolvování očkování (14 dní po druhé dávce) 
- informace o zdravotním stavu či jiných specifikách dítěte (alergie, rituály, aj.)  
- Kopii kartičky zdravotní pojišťovny 
- Roušku (pro případný pohyb v uzavřených prostorách) 
- Informaci, zda je vaše dítě plavec či neplavec 

 
STRAVOVÁNÍ 
 
3x denně; dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Pitná voda v areálu školky. 
 

CO NÁS ČEKÁ? 
 
Celým týdnem nás bude provázet téma Hrdinové dneška. Zaměříme se na to, kdo je to hrdina, jaký 
asi je, budeme se s nějakými hrdiny v průběhu týdne i potkávat. Možná nakonec i zjistíme, že 
hrdina se ukrývá v každém z nás! Budeme si hrát, tvořit, objevovat, zkoumat, vyrážet do okolí a 
sportovat. Všechny aktivity a hry propojíme s angličtinou, abychom se něco naučili, ale nebyla to 
nuda :-)  
Během týdne nás čekají dva celodenní výlety, v úterý a ve čtvrtek. Bližší informace ohledně výletů 
vám včas poskytneme. 
 
Těšíme se na vás! We are looking forward to seeing you! 
 
Katka, Veronika a Ingrid 



Příměstský tábor 

Divokrajné putování 

19. – 23. Července 2021 

LMŠ Na dvorečku 

 
Průvodci: Andrea Kořínková, Ingrid Behenská, Tanja Perec, Johanka Behenská 

Vedoucí tábora – kontakt: Ingrid Behenská tel.: 603457589,  

mail.: Ingrid.behenska@seznam.cz 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE: 

8.00 – 8.55 příchod dětí na Dvoreček 

9.00 – 16.30 celodenní výlet, nebo dopolední program mimo zázemí a odpolední 

čtení, zpívání, tvoření na Dvorečku  (dle náplně jednotlivých dní) 

 

CO S SEBOU? 

Turistický batůžek, láhev s vodou (0,75 – 1l uzavíratelná, netekoucí), dopolední 

svačinka v krabičce do které pak budeme moci dát na celodenním výletu oběd, lžíce, 

náhradní spodní prádlo a ponožky (v batůžku), kapesníky, oblečení a obuv podle 

počasí, pevné turistické boty na celodenní výlety, boty do vody podle počasí, malý 

ručník, případně krém na opalování, repelent, čepice/klobouček proti slunci, malý 

podsedák/kus karimatky/ složený v batůžku, do zázemí Dvorečka spacák, nebo deku 

na odpolední relax v jurtě, nebo na zahradě, náhradní oblečení triko, tepláky, mikinu, 

holinky a chuť poznat množství různých skřítků. Prosím dávejte dětem oblečení, které 

se může ušpinit, v Divokraji je občas i bláto. 

 

Co odevzdat při nástupu na tábor? 

- bezinfekčnost 

- potvrzení o negativním testu na COVID 19, nebo potvrzení o protilátkách proti 
onemocnění COVID 19, nebo potvrzení o absolvování očkování (14 dní po druhé 
dávce) 
- informace o zdravotním stavu či jiných specifikacích dítěte( alergie, rituály) 
 
STRAVOVÁNÍ: 
Zajištěno 3x denně – dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka, pitná voda 
v areálu školky 
 
CO NÁS ČEKÁ? 
Pondělí – seznámení dětí a průvodců, procházka po okolí do země Divokraje, 
oběd Na dvorečku, seznámení s příběhem, hry, tvoření. 
Úterý – výlet do jeskyně  a močálů poblíž Divokraje, koupání v potoce podle 
počasí, oběd si uvaříme v lese,  Na dvorečku budeme až po 16.00hod. 
Středa – věci nevídané  a neslýchané se dějí v Divokraji, obědváme Na dvorečku 
Čtvrtek – celodenní výlet do „hospody U deseti světlušek“, oběd si budeme 
chystat v lese na ohni. Na dvoreček se vrátíme až v 16.30 
Pátek – Najdeme cestu zpět z Divokraje? To se od nás dozvíte až po 15.30 hod, 
kdy si své dítko může vyzvednout do 17.00 hod. 
Tento den budeme obědvat Na dvorečku. 
 
Moc se na vás těšíme Ingrid, Andrea, Tanja, Johanka 

mailto:Ingrid.behenska@seznam.cz

