
Příměstský tábor  
Název: Malá čarodějnice mezi námi  

termín: 12. - 16.7. 2021 
místo: školka Jeden strom, Praha - Lipence 

průvodci: Jindřiška Kadlečková, Pavla Černá, Jitka Vykouková  

vedoucí tábora-kontakt: Jindřiška Kadlečková, 777 204 002 

ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE:  

7.30–8.55 příchod dětí do školky 

9.00–16.00 dopolední program mimo zázemí nebo v zázemí, odpolední čtení, zpívání a 

tvoření (dle náplně jednotlivých dní)  

16.00–17.00 vyzvedávání dětí  

 

CO S SEBOU?   

turistický batůžek (s přezkou přes prsa), láhev s vodou (0,75-1l uzavíratelná a netekoucí), 

pláštěnka, náhradní spodní prádlo; oblečení a obuv podle počasí, malý ručník, plavky, 

případně krém na opalování, repelent, čepice/klobouček proti slunci.  

 

Co odevzdat při nástupu na tábor? 

- bezinfekčnost  

- potvrzení o negativním testu na Covid 19 nebo potvrzení o protilátkách proti 

onemocnění Covid 19  nebo potvrzení  absolvování očkování ( 14 po druhé 

dávce) 

- informace o zdravotním stavu či jiných specifikách dítěte (alergie, rituály, aj.)  

STRAVOVÁNÍ:  

zajištěno 3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitná voda v areálu školky.  

CO NÁS ČEKÁ (výlety, koupání v řece, procházka na zmrzlinu, kouzlení, pokusy, vaření na 
ohni, tvoření, aj.):  

pondělí  

Dopoledne seznámení dětí a průvodců, seznámení s příběhem Malé čarodějnice a Havrana, 

výroba kouzelných hůlek, procházka do okolí 

Úterý, středa, čtvrtek  

Batikování kostýmů (jednoduchých starých prostěradel), čarování a pokusy, vaření na ohni. 

Těšit se můžete na procházky kolem vody s koupáním, dobrodružné cesty s cílem dobré 

zmrzliny a tajemná zaklínadla co nám vyčarují na ohni velké dobroty 😊 obědy zajišťuje 

školka.  



Pořadí tvoření a zážitků bude určeno dle aktuálního počasí.  

Moc se těšíme na setkání Pája, Jindřiška a Jitka  



Letní školka
Název: Trosečníci od Berounky

termín: 19.- 23.7. 2021

místo: Školka - Centrum Jeden strom (Na bluku 426, Lipence - Dolní Černošice)

průvodci: Petra Fialová (739064483), Tereza Laláková (774082391), Barbora

Kročáková (60847997)

vedoucí tábora: Petra Fialová

ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE:

8:00 – 8.55 - příchod dětí

9:00 – 12:00 - ranní kruh, dopolední tématický program, tvoření v zázemí i mimo

zázemí školky (dle náplně jednotlivých dní)

12:00 - 14:00 - oběd a odpočinek

14:00 - 16:00 - odpolední volná hra

16:00–17:00  - možnost vyzvedávání dětí

CO S SEBOU?

Turistický batůžek, láhev s vodou (0,75 - uzavíratelná a netekoucí), pláštěnka,

podsedák, náhradní spodní prádlo + převlečení do herny, šátek na hry,

kapesníky; oblečení a obuv podle počasí, malý ručník, krém na opalování,

repelent, čepice/klobouček proti slunci, bílé tričko (vhodné na pomalování)

CO ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU?
- bezinfekčnost (najdete v odkazu)

https://docs.google.com/document/d/13FakmoXODhiW8rUbdyQPoq8NATSsfL-8kHHsHBcrEYQ/edit?usp=sharing


- potvrzení o negativním testu na Covid 19 nebo potvrzení o protilátkách
proti onemocnění Covid 19 nebo potvrzení absolvování očkování ( 14
po druhé dávce)

- informace o zdravotním stavu či jiných specifikách dítěte (alergie,
rituály, aj.)

STRAVOVÁNÍ:

Zajištěno 3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitná voda v

areálu školky.

CO NÁS ČEKÁ :

V průběhu týdne nás bude provázet téma Trosečníci od Berounky. Staneme se na

chvilku malými trosečníky a vyzkoušíme si, jak se o sebe postarat, jak prožít a využít

přírodu. Zjistíme, jak si postavit přístřeší, jak si zajistit potravu a připravit si ji na

ohni, jak pomoct dalšímu trosečníkovi. Můžeme využít přírodniny jako nástroje pro

svoji potřebu? Dokážeme postavit vor a doplavit se k dalšímu trosečníkovi?

Dokážeme na sebe upozornit, aby ostatní věděli, kde jsme a zároveň se schovat

před divou zvěří?

V průběhu jednotlivých dnů se budeme pohybovat na zahradě a v okolí školky, kam

se budeme vracet na svačiny a oběd. Budeme podnikat výpravy po našem ostrově a

hledat možnosti jeho využití.

Moc se těšíme!

Péťa, Terka a Bára


