
Příměstský tábor – Světáci z Dolních Černošic 

Termín:  10.-14.7. 2017

Pedagogové: Soňa Joštová – vedoucí tábora – 723631600

Veronika Vonzová – 775669973, Dominika Tomanová, Jindřiška Kadlečková

Harmonogram:

7:45 – 9:00 – příchod do školky

9:00 – svačina

9:30 – 12:00 – dopolední program

12:30 – oběd

13:00 – 14:00 – polední klid

14:00 – 16:00 – odpolední program

16:00 – 17:00 – volná hra, vyzvedávání dětí

(Program bude upřesňován během týdne s ohledem na počasí.)

Náplň:

Pojďme prolézt svět křížem krážem, zatančit si s Indiány, postavit tu nejšikmější věž, vylézt na 
vrchol pyramidy a třeba se i nadlábnout čínskými hůlkami. Za týden příměstského tábora 
nakoukneme do zvyků, sportů, kultury i jídla jednotlivých kontinentů. Zkusíme si sumo zápasy i 
indiánský lakros, postavíme Velkou čínskou zeď a vyrazíme za historií našich předků. Začneme v 
Austrálii, v úterý se přemístíme do Asie, ve středu navštívíme Indiány v Americe, ve čtvrtek se vydáme
přes Údolí děsu až na Kodu a v pátek se rozloučíme v Afrických rytmech. 

Co s sebou:

- vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí 

- náhradní oblečení do krabice, které budou mít děti během týdne k dispozici

- přezůvky

- holinky, pláštěnku, batoh

Výlet:

Čtvrtek 13.7.

Pojedeme do Srbska, odkud se vydáme přes Údolí děsu do Kodské jeskyně, budeme zkoumat nástěné 
malby a cestou v lese si vyzkoušíme různé hry. Zkusíme tlouct špačky, zahrajeme si na schovávanou, 
postavíme domečky. U jeskyně si připravíme oběd na ohni. 

- Sraz: 7,55 na nádraží v Černošicích – Berounské nástupiště – odjezd vlakem do Srbska v 8,08 

- S sebou: Batoh se zapínáním přes prsa, Láhev minimálně 0,7l,  pokrývku hlavy, 30 kč. Děti budou 
ráno nastříkány repelentem a namazány opalovacím krémem. 



- Návrat: plánován kolem 16 h do školky

K večeři si děti upečou vlastní pizzu. 

Přespání:

Přespání je naplánováno na čtvrtek 13.7. po výletu. Přespání je dobrovolné. Z výletu se přesuneme 
s dětmi zpět do školky. Bude zajištěn večerní program, večeře a večerka.

Je potřeba, aby děti, které budou ve školce spát, měly do středy 12.7. věci potřebné k přespání ve 
školce: spacák, karimatka, pyžamo, hygiena včetně ručníku, čisté oblečení na pátek.


