PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – II.turnus
KOMUNITNÍ CENTRUM JEDEN STROM

VZKAZ V LAHVI
Termín: 17. – 22.
ervence 2017
Pedagogové:
Renáta Vonzová, tel. 774 98 94 98 – vedoucí týdne
Soňa Joštová, tel. 723 631 600
Veronika Vonzová
Jindřiška Kadlečková
VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JSOU URČENY PRO RODIČE!!! PROSÍME, NEPROZRAZUJTE NIC
DĚTEM, JEDNOTLIVÉ DNY V TÝDNU NA SEBE NAVAZUJÍ A NEJVĚTŠÍM POTĚŠENÍM PRO DĚTI MÁ
BÝT, ŽE SI NA VŠE BUDOU MUSET V PRŮBĚHU TÝDNE PŘICHÁZET SAMY. NEOCHUZUJTE JE O
PŘEKVAPENÍ! DĚKUJEME!
Co nás čeká?
Pondělí – SEZNÁMÍME SE spolu pomocí her a vydáme se k řece na průzkum terénu. Třeba k nám
dopluje i nějaký vzkaz, se kterým budeme muset správným způsobem naložit 
Úterý – DOPOLEDNÍ PĚŠÍ VÝLET – kam, to musí děti odhalit v pondělí podle mapy
Sraz v 8.00 na nádraží v Černošicích. Děti budou mít s sebou v baťůžku lahev s pitím, min.obsah
0,75 l, dobrůtku od mamky (svačinu budou mít od nás), pláštěnku, kapesníky.
PROSÍME O DOBRÝ BATOH, NEJLÉPE SE ZAPÍNÁNÍM PŘES PRSA! ŠPATNÝM BATOHEM, KTERÝ BUDE
DĚTI DŘÍT DO RAMEN, SI MOHOU ZKAZIT NÁLADU A POHODU!
Středa - DEN DOVEDNOSTÍ CESTOVATELE – budeme se učit vázat uzle, vyrobíme si lodě z kůry,
papíru i dřeva, zkoumat budeme lupou, hrát si budeme s vodou (a možná i s ohněm, abychom měli
co do pusy a neumřeli hlady )
Čtvrtek –PĚŠÍ CELODENNÍ VÝLET DO NEJVĚTŠÍHO PŘÍRODNÍHO BLUDIŠTĚ Z TÚJÍ v Radotíně. Oběd a
vyráchávání se podle počasí a chuti cestovatelů v Berounce, poté PŘESPÁVÁNÍ V CENTRU JS – viz info
níže.
SRAZ V 8,00 u lávky přes řeku v Černošicích – děti budou mít s sebou v baťůžku láhev s pitím,
min.obsah 0,75 l, dobrůtku od mamky (velkou svačinu mají od nás), 50 Kč, pláštěnku , kapesníky,
ručník, plavky a krém na opalování.

Pátek – TO, CO JSME ZA 4 DNY ZJISTILI, MUSÍME DÁT (pomocí lepidla ) dohromady a vydati se
směrem, kterým nás rozum a srdce povedou. Pokud na správné místo dojdeme, odměna srdeční nás
tam přivítá. 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, Soňa, Veronika a Jindřiška

