
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – II.turnus

KOMUNITNÍ CENTRUM JEDEN STROM

ŽIJEME ŽIVLEM

Termín: 11. – 15. července 2016

Pedagogové: 

Renáta Vonzová, tel. 774 98 94 98 – vedoucí týdne

Soňa Joštová, tel. 723 631 600

Dominika Tomanová

Tereza Laláková

Co nás čeká?

Pondělí –   ZEMĚ - seznámíme se navzájem pomocí her a vytvoříme si mandaly čtyř živlů. Bude tu 
oheň, voda, země i vzduch. K dispozici budou mít děti spoustu různých materiálů a technik. 
Odpoledne zaboříme ruce do země a budeme u začátku stvoření nové rostliny.

Úterý –   OHEŃ – výlet do Radotína za hasiči, návrat na oběd do JS, odpoledne rozdělání ohně na 
zahradě, zpívání a pečení dobroty, hry.

Sraz v 8.05 na nádraží v Černošicích. Odjezd vlakem v 8,14 do Radotína, poté pěšky. Děti budou mít
s sebou v baťůžku lahev s pitím, min.obsah 0,75 l, malou svačinku (velkou svačinu mají od nás) 
pláštěnku, kapesníky a 30 Kč na vlak. 

Středa –   VZDUCH – vytvoříme si vlastní bublifuky, větrníky a další udělávky, kterým vítr pomůže 
k životu, budeme běhat s větrem o závod, až nám bude háro vlát  foukat do vzduchu i do vody, 
posílat po větru vzkazy a samy se necháme unášet pohodou…

Čtvrtek –   VODA – PĚŠÍ CELODENNÍ VÝLET na pláž v Černošicích-Mokropsech. Zde se i naobědváme a 
strávíme hezký den se spoustou her, koupání  a dovádění.  Návrat do JS v odpoledních hodinách, 
poté si uvaříme večeři a až se setmí, možná to bude chtít i trochu odvahy… ale to se necháme 
překvapit. 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, malou svačinku (velkou svačinu mají od nás), 20 Kč, pláštěnku , kapesníky, ručník,
plavky a krém na opalování. Podle zdatnosti rukávky či jiné pomůcky na plavání.

Pátek – V     rámci hesla:   TO SE MUSÍ PROZKOUMAT     ! - hokusy pokusy bez výbuchu!  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, Tereza a Soňa


