
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

od 17.8. do 21. 8. 2015 - „JAK VAŘILI DORT“
tábor zaměřený na „umění kulinářské“

od 10.8. do 14.8. 2015 - „CO SKRÝVÁ ŠÁRKA?“
tábor zaměřený na sportovní aktivity v přírodě

Během letních prázdnin v naší školce organizujeme dva příměstské tábory pro děti od 
4 do 8 let: 

Cena za pobyt pro jedno dítě je 2.200,- Kč. V ceně je program včetně materiálu, strava 
(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem školy, plat lektorů. Tábor se 
otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 30 respektive 26.

Dítě můžete přihlásit do 30.5.2015 přihláškou, kterou si můžete vyzvednout ve své 
třídě nebo na webu naší školy (www.skolka.org). „Scan“ přihlášky lze zaslat 
i e-mailem na adresu irena.holema@skolka.org. Další informace najdete v anotacích 
táborů a na přihláškách.

http://www.skolka.org/
mailto:irena.holema@skolka.org


LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

„CO SKRÝVÁ ŠÁRKA?“
od 10.8 .  do  14 .8 .  2015

Letní školička bude zaměřená na sportovní 
aktivity v přírodě. Každý den nás čeká 
výprava do Divoké Šárky. Abychom objevili její 
tajemství celé, dozvíme během týdne mnoho 
zajímavostí o Divoké Šárce, procvičíme se ve 
sportovních aktivitách a činnostech v přírodě. 
Na konci nás čeká poklad. Ale co jím bude, 
to se dozví jen ten, kdo půjde s námi :) 

Tábor vedou naši učitelé, Hedvika Švecová, 
Lenka Kuchtová a Josef Bělohradský a je 
určen dětem od 4 do 8 let. Minimální počet 
dětí je 20, maximální počet dětí je 30.

„JAK VAŘILI DORT“
od 17.8 .  do  21.8 .  2015

S pejskem a kočičkou se ponoříme do tajů 
kulinářského umění. Společně budeme poznávat 
rozmanitost chutí, vůní a barev jídel. Co si navaříme, 
to si taky sníme (pokud se neobjeví černý pes :)). 

Skrze dramatizaci příběhu zkusíme nahlédnout, co 
pro nás znamená zdravé stravování. Součástí bude  
i skutečné vaření, kde si děti vše nakrájejí, 
nastrouhají, zamíchají a sní. Společně  budeme 
připravovat svačiny, jeden oběd a na závěr dojde 
i na dort.

Tábor vedou naše učitelky Rebeka Hájková, 
Hedvika Švecová a Lenka Kuchtová a je určen 
dětem od 4 do 8 let. Minimální počet dětí je 20, 
maximální počet dětí je 26.


