
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

„FILMOVÝ – ANIMAČNÍ TÁBOR“
Tvůrčí tábor, během kterého vytvoříme vlastní animovamý film.

„PO STOPÁCH RONJI, LOUPEŽNICKÉ DCERKY“
Zážitkový tábor, v jehož průběhu budeme používat metody a techniky dramatické výchovy.

Během letních prázdnin v naší školce organizujeme ve stejném termínu,  
21.8. - 25.8. 2017 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 a techniky, 
strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem školy, plat lektorů. Tábor se 
otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 25.

Dítě můžete přihlásit do 31.5.2017 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

„PO STOPÁCH RONJI, LOUPEŽNICKÉ DCERKY“
Ronja vyrůstala v lese plném vlastních zákonů a podivných bytostí, na hradě rozděleném 
vedví v laskavé péči matky a divokých lupičů. Krok za krokem se učila přežít ve svém 
osamělém lesním životě i ve společnosti lidí, kteří ji obklopovali a střežili každý její krok. 
Objevovala cenu lásky těch, kteří byli její rodinou, a přátelství, a také krutou stránku chvil, 
kdy si musela vybírat...

Pojďme spolu zkusit jít ve stopách statečné a silné Ronji! Objevovat les a naši schopnost 
se v něm pohybovat, připravit si jídlo, odolat bludičkám a útokům větrnic a po loupežnicku 
se veselit. 

Tábor je vedený metodami a technikami dramatické výchovy. Budeme se snažit být co nejvíce 
venku a v lese, kde se budeme zdokonalovat v různých úkolech spojených s motorikou, 
výdrží, trpělivostí i znalostmi o přírodě. Vyzkoušíme si veselý i náročný loupežnický život a 
zjistíme, jak důležité je pro člověka přátelství.

Tábor je určený dětem od 5 do 8 let, ale přihlásit se mohou i děti 4leté, které už po obědě 
nepotřebují vydatnější spánek.
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„FILMOVÝ - ANIMAČNÍ“
Opět zveme Vaše děti na společné objevování kouzel animovaného filmu.

Budeme pracovat na malých příbězích, vymyslíme, kdo a co a jak v příběhu 
bude. Pak si to nakreslíme, vyrobíme, připravíme a nakonec rozpohybujeme 
a vyfotografujeme jednotlivé obrazy.

Potom materiál vložíme do počítače, přidáme hudbu, zvuk a „zvuky“ a 
s napětím budeme očekávat, jak se TO změní na film.

Když se tvorba podaří, uděláme si na konci tábora letní kino a naše filmy 
slavnostně promítneme všem dětem, rodičům i návštěvníkům.


