
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
„INDIÁNSKOU STEZKOU“

Srdečně zveme Vaše děti k účasti na příměstském táboře, který se letos ponese v 
duchu časoprostorové cesty do slavných dob dávných indiánů. Naše školka se na celý 
týden promění v indiánskou osadu a louky, sady a lesík Červeného vrchu v prérii a hvozd 
Severní Ameriky dávnověku. Tam především - pod širou oblohou - budeme s dětmi trávit 
co nejvíce času a jako správní indiáni se budeme snažit poznávat přírodu. Ona je přece 
naší matkou a její prostor sdílíme s ostatními živými tvory a bytostmi, které chápeme 
jako bratry a sestry. Budeme stopovat zvěř, rozeznávat nejdrobnější hmyz, siluety 
letících ptáků, odkrývat tajemství stromů a léčivých bylin. V osadě vyrobíme indiánské 
čelenky, zhotovíme totem, ozdoby a ochranné amulety, lapače snů proti nočním můrám 
nebo primitivní hudební nástroje.

Děti si vyzkoušejí střelbu z luku, hod oštěpem, ohánět se budou kamennými tomahavky. 
V zajetí indiánských rytmů a písní se budeme účastnit dávných rituálů a zkoušek, které

Od 20.8. do 24.8. 2018 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 31.5.2018 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.

prověří odvahu, sílu a bystrost malých indiánů. Důležitou součástí iniciace bude získání 
nového jména, tváře dětí bude často zdobit indiánské líčení (warpaint). Uspořádáme 
dálkovou výpravu do soutěsek Divoké Šárky, jejíž součástí bude i táborák. Pokud nám to 
počasí dovolí, rádi bychom s dětmi alespoň jednou přespali pod širou oblohou. 

Tábor je vedený metodami a technikami dramatické a výtvarné 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 náročný i 
velmi zajímavý indiánský život a možná zjistíme, že jsme se dosud dostatečně nedívali 
kolem sebe.

Tábor je určený dětem od 5 do 8 let, ale přihlásit se mohou i děti 4leté, které už po 
obědě nepotřebují vydatnější spánek.

http://www.skolka.org/
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