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Journey to the forest – anglický příměstský tábor
Termín:
20.7. – 25.7. 2020
Čas:
8:00 – 13:00 hod.
Místo konání: Hlídáníčko, ZŠ M. Alše
Každý den se budeme scházet v Hlídáníčku, kde bude probíhat od 8 do 8:30 h příchod dětí a
zodpovězení dotazů.
Prosím první den přinést:
- podepsanou bezinfekčnost
- podepsanou přihlášku v případě, že jste ještě neodevzdali
- nahlásit, zda bude dítě odcházet samo či s doprovodem
- kartičku zdravotní pojišťovny (nutno předat vedoucím)

Dopolední programy budou v prostorách v Hlídáníčka v komplexu ZŠ M. Alše. Děti budou první
den rozděleny do dvou pracovních skupin podle jazykové úrovně a v těchto skupinách budou
po celý týden pracovat. Výuka angličtiny bude probíhat v rámci vzdělávacích a výtvarných
blocích.
Oběd není zajištěn v rámci tábora.
S sebou:
- Oblečení na výtvarku (stačí starší tričko)
- Prášky na alergii, pokud někdo trpí – nutno předat vedoucím
- Boty na ven na sportování
- Přezůvky
- Dostatečně velkou láhev na pití (bude k dispozici voda a šťáva)
- Svačinu
Denní režim:
Děti budou rozděleny do dvou skupin podle pokročilosti v anglickém jazyce. Pro přehled jsou
v planu označeny jako A a B
8:00 - 8:30

Příchod dětí

8:30 - 9:15

A výuka angličtiny / B výtvarná aktivita

9:15 - 9:45

A výtvarná aktivita/ B výuka angličtina

9:45 - 10:05

Hygiena, svačina

10:05 - 10:35 A výuka angličtiny/ B volná hra
10: 35 - 11:05 A volná hra/ B výuka angličtiny
11:05 - 12:15 příprava na pobyt venku, odchod
12:15 - 12:55 pobyt venku, návrat, hygiena
12:55 - 13:00 předání dětí rodičům
Program:
Příměstský tábor zaměřený na téma lesa a zvířat, která v něm žijí.
Dopolední řízené aktivity budou probíhat kompletně v angličtině, děti budou rozděleny
do 2 skupin.
Pondělí
Výuka - základní aktivity - sleep, eat, run, fly, swim + 5 lesních zvířat, počítání, barvy, sloveso
to be, to have, to say
Výtvarná výchova - naše zvířátka lesa
Uterý
Výuka - opakování, sloveso: can, live, anglické představení squirrel
Výtvarná výchova - veverka
Středa
Výuka - opakování, hádání zvířátek podle zvuků, habitaty, představení kachny, jídlo
Výtvarná výchova - kachna
Čtvrtek
Výuka - opakování, povídání o zbylých zvířátkách
Výtvarná výchova - zbylá zvířata - výběr činnosti dle dětí
Pátek
Výuka - příprava Demo hodiny
Výtvarná výchova - plakát o lesních zvířátkách
Také musím upozornit na dodržování táborového i vnitřního řádu. V případě porušení bude
dítě vyloučeno z příměstského tábora bez nároku na vrácení peněz. Táborový řád bude k
nahlédnutí po celou dobu konání tábora (nebo na webu DDM) a děti se hned v úvodu s ním
seznámí.
Pečlivě si přečtěte přihlášku – a nevyplněné části prosím doplňte (např.: RČ, ZP, kontakt na
chůvu, odcházení, GDPR je podpis zvlášť…) Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, volejte:
Jana Buchtová 777459528 (vedoucí tábora)

Máte-li možnost darovat různé propagační předměty jako odměny, rádi je přijmeme a využijeme na tomto táboře.

Jana Buchtová - Ved. odd. technických a klubových aktivit

