
                                                            
 

STROMÍK, MARIÁNKA, KVÍTEK vás zvou na tábory 
 

10.7.-14.7. Putování za lesní vůní   8:00 - 16:00  Stromík 
Terezka Jiráčková, Alenka Nováková, Noro Vojtuň 
Čím vším Vám voní les? Vůni dřeva známe všichni, ale co vůně kytek, bylinek, ze kterých se dá vařit, připravit mast na všechny 
bolísky?Vůně dobrodružství na výpravách, tajemství při objevování, opojná vůně vlastních hranic, které jsme dokázali překonat. 
A samozřejmě radostná a svěží vůně přátelství, radosti, smíchu a prázdninové pohody! Pojďte s námi putovat lesem a poznávat 
podmanivé vůně, které nám dosud zústávaly skryty.  
 

17.7. – 21.7.  Tajomstvá ľudí Šípibo 8:00 - 16:00   Stromík 
 Lujza Hužvárová, Anička Vítešníková, Martina Hájíčková 
O severoamerických indiánoch sme už počuli, čo tak oboznámiť sa s indiánmi žijúcimi v Južnej Amerike? Prostredníctvom 
tábora Tajomstvá ľudí Šípibo sa o to pokúsime. Títo ľudia sú známi talentom zdobenia a výroby indiga. My si to skúsime priblížiť 
prostredníctvom cibuľových šupiek, práce s hlinou a tušom. Keď sa ošatíme, nastane čas lovu a zberu. Chýbať nebude liečivý čaj 
so šalvie a pečené ovocie s ryžou. To všetko budeme musieť osláviť pri ohni. Uhlíky nám poslúžia na zdobenie výkresov a tiež 
tvári. Tvorenie duchovného prostredníctvom krásneho lesa v Pozořicích za doprovodu bubnov ... 
 

24.-28.7.  Cesta do pravěku  8:00 - 16:00  Stromík  
Ivča Kalousková, Tomáš Tušer  
Vydejte se s námi do hlubin lesů i časů po stopách našich dávných prapředků! 
 

10.-14.7.  Štyri tváre Zeme  7:30 - 16:00  Mariánka 
Michal Kročil, Lujza Hužvárová, Lenka Stejskalová 
Keď sa s deťmi prechádzame po lese, kráčame niečím „hotovým“. Z čoho je ale príroda zložená? Zo zeme, vody, ohňa a vzduchu. 
Inšpiráciou nám bude kniha Červené Čiapočka, ktorá tancovala s vlkmi. Múdrosť (Vlčica) bude lesom sprevádzať deti a priblíži im 
jeho tajomstvá. S jednotlivými živlami budú súvisieť tvorivé a zážitkové aktivity. Budeme hladiť hlinu, načúvať vetru, jančiť 
s hodvábnymi šatkami. Prostredníctvom vyrábania hudobných nástrojov  si priblížime zvuk vody. A samotná tvorba s uhlíkmi 
neskrášli len výkresy ... 
 

17.7-21.7.  Pohádkové dobrodružství v lese   7:30-16:00 Mariánka 
Eva Vyškovská, Silvie Kudelová, Lada Vlčková 
Naše pohádková dobrodružná výprava navštíví různá místa, kde bydlí pohádky. Křemílka a Vochomůrku v lese a kapradí, 
Perníkovou chaloupku či piráty na moři a mnoho jiných pohádek. 
 

7.8.-11.8.  Pravěk s dinosaury   7:30 - 16:00  Kvítek 
Silvie Kudelová, Lada Vlčková, Michal Kročil 
Tento tábor se uskutečnil před dávnými časy, otesáme klacek pazourkem, ulovíme mamuta, postavíme si pravěké obydlí a 
uplácáme z hlíny věstonickou Venuši. 
 

14.8. - 18.8. Indiánský Tábor v Kvítku  7:30 - 16:00  Kvítek 
Kristýna Bradáčová, Eva Vyškovská 
Pojďte se s námi prohánět po širých pláních Zlámanských jako malí indiáni! Dlouhou chvíli nečekáme, budeme si přece hrát:). 
Kdyby i tak přišla, zazpívám si třeba indiánskou písničku, budeme se plížit a stopovat divoká zvířata a hlavně BIZONY! Ozdobíme 
se pravými indiánskými šperky, pomalujeme se válečnými barvami, nebo si vyzkoušíme zručnost našich ruček při přípravě 
indiánské polévky. 
 

Souhrnné informace: přihláška 
Tábory jsou pro děti ve věku 3-7 let, které ještě nechodí do školy. 
Tábory jsou bez přespání – každý den jde dítě po 16. hodině domů. 
Cena tábora je 1600 Kč. Obědy budou za 250 Kč (cena jednoho oběda 50 Kč) a nejsou zahrnuty v ceně tábora.  
Po potvrzení účasti budete koordinátorkou školky vyzváni k zaplacení zálohy 500 Kč, před táborem pak k doplatku (1100 Kč). 
V případě nepřítomnosti dětí peníze nevrací, lze však nabídnout místo náhradníkovi.  


