Příměstský tábor

Zázraky přírody
Datum: 12.–16. července 2021
Místo: ZŠ a MŠ Didaktis, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Vhodné pro: mladší žáky (zejména 1. a 2. tříd)
Kapacita: min. počet účastníků 15, max. počet účastníků 20
Chceš se ponořit do tajů kouzelné přírody? Pouhým okem rozpoznáš
různorodé zvířectvo. Co to zkusit i s mikroskopem, není problém! Velká
spousta zajímavostí o rozmanitosti živočišné říše a její ochraně.
Co tě čeká?
• Soutěže, hry, zábavné kvízy i výtvarné aktivity!
• Pozorování zvířat, sportovní hry a celodenní výlety.
Na každém z příměstských táborů proběhne alespoň jeden
celodenní výlet (místo oběda mají děti obvykle balíček na cestu).
Harmonogram dne:
8.00–9.00 příchod dětí, volné hry
9.00–12.00 dopolední program, ranní kruh, hry, tvoření, pobyt venku
10.30–11.00 dopolední svačina
12.30–13.00 oběd, strava zajištěna u Vitalité, celodenní pitný režim
13.00–15.00 odpolední program, relaxační chvilka
15.00–odpolední svačina
15.00–16.00 možnost vyzvednutí dětí či jejich samostatný odchod
Vybavení: sportovní oblečení, přezůvky, batoh, láhev na pití
Cena: 2 500 Kč nutno uhradit do 31. 3. 2021 (v ceně: strava a pitný režim,
materiál, program, lektoři, doprava a vstupy, pojištění)
Lektoři: Jan Múčka, Zuzana Mrštinová

Konání a průběh táborů se bude řídit
aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Bzenecká 23, 628 00 Brno
+420 725 694 926
www.zsdidaktis.cz

Příměstský tábor

Z Čech
až na konec světa
Datum: 26.–30. července 2021
Místo: ZŠ a MŠ Didaktis, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Vhodné pro: zaměřeno na starší žáky od 3. ročníku
Kapacita: min. počet účastníků 15, max. počet účastníků 20
Vydejme se na dobrodružnou cestu. Za pouhý týden navštívíme pět
kontinentů! Seznámíme se zvyky, kulturou a tradicemi z různých koutů světa.
Z Evropy se vydáme na východ Transsibiřskou magistrálou do studeného
Ruska a divuplné Číny. Přes oceán se dostaneme do Austrálie. Časně z rána
doplujeme do Afriky za krásami její přírody. Na závěr navštívíme Severní
a Jižní Ameriku.
Co tě čeká?
• Zkoumání, hledání, putování nejen městskou divočinou.
• Každodenní vycházky do přírody a celodenní výlet mimo město.
• Soutěže, hry, zábavné kvízy i výtvarné aktivity!
Na každém z příměstských táborů proběhne alespoň jeden
celodenní výlet (místo oběda mají děti obvykle balíček na cestu).
Harmonogram dne:
8.00–9.00 příchod dětí, volné hry
9.00–12.00 dopolední program, ranní kruh, hry, tvoření, pobyt venku
10.30–11.00 dopolední svačina
12.30–13.00 oběd, strava zajištěna u Vitalité, celodenní pitný režim
13.00–15.00 odpolední program, relaxační chvilka
15.00–odpolední svačina
15.00–16.00 možnost vyzvednutí dětí či jejich samostatný odchod
Vybavení: sportovní oblečení, přezůvky, batoh, láhev na pití
Cena: 2 500 Kč nutno uhradit do 31. 3. 2021 (v ceně: strava a pitný režim,
materiál, program, lektoři, doprava a vstupy, pojištění)
Lektoři: Jan Múčka, Martina Nesvadbová
Konání a průběh táborů se bude řídit
aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Bzenecká 23, 628 00 Brno
+420 725 694 926
www.zsdidaktis.cz

