
Informace k příměstskému táboru 

Týdenní program (změny možné v závislosti na počasí): 

 

1. den – Seznamování dětí a lektorů, přeměna v indiány (sokolovna a okolí), 

vytvoření skupin – tvůrčí činnost 

2. den – Výlet I. – návštěva statku, odpoledne hry na sokolovně 

3. den – Sokolovna a okolí – život indiána, výroba amuletů, indiánské tance a zpěv, 

4. den – Výlet II. – Brníčko – celodenní výlet, poznávání přírody, vaření v přírodě. 

5. den – Indiánská stezka zdatnosti – hledání pokladu v okolí Leštiny, odpoledne 

vyhodnocení a indiánská slavnost. 

 

Přibližný denní režim tábora (může se měnit dle okolností; v případě výletů bude 

zcela jiný): 

 

07:30 - 08:00  Příchod dětí do sokolovny v Leštině 

08:00 - 10:00  Tvořivé aktivity, hry 

10:00 - 10:30  Svačina 

10:30 - 12:30  Dopolední venkovní blok (sporty, hry venku) 

12:30 - 13:15   Oběd  

13:15 - 14:00  Polední klid na sokolovně (čtení, hry „v sedě, zpěv“) 

14:00 - 15:45  Odpolední venkovní aktivity (sporty, tance, hry venku) 

15:45 - 16:15  Odpolední svačina 

16:30 - 17:00  Odchod dětí domů 

Pro pobyt dětí v příměstském táboře doporučujeme následující denní vybavení: 

- Dětský batůžek  

- Pláštěnka do deště 

- Sportovní obuv – na pohyb v přírodě a sportovní aktivity 

- Otevřená obuv – sandály 

- Láhev na pití 

- Repelent 

- Pokrývka hlavy proti slunci 

Vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě a k vzájemnému respektu. 

Děti se naučí spousty indiánských dovedností. Děti zásadně nepouštíme domů bez 

toho, aby si sebou odnesly spousty krásných zážitků, na které budou ještě dlouho 

vzpomínat. Na našem táboře se snažíme, aby děti zažily mnoho dobrodružství a ani 

minutu se nenudily. Věříme, že až dítě budete každý den vyzvedávat z tábora, 

praskne Vám hlava informacemi a zážitky, které Vám Vaše dítě bude vyprávět. Na 

našem táboře Vaše dítě pozná spousty nových kamarádů, se kterými si užije spoustu 

zábavy! Dbáme na to, aby děti na našem příměstském táboře cítily pohodu a 

přátelskou atmosféru. 


