PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019
Název tábora:

Cesta za dobrodružstvím

Termín:

19.8.-23.8.2019
Eva Glombová, Bc.Ondřej Suchánek

Hlavní vedoucí:
E- mail hl. vedoucí:
Oddílová/ý vedoucí:
Oddílová/ý vedoucí:

19

Číslo turnusu:

Zaměření tábora:

eglombova@svcoo.cz, osuchanek@svcoo.cz
Zora Procházková

Telefon hlavní vedoucí:
Instruktor:
Instruktor:

Všeobecný

Marek Gavlát

Dítě/žák si sebou denně nosí: průkazku zdravotní pojišťovny, batůžek na záda, celodenní stravu a pitný režim, přezůvky do SVČ, dle programu tábora a počasí vhodné sportovní
oblečení a obuv, popř. pláštěnku. Ostatní potřeby jsou uvedeny u jednotlivých dnů programu.

RÁMCOVÝ PROGRAM

den/ čas

Poučení žáků o vnitřním řádu SVČ, bezpečnosti, požární ochraně a rizicích.

Zahájení:

Seznamovací hry - Komenského sady. Rozdělení dětí do týmu - název , tvorba vlajky a

dítě/žák si přinese s sebou

šátek, pokrývka hlavy

pondělí
8.00 -16.00

pokřik týmu. Seznámení s celotáborovou hrou " Cesty za dobrodružstvím". Hry Výměna identity, Veverky, Úkolovka, Transfúze, Boty.

úterý
8.00 -16.00

Workshop - kreativní dílny ( vypalování do dřeva přívěšek na klíče na SVČ),
tvorba týmového trička ( batikování). Plnění CTH. Cesta za psím životem do
psího útulku v Ostravě -Třebovicích - prohlídka, krmení a hra s pejsky.

Bílé tričko.
Kdo
chce obdarovat pejsky, může pro ně vzít pamlsky, piškoty nebo
jakékoli hračky.

Sportovní dopoledne - koloběžky, lukostřelba. Hledání Mauglího stezky -

pevnou obuv, cyklistická helma, šátek, pokrývka hlavy

středa
16.00

8.00 - lanové překážky, zdolávání dřevěných věží a výstup až nad koruny stromů.

Plnění CTH - hledání indícií v hrách.

čtvrtek
7.30 -16.00

Výprava na koňský ranč- zažížijeme spoustu zážitků ve formě svezení na koni, krmení sraz v 7.30 vestibul SVČ, (kapesné), plavky, osuška, opalovací krém,
zvířat v dětské ZOO, využití slunečního labyrintu, zahrady SVĚT, na integrovaném hřišti pokrývka hlavy, (neplavci - rukávky, kruh)
budeme pokračovat v hledání indícií v hrách. Navštívíme štěrkovnu Hlučín, kde si
zahrajeme hry ve vodě. Plnění CTH.

Workshop - kreativní dílny (3D pera, tvorba slizu v prostorách SVČ), Opékání
pátek
16.00

8.00 - buřtů ve volnočasové zóně SVČ. Vyhodnocení celotáborové hry. (získání

odměn)

přezůvky

