PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
Název tábora:

Cesta kolem světa za 5 dní

Termín:

13. - 17. 8. 2018
Bc. Šárka Zborovská

Hlavní vedoucí:
E- mail hl. vedoucí:

Číslo turnusu:

Zaměření tábora:

szborovska@svcoo.cz

21

Všeobecný

Telefon hlavní vedoucí:
Instruktor:
Instruktor:

Oddílová/ý vedoucí:
Oddílová/ý vedoucí:

602 540 671

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:

pondělí
8.00 -16.00

úterý
8.00 -16.00

středa
16.00

První zastávkou bude Anglie, do které nás přiveze trajekt. Cestovatelé se dozví, šátek na hry
jak to chodí v tamních školách a podívají se do chlapecké školy v Etonu, kde
studovali princové William a Harry. Londýn jako na dlani uvidíme z London Eye
(haldy Emy) a den zakončíme návštěvou Hyde parku (Komenského sady)
Druhou navštívenou zemí bude Holandsko. Nezapomeneme navštívit město
Naarden, abychom se poklonili slavnému J. A. Komenskému, ochutnáme
holandský sýr Leerdammer a sušenky Speculoos. Podíváme se do miniaturního
městečka Madurodam, kde si rohlédneme vše, čím se Nizozemci proslavili.

Třetí destinací bude Portugalsko. Závidíme zde školákům, kterým trvají
prázdniny 3 měsíce. Povyprávíme si legendu o tom, proč si Portuglci zvolili
8.00 kohouta jako symbol své země. Nádherný výhled z výšky nám umožnil lanovka
Elevador de Santa Justa, který je vysoký 45 metrů (Pustevny - lanovka).

čtvrtek
8.00 -16.00

Čtvrtým turistickým cílem bude Řecko. Země, která položila základy evropské
kultuře a olmpijským hrám. Ochutnáme olivy a nvštívíme jednu z nejhezčích
řeckých pláží (Hlučínská štěrkovna).

dítě/žák si přinese s sebou

pátek
16.00

A posledním navštíveným místem bude Bulharsko. Nejlepší známkou ve škole
je číslo šest. 1. března se zde slaví svátek jara, kdy se lidé obdarovávají
8.00 „marteničkami“ majícími červeno-bílou barvu a různou podobu (např.
náramek, přívěsek aj.). Navštívíme staré i nové město Nessebar. (ZOO Ostrava)

Poznámky, upřesnění:

