PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PŘI MZŠ VELKÁ NAD VELIČKOU
ČERVENEC, SRPEN 2021
Vážení rodiče, mnozí z Vás se již zabývají myšlenkou, jak zajistit program pro své
dítě v době prázdnin. Rádi bychom Vám nabídli příměstský letní tábor, pořádaný MZŠ Velká
nad Veličkou.
Termín konání: 26. 7. – 13. 8. 2021 (každý den od 8.00 – 16.00 hodin)

Název aktivity:

Vedoucí skupiny:

Kapacita skupiny (věk žáků):

Termín:

Cena:

Šikovné ruce

Jana Galečková

15 žáků (určeno pro I. st. ZŠ)

26. – 29. 7.

640Kč

Soňa Pachlová

15 žáků (určeno pro 1. – 9. roč.)

2. – 6. 8.

800Kč

Sportovní tábor

František Frýdecký

10 žáků (určeno pro II. st. ZŠ)

2. – 6. 8.

800Kč

Turistické toulky

Irena Drlíková

15 žáků (určeno pro 1. – 2. roč.)

9. – 12. 8.

640Kč

Kung Fu tábor

Peter Kotus

15 žáků (určeno pro 2. – 9. roč.)

9. – 13. 8.

800Kč

Výletujeme

Jarmila Kučerová

12 žáků (určeno pro 2. – 3. roč.)

9. – 13. 8.

800Kč

Zážitkový tábor

Jana Švrčková

15 žáků (určeno pro I. st. ZŠ)

9. – 13. 8.

800Kč

Eva Procházková
Výtvarný příměstský
tábor

po okolí

Podání přihlášek do 18. 6. 2021 na sekretariátě základní školy. Platby budou realizovány
bezhotovostní formou na účet školy (číslo účtu: 1445976369/0800). Rozhodující pro přijetí
dítěte k dané aktivitě je datum podání přihlášky a provedení platby (do naplnění kapacity).
Náklady na stravování, dopravu, vstupy a materiál na tvoření nejsou zahrnuty v ceně tábora.
Aktivita se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí.
Před nástupem musí rodiče odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a posudek zdravotní
způsobilosti, bez těchto dokumentů nemůže být dítě do programu zařazeno.
Bližší informace: www.zsvelka.cz, tel.: 518 382 342

ŠIKOVNÉ RUCE
Vedoucí: Jana Galečková, Eva Procházková
Tábor je vhodný pro šikovné holky i kluky. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky a
pracovní postupy. Jako vzpomínku na tábor si domů odnesou několik hezkých, vlastnoručně
vytvořených výrobků. Tyto činnosti budeme prokládat hrami a pohybovými aktivitami na
školním hřišti, vycházkami do přírody, výlety apod., podle počasí a epidemiologické situace.
Další předpokládané náklady cca 200Kč.
VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vedoucí: Soňa Pachlová
Týden barev, zábavy, výletů za uměním, malování v přírodě a plánování páteční výstavy pro
rodiče.
Dopolední a odpolední malování, tvoření ve škole nebo v plenéru, tvorba vlastního obrazu.
Pokud situace dovolí, pojedeme s dětmi za uměním.
Na to vše se mohou vaše děti těšit během prázdninového týdnu na příměstském táboře.
Těšíme se na Vás!
Další předpokládané náklady cca 200Kč.

SPORTOVNÍ TÁBOR
Vedoucí: František Frýdecký
Tábor je zaměřený všestranně. Děti budou mít možnost vyzkoušet několik sportů (Atletika,
gymnastika, florbal, fotbal, basketbal, volejbal, házená, streetball, beachvolejbal, frisbee,
softball, tenis, workout, úpolové sporty, pohybové hry, cyklistika, inline bruslení, plavání,
golf...). Hlavním cílem tábora je vytvořit kladný vztah dítěte ke sportu, naučit se novým
dovednostem a zažít spoustu zážitků. Tábor je určen žákům od 6. do 9. ročníku základní školy.
Podmínkou účasti je zdravotní způsobilost dítěte (bez zdravotního omezení), přiměřená
tělesná zdatnost a odpovídající sportovní vybavení (kolo, cyklistická přilba,...). Program bude
uzpůsoben dle počasí (výlety do okolí, venkovní hřiště a areál školy, sportovní hala).
Další předpokládané náklady cca 200Kč.

TURISTICKÉ TOULKY PO OKOLÍ
Vedoucí: Irena Drlíková
Cílem budou pěší výlety po okolí Velké nad Veličkou, hry v přírodě, poznávání rostlin,
historie.
Cíle: Koliba, Kadúbek, Hradisko, Megovka ve Filipově údolí.
Další předpokládané náklady cca 200Kč.
KUNG FU TÁBOR
Vedoucí: Peter Kotus
Kung Fu tábor je zaměřený na rozvoj pohybových schopností, poznávání přírody a pěstování
soudržnosti a spolupráce v kolektivu. Pohybové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně.
Možná veřejná prezentace.
Program:
1. den: VÝLET „Dobytí základny“ pro kung fu bojovníky (seznámení se s místem, přírodou,
možnostmi tréninku v přírodě). Lehký trénink v přírodě, pohybové hry. OBĚD. Výroba sešitů
pro záznam učiva a pozorování přírody. Trénink. Zápis zážitků a naučeného.
2. den: Trénink v přírodě (nácvik prvků pro sestavu): kopy a techniky rukou. Pozorování
terénu, trénink pozornosti, všímavosti a záznamu formou výroby mapy (kreslením). OBĚD.
Pohybové hry. Zakládaní ohně křesadlem. Výuka přípravy ohně a bezpečnosti při jeho
zakládaní a likvidaci. Zápis zážitků a naučeného.
3. den: Akrobacie. Nácvik prvků do sestavy v tělocvičně. OBĚD. VÝLET – Gymnastika v
přírodě. Sběr přírodního materiálu, výzdoba sešitů. Zápis zážitků a naučeného.
4. den: Trénink kompletní sestavy (kopy, techniky rukou a akrobacie). OBĚD. VÝLET po okolí
v přírodě. Poznávání okolní fauny a flóry. Lehký trénink v přírodě a hry. Zápis zážitků a
naučeného.
5. den: Závěr tréninku v přírodě. Uzavření sestavy. OBĚD. Pohybové hry na školním hřišti
nebo v tělocvičně. Možná veřejná prezentace.
Další předpokládané náklady na nákup pomůcek (papír, lepidlo a šicí potřeby na výrobu
sešitů) cca 200Kč.

VÝLETUJEME
Vedoucí: Jarmila Kučerová
Plánované výlety: Zoo Hodonín, lanový park, výšlap na Megovku, Kadůbek, Živá voda
Modrá, Baťův kanál
Výlety budou celodenní, je potřeba mít svačinu na celý den. Jeden den bude možnost obědu ve
škole.
Další předpokládané náklady (vstupy, cestovné) cca 400Kč.
ZÁŽITKOVÝ TÁBOR
Vedoucí: Jana Švrčková
Obsahem tohoto tábora budou turistické výlety po okolí, ale také cestování vlakem či
autobusem do vzdálenějších míst. Navštívíme Horňáckou farmu v Hrubé Vrbce, Zoo Hodonín,
vyšlápneme spolu na Lučinu i na Megovku a navštívíme zábavné dětské centrum. Zažijeme
spolu spoustu hezkých chvil, zapojíme i sportovní aktivity, budeme hrát různé hry a poznávat
krásy našeho okolí.
Další předpokládané náklady cca 400Kč.

