PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021
V TÁBOŘE
ANOTACE - MALÉ DĚTI
TÉMA A TERMÍN
TÁBORA

ANOTACE TÁBORA

VEDOUCÍ
TÁBORA

Rákosníček
12. - 16. 7. 2021

Skřítek malé postavy a neposedné povahy. Na hlavě má sedm
vlásků a na rukou po čtyřech prstech. Nosí zelené tričko, chodí
bos a má veliký nos. Do všeho se plete a všechno splete, jinak
je ovšem dobrák. Víš o kom mluvím? Že ne? Tak ho přijď
poznat a zažít s ním opravdová dobrodružství.

Lucie Nováková

Příšerky s.r.o.
19. - 23. 2021

Věděl jsi, že kromě lidského světa existuje také svět příšerek?
Ty bydlí ve městě Monstropolis a v noci navštěvují dětské
pokojíčky. Příšerky musí projít výcvikem na speciální
univerzitě, než se z nich stanou profíci. Je ale pravda, že dětský
pláč je silnější než smích?! To vše potřebujeme zjistit, tak se
neboj a přidej se k nám.

Eliška Žižlavská

Lesní dobrodružství
26. - 30. 7. 2021

Jak vypadá život v lese, když je den, noc, léto nebo zima? Na
kterém stromě sedí sova a co bude mít liška dnes k obědu? Pojď
s námi objevovat lesní zvířátka, čarovné stromy a tajemné
bytosti.
Co se děje v lese, když tam zrovna nejsme a za jak dlouho bude
Hana Hajduchová
postavené mraveniště?

Pejsek a kočička
2. - 6. 8. 2021

Určitě všichni znáte pejska a kočičku. Nerozlučnou dvojici,
která společně hospodaří a zažívá všemožná dobrodružství, ale
ne vždy se jim všechno daří. Přijdeš jim pomoci? Na všechno
totiž sami nestačí!

Kateřina
Kosobudová

Já Baryk
9. - 13. 8. 2021

Jestlipak víte, který měsíc v roce je měsíc čiperných blech,
měsíc urousaných pacek či měsíc svěšené oháňky? Pokud ne,
dobrodružství psa Baryka, kterého mají rádi velcí i malí
pejskomilové, vám to prozradí. Přidejte se k nám a seznamte se
s ním i s jeho zvířecími kamarády – čápem, šnekem, slepýšem,
žábou či sýkorkami.

Lucie Nováková

Kapkou do pohádky
16. - 20. 8. 2021

To se jednou stalo, že se obrovská kapka vody rozprskla do
světa. Jednotlivé kapičky se rozkutálely a s sebou si odnesly i
pohádky… Chceš nám pomoci je najít? Tak doraž! Musíme je
najít a zachránit i pro ostatní děti!

Kateřina
Kosobudová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
V CHÝNOVĚ
ANOTACE - MALÉ DĚTI
TÉMA A TERMÍN

ANOTACE TÁBORA

VEDOUCÍ TÁBORA

TÁBORA
Víš, kdo je jedno z nepilnějších zvířátek na světě?
No ano, je to on, silák s černožlutými pruhy,
křidélky a tykadly na hlavičce! Vezme tě do úlu a
ukáže ti, co musí správná včelka umět. Co všechno
musí stihnout, jak se má správně chovat a hlavně
12.-16.7.2021

jak si užívat dny plné zábavy!
Eliška Žižlavská

