LETNÍ PŘÍVESNICKÉ TÁBORY BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
Kdy: 11. – 15. 7. 2022

Kdy: 18. – 22. 7. 2022

Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 25 dětí)

Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 18 dětí)

Vedoucí: Pavla Procházková, P. Koudelníčková, N. Maňásková, M. Maňásková

Vedoucí: Pavla Procházková, Markéta Vávrová, Pavlína Hájková

Náplň: Pomozte nám pomocí indiánských her a dovednostní sjednotit Babické kmeny. Nevyhnou se Náplň: Výtvarné umění nejen na papíře. Můžeš se těšit na spoustu nových a netradičních výtvarných
nám ani dvě celodenní výpravy, které snad přežijeme bez ztráty skalpu.

Kdy: 1. – 5. 8. 2022
Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 25 dětí)

Vedoucí: Petra Hejdová, Eva Vaculíková, Mariana Úředníčková, Kristýna Kašná
Náplň: Zpívej a tanči v rytmu hudby na hudebně-tanečně-dramatickém táboře. Čeká tě spousta
zábavy, množství chytlavých melodií a divadelních hrátek. Celé úsilí vyvrcholí ve velkolepou show.

Kdy: 8. – 12. 8. 2022
Věk: určeno dětem od 2. třídy ZŠ (kapacita 18 dětí)

Vedoucí: Mirka Maňásková, Petra Hejdová, Eva Vaculíková

technik. Protáhneme se a pobavíme u pohybových her. Navštívíme výtvarný ateliér a celý týden
zhodnotíme na páteční vernisáži.

Kdy: 8. – 12. 8. 2022

Věk: určeno dětem z MŠ (kapacita 18 dětí)
Vedoucí: Romana Kašná, Dominika Sovadinová, Dominika Mášová
Náplň: Žádné nudné léto. O chytrou zábavu je postaráno! V létě nás čeká nezapomenutelné
dobrodružství, při kterém budeme skotačit a dovádět. Pod lupu si letos dáme táborové hry a
dobrodružství. Poznáme vodní živočichy, rostliny a především život táborníka v přírodě. Dozvíme se
mnoho dalších zajímavostí. celotáborová hra, pohybové aktivity, zábavné hry a písně.

Kdy: 15. – 19. 8. 2022

Věk: určeno dětem od 1. třídy ZŠ (kapacita 18 dětí)

Náplň: S námi poznáš zvyky našeho kraje, stará řemesla a ochutnáš něco dobrého z kuchyně

Vedoucí: Vlastimil Šišák, Lucie Šišáková, Petra Gajdošíková
Náplň: Zažijeme spolu opravdovou olympiádu. Každý den se budeme věnovat různým sportům.

prababiček. K tomu si zazpíváme lidové i jiné písničky a třeba si i zatancujeme. A také se vydáme na
dva celodenní výšlapy do přírody. Těšíme se na tebe na naší výpravě nejen do starých časů.

Dopoledne proběhne zábavný trénink a odpoledne nás bude čekat soutěžení i závody. Těšte se na
vodní a písečné hrátky, spoustu kolektivních her a výlety na kolech či koloběžkách.

OBECNÉ INFORMACE pro všechny tábory:

JAK SE PŘIHLÁSIT - přihlašování na všechny tábory:

•
•
•
•

provozní doba od 7:00 do 17:00
• děti z Babic: od 30. 1. 2022 od 18:00 - elektronická přihláška na:
hlavní táborový program 8:30 – 15:30 (v případě výletů možná změna - upřesní vedoucí)
• http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory, děti
z jiných obcí: od 8. 2. 2022
nezajišťujeme obědy – je nutná svačina na celý den
účastnický poplatek 450 Kč zahrnuje: pitný režim, výlety, odměny do soutěží, pojištění, Projekt "Dětský klub a přívesnické tábory v Babicích II",
registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015925
materiál pro tvoření
• oba rodiče musí doložit svou pozici na trhu práce (pracovní smlouva, OSVČ, registrace na ÚP) je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

