PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU V CIHELNĚ 2015
Příměstské tábory v CIHELNĚ byly poučné, zábavné a měly vzdělávací charakter. Zúčastněné děti se
dobře bavily při plnění řady úkolů. Již nyní připravujeme další rok.
Nápad příměstských táborů vznikl již v roce 2014, kdy byla situace s příměstskými tábory dle průzkumu
velmi špatná a to nejen na Královéhradecku. Rozhodli jsme se proto, že oslovíme rodiče z okolí našeho
dosahu, zda bude o tuto službu zájem. Náš průzkum se nám potvrdil již podruhé a přípravy na tábor
mohly začít.
S nápadem příměstských táborů však vyvstala otázka, kdo je zaštítí. Rozhodli jsme se založit novou
značku Centrum CIHELNA, která svou činností vezme pod svá křídla, veškeré aktivity pro širokou
veřejnost. Tábory pro ty nejmenší mohly začít.
Protože náš tábor byl nový, vzbudil velký zájem jak ze strany rodičů tak i široké veřejnosti. Každý týden –
turnus, byl tematický a zaměřený na jiné dovednosti a toto vše bylo propojeno s výukou anglického
jazyka.
Témata 2015
ČERVENEC:


29. 6. - 3. 7. Hledači pokladů, po stopách pana Chytrolína



7. -10. 7. Zručné ručičky, kreativní dílna



13. – 17. 7. Letem světem



20. -24. 7. Olympiáda



27. -31. 7. Na pustém ostrově

SRPEN:


3. -7. 8. Sloní paměť aneb chytrá hlavička



10. -14. 8. Hádej, hádej, hadači



17. -21. 8. „Být či nebýt“, to je oč tu běží, škola literatury, hraní a divadla



24. – 28. 8. Mise: zachraň planetu Zemi hrdino

V ceně příměstského tábora 350,- / den, bylo zahrnuto:




celodenní stravování (svačina, oběd, svačina),
celodenní pitný režim (čaj, šťáva, voda, popř. i kakao),
výuka angličtiny,
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dozor (vychovatelka, učitelka) s angličtinou,
materiály na aktivity,
různé odměny,
základní úrazové pojištění,
CD s fotografiemi popř. i videi (pouze v případě celotýdenní účasti).

Tábory probíhaly v sídle naší mateřské společnosti v novém školicím středisku ve Svobodných Dvorech.
Děti si tábor velice užily.
Tábor byl koncipován jako zábavně vzdělávací s každodenními sportovními aktivitami a soutěžemi pro
děti. Počátkem každého týdne byl dětem zadán úkol nebo hádanka. Ke splnění musely rozluštit
indicie, které byly vašim dětem předávány postupně během týdne. Odměna byla připravena pro
každého, kdo se zúčastnil a již nyní se připravujeme na rok 2016.

Chceme také poděkovat našim partnerům, kteří nám při organizaci tábora pomáhali a podpořili nás.

Příměstský tábor se koná pod záštitou náměstka primátora měst Hradec Králové Milana Jaroše.
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