
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 

ZŠ JEDOVNICE 

MALÝ OBJEVITEL 

Termín konání - od 10. 8.-21. 8. 2020      7:30-15:30 

Pondělí 

• Poznávání okolí jedovnického rybníka Olšovce (možnost zakoupení občerstvení- 
langoš, zmrzlina,…) 

• Po cestě nasbíráme kamínky různých velikostí a poté je namalujeme barvami a 
budeme je zanechávat na našich cestách za poznáním našeho okolí. 

 

Úterý 

• Návštěva Boskovického hradu s průvodcem. 

• Procházka se zmrzlinou. 

• Návštěva Westernového městečka v Boskovicích. 

 

Středa 

• Navštíví nás paní s border kolií a ukáže nám pár tanečků, které se s pejskem 
naučili. 

• Každý si donese bílé tričko, které pomalujeme fixy na památku. 

• Odpoledne plné her. 
 

Čtvrtek 

• Výlet do Ostrova u Macochy do jeskyně Balcarka 

 

Pátek 

• Dopoledne s muzikou- hra na hudební nástroj, zpěv, hudební doprovod vedený 
dětmi. 

• Dramatický kroužek- nacvičení krátkého divadla. 



 

• Zábavné vodní odpoledne (vodní balónky, stříkací pistole,..) 

• Mokré hry. 

Pondělí 

• Výlet do přírodního areálu “Velká dohoda” do lanového centra. 

 

Úterý 

• Krása pískohraní- malujeme obrázky za pomocí šablon a písku. 

• Turnaj ve vybíjené. 

• Kino v prostorách školy (občerstvení zajištěno). 

 

Středa 

• Pěší výlet do Rudice do písečného lomu. 

 

Čtvrtek 

• Dopolední hra- šipkovaná s pokladem. 

• Prohlídka kotvrdovského divadla a knihovny. 

• Odpolení hra ringa na hřišti. 

 

Pátek 

• Procházka po okolí Jedovnic. 

• Opékání špekáčků. 

• Rozdání pamětních listů a průkazek malého cestovatele. 

• Odpoledne plné her. 

 

CENA CELÉHO PŘÍMĚSTKÉHO TÁBORA JE 1 500 Kč. 



 

Závazná přihláška na Příměstský tábor 2020 

 Malý objevitel 

Jméno dítěte:……………………………………………. Třída:…………. 

Datum narození:………..………………………. 

Kontakt na zákonného zástupce- 

Jméno a příjmení:……………………………………………………... 

Email:……………………………………... 

Telefon:…………………………………. 

☐ Mám zájem aby se mé dítě zůčastnilo CELÉHO příměstského tábora od 
10.8.-21.8.2020. 

☐ Mám zájem aby se mé dítě zůčastnilo dní: 

☐ PONDĚLÍ 10.8.     ☐ PONDĚLÍ 17.8. 

☐ ÚTERÝ 11.8.     ☐ ÚTERÝ 18.8. 

☐ STŘEDA 12.8.     ☐ STŘEDA 19.8. 

☐ ČTVRTEK 13.8.    ☐ ČTVREK 20.8. 

☐ PÁTEK 14.8.     ☐ PÁTEK 21.8. 

Cena celého příměstského tábora je 1500 Kč (v ceně je dopolední svačina, oběd a 

vstupy). 

Přihlášku odevzdat nejpozději do 19.6.2020!!! 

Přihlásit se mohou i děti, které nenavštěvují základní školu v Jedovnicích. 

Prosím o odeslání na email: barbora.janku@zsjedovnice.cz. 

V případě dotazů volejte na číslo 603 529 155. 

 

         …………………………… 
         podpis zákonného zástupce 



 


