
ŠKOLNÍ DRUŽINA  
při ZŠ Budyně nad Ohří 

pořádá 

LETNÍ DRUŽINOVÝ TÁBOR 
 22. 8. – 26. 8. 2022 

PO-PÁ 7:00 - 16:00 

Program plný aktivit, zábavy, kreativního tvoření, poznávání,  
zakončený objevením pokladu. 

Děti prožijí krásný činorodý týden mezi vrstevníky. Maximum 
času budeme trávit na čerstvém vzduchu. Podnikneme i 

celodenní výlet za zvířátky a zábavou. 
Na závěr se pokusíme získat poklad. 

Pro děti od 1. do 4. třídy a budoucí prvňáčky. 

Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny. 

ORGANIZÁTOŘI: MILENA KÖLBLOVÁ - vychovatelka ŠD 

                                VOJTĚCH  NOVÝ - vychovatel ŠD 

STRAVOVÁNÍ:  Svačiny vlastní, obědy ve školní jídelně         

Přihlášky mailem – zsbudyne@seznam.cz,                                        
telefonicky – 416863036 (ředitelna),                                            
732916093 ( M.Kölblová )                                                                             
nebo osobně ve škole 
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DENNÍ PROGRAM 
PONDĚLÍ      -  přivítání, seznámení, motivace
                      -  svačinka
                      -  výtvarné kreativní tvoření
                      -  oběd
                      -  orientační procházka do okolí města
                      -  hry na hřišti

ÚTERÝ         -  relaxační hry, malování
                     -  svačina
                     -  sportovní dopoledne = dětská jóga, pohyb s hudbou…
                     -  oběd
                     -  odpolední pobyt na dětském hřišti (badminton, míčové hry…)

STŘEDA   -   CELODENNÍ  VÝLET =  FARMA VE VĚDOMICÍCH  

                        -  jedinečná možnost přímého kontaktu se zvířátky
                        -  nové vědomosti o zvířatech, jejich chovu a péči o ně
                        -  kreativní tvoření

PROGRAM: výroba sýrů a zpracování mléka. Vlastnoruční výroba másla, zaplétání                        
sýrových nití ,,korbáčků”, využití své šikovnosti, kreativity a nápaditosti při zdobení                    
a kořenění sýrů. 

CENA VÝLETU: program a jízdné autobusem 250,- Kč (bude upřesněno podle počtu 
přihlášených).

S SEBOU: pití, svačina a kapesné

NÁVRAT: v 17:13 hod. na zastávku autobusu

ČTVRTEK     -  relaxační ranní chvilka (četba, pohádka – film)
                      -  svačina
                      -  tvořivé dopoledne (práce se sádrou, s papírem a s přírodním
                         materiálem)
                      -  oběd
                      -  pobyt v přírodě – vycházka do okolí nebo hry na hřišti u školy

PÁTEK        -  kreslení, malování a popis prožitých dní, hry…
                    -  svačinka
                    -  zhodnocení tábora dětmi
                    -  oběd
                    -  vydáme se za pokladem
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