
                                           Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most  

                                                                  se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov 

 

Příměstský tábor 

 

 
Příměstský tábor 2022 - Třetí léto s Jazykovkou 

„Pět společných dní zábavy a poznání“ 

 

Program  

 

Pondělí – Poznáváme se a soutěžíme 

Podpora opětovného posílení sociálních vztahů s vrstevníky 

Dopoledne 

- seznámení se s táborovým řádem a programem týdne 

- tvorba smíšených skupin malí x velcí 

- společné seznámení a prezentace všech táborových skupin, zvolení názvu skupiny 

- rozdělení táborových triček s potiskem a logem školy 

- návrhy na placky + výroba  

              - logo „Pět společných dní, pohybu a poznání“ Třetí léto s Jazykovkou - 2022 

              Odpoledne   

              Exkurze zimní hokejové haly v Litvínově 1. turnus 1. srpna, 2. turnus 8. srpna  

              - poznávání sportu, typického pro město, kde žijeme 

              - hledáme známá místa cestou z města  

Vzdělávací prvek: učivo dopravní výchova formou poznávacích her a testů 

Oběd: místní restaurace U Petra v Litvínově 

 

Úterý – Bavíme se a sportujeme  

Celodenní výlet – do Oseka lesní stezkou, cíl – lanové centrum 

Podpora pohybové aktivity dětí 

- pavoučí den v sítích s úkoly, které tě zavedou k cíli 

- procvičování hrubé motoriky 

Vzdělávací prvek: učivo M a přírodovědy, TV 

Oběd: místní restaurace U Hajných v Oseku 

 

       Středa – Poznáváme naše hory 

Celodenní výlet Klíny – farma U Kačky  

Podpora návyků ochrany životního prostředí 

- prohlídka domácích zvířátek na farmě 

- hledání pokladu v terénu „Po stopách klínského skřítka“ 

- znalost turistických značek využití pochodových značek (z klacků, křídou, z kamínků) 

- určování světových stran podle přírody (sluce, mraveniště, mech na stromech) 

Vzdělávací prvek: vědomostní test zaměřený na přírodovědu a vlastivědu  

Oběd: zajištění dovozem – polní kuchyně 

 

Čtvrtek – Poznáváme okolí bydliště 

              Podkrušnohorského technického muzea Důl Julius 3 

Podpora zájmu dětí o vzdělávání 

              - seznámení s hornickým řemeslem             

              - práce s netradičním materiálem, rozvoj jemné motoriky 

Vzdělávací prvek: vlastivěda, přírodověda a historie řemesel  

Oběd: dovoz z pizzerie v Litvínově  

 

Pátek – Rekapitulujeme a loučíme se 

Návštěva výstavy v zámku Litvínov 

Podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí 

- prohlubování vztahu ke kultuře  

Odpoledne – Ukázka hasičské techniky, hrátky v pěně, prevence HZS 

rozloučení v prostoru Koldům, spolupráce s rodinnými příslušníky                    

Vzdělávací prvek: shrnující učivo ČJ, M, vlastivěda a přírodověda  

Vzdělávací prvek: učivo ČJ a M formou doplňovací a poznávací hry 

Oběd: místní restaurace Elixír Litvínov 

 

 

V Litvínově 2. 3. 2022                                                                                                          Kolevová Drahuše 

                                                                                                                                         vedoucí vychovatelka ŠD 


