
 

Příměstský tábor v Pečkách 2018 
 

Co:               6 tematických týdenních turnusů 

Pro koho:  pro žáky budoucích 1. – 6. ročníku  ZŠ (max. 15 dětí) 

Kde:            Vzdělávací centrum Pečky VCP ( učebny, zahrada), park, město a blízké okolí, KD    

Kdo:            vedoucí tábora Mgr. Jana Kusá (praxe učitelky  ZŠ a MŠ) a Lukáš Hanzelín (DT Hryzely)  

Kdy:             1/  9. - 13. července    4/ 30. července - 3. srpna  

         2/ 16. - 20. července    5/ 13. - 17. srpna          

               3/ 23. - 27. července    6/ 20. - 24. srpna 

Za kolik:    1.250,-/týden – 250,-/den – včetně oběda v restauraci (dětské zdravé menu) a pitného   

       režimu, polední a odpolední svačinu s sebou 

 

 

1 - 2/ Anglický   9. – 13. července, 16. – 20. července 
Máte rádi angličtinu, nebo se na ni zatím jen těšíte? Nemusíte být jedničkáři! Stačí, když Vás 
baví a chcete si ji užít. Zaručujeme tři hodiny kvalifikované výuky AJ denně (Mgr. Petra 
Adamovičová – učitelka ZŠ s praxí). Samozřejmě spousta zábavy,   procházek, výtvarných 
činností, sportu, …. 

 

3/ Zálesácký   23. – 27. července 
Plno her, tábornických dovedností a zábavného objevování přírody, morseovka, uzly, 
stopování, …zažijte týden v terénu s Oldou Šrámkem.  

 

4/ Výtvarný   30. července – 3. srpna 
Výtvarno a kreativní tvoření s Álou Katrnoškovou, učitelkou ZŠ.  Baví Vás malovat, kreslit a 
chcete se naučit něco nového? Fantazie, léto a kamarádi – to přece jde dohromady!!!  

 

5/ Sportovní   13. – 17. srpna 
Týden v pohybu s Álou Katrnoškovou. Přijďte rozhýbat své tělo a užít si prázdniny! 

  

6/ Přírodovědný   20. – 24. srpna  
Umět si všímat přírody kolem nás! Ano i té polabské, o které jsme přesvědčeni, že u nás není! 
Děti pozorné jsou. Rostlinky luk, polí i zahrádek, jejich obyvatelé z živočišné říše, příroda 
neživá – to budou naše cíle! Moc se těší Mgr. Káťa Čiháková, učitelka přírodopisu pečecké ZŠ. 

 
Bližší informace podá, závazné přihlášky a platby přijímá  

Jana Kusá: tel: +420 724 811 636 

e-mail: info@vzcentrum.cz 

kancelář VCP: Po - Čt 13:00 – 17:00    !!! Do 31. května 2018 !!!  
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