TERMÍNY
práce se dřevem: 11. – 13. 7. 2022
práce s kovem: 22. – 24. 8. 2022

HARMONOGRAM
příchod do školy: 7.40 – 8.00 hod.
vyzvednutí dětí: 14.45 – 15.00 hod.*

CÍLOVÁ SKUPINA
děti ve věku 7 – 11 let (1. stupeň ZŠ)
v každé skupině max. 10 – 12 dětí

*místo vyzvednutí dětí bude upřesněné vždy
ráno při příchodu

ADRESA
Přímětická 1812/50
669 41 Znojmo

KONTAKTUJTE NÁS
Mgr. Ludmila Karpíšková
+420 732 472 095
karpiskova.ludmila@sousoszn.cz
www.sousoszn.cz

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
LÉTO 2022
PRO
ÚČASTNÍKY
ZDARMA
l

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O AKTIVITĚ
REALIZACE

Příměstské tábory realizujeme v rámci projektu
Implementace
KAP
JMK
II
(CZ.02.3.68/0.0/10_078/0017177), v němž je
naše škola zapojena. Nad dětmi bude zajištěn
dozor čtyřmi pedagogy, kteří budou s dětmi
realizovat plánované aktivity, budou dohlížet na
dodržení bezpečnosti. Každé dítě dostane
svačinový balíček i pití.
SPECIFIKACE TERMÍNŮ

Nabízíme dva termíny, které jsou uvedené na
přední straně letáku. Není podmínkou zúčastnit
se obou, vyberte si aktivitu, kterou vaše dítě
preferuje. Poté zašlete přihlášku na uvedené
kontaktní údaje. V případě dotazů se na nás
neváhejte obrátit.
V červnu vám na základě přihlášek zašleme
podrobnější informace, detailní harmonogram
a upřesňující pokyny.

OBSAH/NÁPLŇ TÁBORŮ

Příměstské tábory jsou zaměřeny na rozvoj
polytechnických dovedností dětí tak, aby si
osvojily jednoduché pracovní postupy potřebné
pro běžný život. Potřeby dnešní společnosti
kladou důraz na výchovu člověka s tvůrčím
a praktickým myšlením se zaměřením na aktivní
poznávání okolního světa.
Polytechnická výchova se zaměřuje na tvůrčí
technické aktivity, tvořivost, fantazii, konstrukční
činnosti, práce se stavebnicemi, které vedou děti
ke správnému vztahu k dnešní technické
společnosti. Tato složka výchovy má vytvářet
v člověku nejen pozitivní vztah k práci, ale
i dobrou pracovní morálku a radost z vykonané
práce, jejímž výsledkem je konkrétní výrobek.
Děti se
 naučí manipulovat s pracovním náčiním,
 seznámí
s bezpečností
při
práci,
s materiálem a pomůckami, které jsou pro
ně zcela nové, s nimiž nemají zkušenosti
 budou věnovat rozpoznávání základních
druhů materiálů
 zdokonalí v jednotlivých pracovních
postupech tak, aby byly schopné
samostatně vyhotovit drobné výrobky či
produkty.

HARMONOGRAM
Práce se dřevem – červenec:
1. den – příprava výrobků ze dřeva
2. den – práce na výrobcích ze dřeva
3. den – dokončení výrobků ze dřeva
Práce s kovem – srpen:
1. den – vyrábění z kovu
2. den – BESIP (účastník si přiveze
kolo a cyklistickou helmu)
3. den – vyrábění z kovu, 1. pomoc
V průběhu každého dne budou
zařazeny
seznamovací
techniky,
soutěže a relaxační sportovní aktivity.

