
Příměstský tábor v Malšově Lhotě

 
na téma:  Léto s kovbojem 

Naši kamarádi, blíží se nám prázdniny a tak bychom Vás chtěli pozvat do Malšovy 

Lhoty na Léto s kovbojem, které se uskuteční 20.-24.7. a 27.-28.7.2020. 

Přivítáme Vás v sestavě - kovbojky Denisa a Pavla s kovboji Járou a Kubou.  

Možná přijde i Indiánka ? :o) …co s ní uděláme? … 

Kdy:               20. - 24.7. a 27. - 31. 7. 2020  

Kde:               v areálu MŠ a ZŠ Malšova Lhota 

Od:                7.00 – 16.00 

Věk:               4 – 12 let 

Zaměření:       výtvarně vzdělávací, dramatické, taneční, hudební, recitační a sportovní 

Cena:             1900,- 

                     1700,- pro sourozence a táborníky z předešlých let 

                     Závazná přihláška do 20. 5. 2020         

Cena zahrnuje:    obědy, svačiny, pitný režim 

                         odborné pedagogické vedení 

                         výtvarné a sportovní vybavení 



                         úrazové pojištění  

Bližší informace:    Pavlína Ježková  608 23 32 15                                                                       

                             jezkovapavlina86@gmail.com 

                     

Režim dne: 

7.00 - 8.00 - přichody dětí - rodiče předávají dítě a podepisují příchodovou  tabulku dětí 

                                     - dítě příjde samo - po písemné domluvě s rodiči  

8.00 - 9.00  na louce nebo v tělocvičně sportovní disciplíny na zahradě nebo na pódiu v 

tělocvičně výtvarné, pracovně technické činnosti, nácvik tanečního, dramatického a hudebního 

vystoupení 

9.00 - 9.30 hygiena, svačina - formou nabídky ovoce a zeleniny, pitný režim dostupný během 

celého dne 

9.30 - 12.00   vycházky po okolí, návštěva koní, kovbojské závody 

12.00 - 13.00 hygiena, odchod do restaurace na oběd  

13.00 - 15.00 odpočinek u dětí ve věku 4 - 8 let četba, poslech pohádek v tělocvičně relaxační 

aktivity starších dětí - výtvarné, pracovně technické, pěvecké, recitační - v tělocvičně, na 

zahradě ve stínu 

15.00 - 15.30 svačina, pitný režim 

15.30 - 16.00 sportovní, výtvarné, taneční apod. aktivity 

16.00 - odchod dětí, vyzvedání dětí - podpis v odchodové tabulce 

 

 

Připravte si: masku kovboje či kovbojky 

(např.: chlapci - klobouk, vestu, kolty proklatě nízko, vysoké boty; dívky - klobouk, dlouhá 

sukně, vesta) 

 

 

 

 

 

 


