
Příměstský tábor 2019 
Pondělí 1.7. (Dinopark) 
Ráno jsme se sešli s dětmi na zahradě školy. Proběhlo přivítání a zároveň děti 
byly seznámeny s bezpečným chováním na výletech a v průběhu celého 
příměstského tábora. Dnes jsme se namotivovali na cestování s Kryštofem 
Kolumbem. Každý den si budeme povídat o tom co nám Kryštof nechal za úkol 
a kde budeme jeho úkoly plnit. Dnešní úkol byl, navštívit druhohory a tam se 
seznámit s jejich obyvateli. Dovědět se o nich co nejvíce a pak přenést své 
prožitky do deníčku příměstského tábora, který si každý dnes po návratu založí. 
Dnes nás tedy čekají druhohory a pradávní ještěři. Návštěva Dinoparku. 

 
 

                                                                                          

 
 
 
 
 



Úterý 2.7. (zámek Hořovice) 
V dnešní den jsme se seznámili s dalším úkolem Kryštofa. Navštívit zámek 
Hořovice a tam najít nejzajímavější hračku a projít dílničkou, kde si budeme 
vyrábět – malovat. Co to je, je zatím tajemstvím. Cesta nám utekla velice rychle 
a ocitli jsme se v dávných dobách princezen a princů. Celá prohlídka zámku byla 
krásná a následující výstava hraček ještě hezčí. Zde děti plnily první úkol 
Kryštofa, ale protože každé dítě si vybralo pro sebe nejhezčí hračku, a nemohly 
se dohodnout, která je nejzajímavější. Tak si nakreslily každý jinou. Dalším 
úkolem bylo v dílničkách něco vyrobit – kreslit polštářek. Všem dětem se práce 
moc povedla, a tak splnily i další úkol Kryštofa. A pak návrat na základnu naší 
školky a vše zaznamenat do knížečky. 

                                                                                                                          

 
 
 
 



Středa 3.7. ( ZOO zahrada) 
Dnes nás čekala návštěva ZOO Praha. Ráno jsme se seznámili s úkoly našeho 
cestovatele Kryštofa. Měli jsme najít místo v ZOO zahradě, které nás bude 
spojovat s pondělními druhohorami a nezajímavější zvířátko. A protože Kryštof 
měl zkušenost, že se opět nedohodneme, tak každý si měl do deníčku nakreslit 
zvířátko, které pro něj bude to nej….V zahradě jsme si prohlédli mnoho zvířátek 
a také jsme našli místo pro druhohory. Úkoly jsme splnili a stačí pouze nakreslit 
to nej zvířátko do knížečky. Zas nám uběhl jeden moc fajn den J 
                                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 



Čtvrtek 4.7. (zámek Radim) 
Na dnešek jsme se moc těšili a také na úkoly našeho Kryštofa. Ale dnes to bylo 
tajuplné. S úkoly jsme byli seznámeny až na místě. Místem plnění byl zámek 
Radim, na který jsme dorazili naším autobusem. Zámek to byl moc hezký a plně 
vybaven krásným nábytkem a historickými věcmi. Jedním z úkolů bylo 
vyslechnout vyprávění paní průvodkyně, který byla oblečena za dvorní paní, a 
povídala nám příběh, který byl zachycen na kamenných kamnech, které 
vytápěly společenskou místnost na zámku. Příběh byl o kupci, kterého přepadli 
piráti a jeho cesta za navrácení jeho majetku. Zde vystupovalo jedno zvíře – 
savec – ryba, který mu pomohl. Úkol byl najít na kamnech ono zvíře. Děti byly 
úžasní – po dlouhém hledání našli. Toto jsme po návratu nakreslili do deníčku 
včetně největšího prožitku ze zámku. 
                                                                                

 

 
 
 
 



Pátek 5.7. (sportovní den) 
Dnes nás čeká sportovní den. Kryštof pro nás dnes připravil plno překážek, 
které budeme zdolávat. Jako je hod štěpem, vrh koulí, běh, skok do dálky, 
skoky v pytli,….. Naším úkolem je vše splnit do deníčku si nakreslit, která 
disciplína se nejvíce líbila. Za splnění nám Kryštof připravil odměnu v podobě 
pytlíčků se sladkostmi, krásného butonku s pečetí Kryštofa. Zhodnocení celého 
týdne – dětem se moc líbil, byl dynamický a také náročný, ale všechny děti to 
zvládly na jedničku a budeme se těšit na další týden. 
 

 
                                                                           

 
 
 


