
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Příměstský tábor v     Pečkách 2022  
Co:               12 tematických týdenních turnusů

Pro koho:  pro žáky budoucích 1. - 6. ročníků  ZŠ (max. 15 dětí)

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

Za kolik:    1.450,-/týden - včetně oběda v restauraci (dětské zdravé menu) a pitného  

       režimu, dopolední a odpolední svačinu s sebou vlastní

1/ Prázdniny na faře   11. - 15. července
Týden plný muzicírování (zpěv, rytmické nástroje), výtvarničení, her a zábavy v jedinečném prostředí 
světového architektonického unikátu pečeckého evangelického kostela. 

2/ Sportovní   11. - 15. července
Týden v pohybu s Lukášem Hanzelínem a Míšou Kůrovou čeká všechny děti, pro které je léto dobou 
her, sportování a zábavy!

3/ Zálesák   18. - 22. července
Čeká tu na vás plno her, tábornických dovedností a zábavného objevování přírody, morseovka, uzly, 
stopování, výlety …zažijte týden v terénu s Oldou Šrámkem. (cena 1.600,-)

4/ Výtvarný   18. - 22. července
Baví vás malovat a kreslit? Chcete si užít výtvarničení i přes léto? S Františkem Hálou (lektorem 
výtvarných kurzů VCP ) se přiučíte výtvarnému řemeslu a prožijete zábavu s kamarádkou Fantazií.  

5/ Výletní   25. - 29. července
Zažijte s Míšou a Janinou týden plný výletů na známá i neznámá místa v našem okolí. Každý den na vás 
čeká dobrodružná výprava se zajímavým cílem, jeho historií i současností. (cena 1.700,-)

6/ Anglický   25. - 29. července
Letošní angličák se skvělou lektorkou Verunkou! Nezáleží, zda anglicky umíte, neumíte, nebo se v ní 
potřebujete procvičovat. Prázdniny jsou od toho, abychom si hráli, tak proč ne s angličtinou?

7/ Tvořivý  1. - 5. srpna
Decoupage, quilling, macramé, .. to jsou jen některé kreativní techniky, které vás tento prázdninový 
týden naučí Táňa s Eliškou. Pusťte se s nimi do dobrodružství objevování vlastní šikovnosti ve světě 
zvaném Kreativno.   

8/ Sportovní   1. - 5. srpna
Týden v pohybu s Hankou Pluhovskou (aprobovanou učitelkou TV na ZŠ a SŠ, absolventkou FTVS). 
Nemusíte být trénovanými sportovci, abyste si s námi užili prázdniny!

9/ Kreativní   8. - 12. srpna
Prožijte s Míšou a Janinou týden plný prázdninového tvoření. To pravé pro holky a kluky, kteří se 
nebojí zaměstnat své ručičky a hlavičky. Uvnitř i venku, s drátky i papírem, sólo i v týmu, …

10/ Indiánský    15. - 19. srpna
Pětidenní indiánská stezka, na které zažijete spoustu dobrodružství.  Pojďte s námi okusit život indiánů
dřív, než přijde bílý muž se svým ohnivým ořem.

11/ Umělecký (land art)   15. - 19. srpna
Máte rádi přírodu a výtvarno? Obojí spojíme v úžasném uměleckém tvoření tohoto týdne - land artu.
Kameny, listy, větve, stromy, samotný terén, ale i chodník, zídka nebo rozbitá okapová roura. To vše ve
venkovním ateliéru, který se nám i kolemjdoucím zároveň stane galerií. 

12/ Keramický  22. - 26. srpna
Láká vás vyzkoušet si práci s keramickou hlínou, nebo se tomuto skvělému tvoření již věnujete a 
nechcete o něj o prázdninách přijít? Naše keramická dílna je připravena a lektor Ivan Sagač se na vás 
těší …

Bližší informace podá, závazné přihlášky a platby přijímá:    Jana Kusá: tel: 724 811 636
               e-mail: info@vzcentrum.cz

       !!! Do 27. května 2022 !!!                                                       
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