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Kids English Camp 2012

 Fotky zde

Video Hraničářův den

Aktuální informace jsou také na stránkách sboru CB Horní Krupá.

Jako v uplynulých letech připravujeme i letos další ročník oblíbeného tábora pro děti s výukou angličtiny,
kterému říkáme, jak jinak než anglicky: Kids English Camp. Tentokrát bude v termínu od 22. do 28.
července 2012 v prostorách základní školy v Horní Krupé - pozor změna, původně měl být v Dolní
Krupé. Téma je Hraničářův učeň (na základě knihy Johna Flanagana).

Jedná se o tábor rodilými mluvčími a českými instruktory, kteří jsou schopni dobře a individuálně pracovat
s dětmi ve věku 1. – 6. třídy.

 

http://cb.cz/horni.krupa/lavina/galerie-kids-english-camp-2012.html
http://cb.cz/horni.krupa/lavina/galerie-video.html?i=46564574
http://www.cb.cz/horni.krupa/kidscamp.php
http://cb.cz/lavina/aktualitky-kids-english-camp-2012.pdf
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Děti mohou na táboře užitečné naplnit jeden prázdninový týden dopolední intenzivní výukou angličtiny
hravou a zábavnou formou a ještě k tomu mají možnost celodenní konverzace v angličtině.

Záměrem celého projektu je motivovat děti pro učení se angličtiny. Projekt je z velké části dotován
různými sponzory a soukromými osobami.

Připravujeme bohatý program pro dětské odpolední aktivity (hry, sport, zábava, odpoledne se zajímavými
hosty, biblické příběhy).

Přihlášky a další informace jsou k dispozici ve škole, na Lavině, nebo u Romana Neumanna (737 745 344).
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na Lavině, nebo ji můžete zaslat na naši adresu.
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Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 30. 6. 2012. Počet míst je omezen a rozhodující je datum
podání přihlášky a přednost mají děti z okolí.

Typický táborový den:
budíček●

snídaně●

dopolední výuka angličtiny (děti jsou rozděleny podle věku, případně podle úrovně angličtiny)●

svačina●

dopolední výuka angličtiny●

oběd●

trocha poledního klidu●

odpolední aktivity (sporty, výlet, hry, odpoledne se zajímavými hosty)●

večeře●

večerní program●

večerka●

Nejezdíme na žádná luxusní místa (proto jsme ve škole a jsme za to rádi), aby si týden s angličtinou mohly
dovolit všechny děti, které chtějí. Týdenní pobyt s ubytováním, stravou 5x denně a kempovým tričkem
bude  letos stát 900,- Kč.

Ke stažení:
Přihláška na kemp

Nástupní list dítěte, který je potřeba odevzdat v den nástupu na tábor

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte  - nutno mít vyplněno lékařem, stačí jedno na všechny pobyty,
kterých se dítě v létě účastní (maximálně 12 měsíců staré).

Tábor pořádá dětský klub Lavina a všechny děti jsou na táboře pojištěné.

Fotky z roku 2011 

 Prezentace z roku 2011

Vystoupení z roku 2011 Na fotky a videa z předchozích kempů je možné se podívat v naší  galerii.
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