
Začátek pobytu je 4. 7. v základní škole 

v Rozsochatci. Od 9:00 hodin je možné děti 

přivážet a předávat do péče vedoucím. Můžete 

dětem pomoci se i ubytovat (pokud například 

přivážíte vlastní matraci). Pokud víte, že přijedete 

později, kontaktujte nás prosím. V 10:30 začne 

hravou formou rozřazení do jedné ze dvou skupin 

podle úrovně angličtiny. Prvním jídlem bude teplý 

oběd ve 12:00 ve školní jídelně. 

Kdy začínáme? A co konec?
Končíme v sobotu 11.7. po snídani, která začíná 

v 8:00. Po snídani proběhne rozloučení a od 9:30 

bude čas na sbalení věcí a odjezd. Je potřeba si 

děti vyzvednout nejpozději do 11:00.

Co děti čeká?
Velkým poutačem tohoto pobytu je 

pochopitelně možnost prohloubit znalosti 

angličtiny hravou formou a především 

s rodilými mluvčími z Ameriky. Čeká nás ale 

i pěkná atmosféra s odpoledními aktivitami 

(americké sporty, odpoledne s vojáky, 

rukodělná činnost) a spousta zábavy i her. 

Každý účastník dostane kempové tričko. 

Co s sebou?
Pro přespání ve škole je 

důležitý spacák, karimatka 

(případně matrace) 

a přezůvky. Pro sporty jsou 

dobré tenisky se sportovním 

oblečením na ven a do tělocvičny. Pro 

angličtinu bude dobrá rodinná fotografie 

a fotografie s tím, co děti rády dělají. 

Seznam dalších věcí: trička, spodní prádlo, 

2 mikiny, letní bunda, plavky, pokrývka 

hlavy, léky pro dítě (ty, které pravidelně 

užívá + soupis kdy co potřebuje - viz 

přihláška). Určitě je dobré si sebou „přibalit“ 

dobrou náladu. Po domluvě je možné dítě 

na noc vyzvednout (pokud chcete, aby 

spalo doma).

Biblické příběhy
Bible je zvláštní kniha, která provází lidstvo 

a přináší povzbuzení už pěknou řádku let. 

Proto z Bible budeme číst (i anglicky) 

a mluvit o příběhu Josefa, který se stal 

velkým pomocníkem faraona v době, 

kdy Egypt byl slavnou říší.

Telefon: 569 436 344, 737 745 344
E-mail: roman.neumann@cb.cz
www.cb.cz/horni.krupa

Také důležité...
Záměrem celého projektu je pomoci dětem 

s motivací pro učení se angličtiny. Projekt je z velké 

části dotován různými sponzory. Určitě se vyplatí 

pobyt dobře využít… Jsme rádi, že Pán Bůh otevřel 

tuto možnost a že můžeme být u toho!
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