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Kids English Camp - Chotěboř - Tajemství Narnie

  Fotky k prohlédnutí zde a prezentace zde

Angličtina o prázdninách? To musí být nuda! A nebo ne?!?

Pro chotěbořské děti připravujeme týdenní anglický tábor od 7.
do 12. srpna 2011. Zatímco v uplynulých letech pořádal podobné
tábory Klub Lavina ve spolupráci se základními školami v
Rozsochatci a Dolní Krupé, nyní se podařilo zajistit další
dobrovolníky z Velké Británie, kteří s dětmi stráví týden a rádi je

budou hravou formou učit anglicky i v Chotěboři.

Celý týden bude protkán „Tajemstvím Narnie“, jak zní i motto celého tábora. Pobyt bude zvláštní i tím,
že se bude odehrávat ve škole. A to ne proto, že to bude školní vyučování o prázdninách, ale kvůli ceně.
Možná je to dobrodružství poznat školu trochu jinak. Dopolední vyučování angličtiny bude probíhat
zábavnou a hravou formou, odpoledne a večer na děti čekají sporty, hry, indiánské odpoledne, britský
večer, výlet, koupání a jiné.

Večer se budeme vracet ke krásnému příběhu Letopisů Narnie, který zaujal nejednu dětskou duši. Autor
tohoto dětského bestseleru, C. S. Lewis, byl křesťanem, který dokázal srozumitelně napsat velké pravdy do
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dětského příběhu. Pokusíme se dětem přiblížit tento napínavý příběh, a také ukázat, že velké pravdy
tohoto příběhu mají dosah i dnes.

Tábor začně 7. srpna v 15:00 a vyvrcholí vystoupením pro rodiče a zájemce 12. srpna v 16:00 na ZŠ
Buttlulova. Samozřejmostí na táboře je celodenní možnost anglické konverzace stejně jako aktivní
přítomnost ochotných českých instruktorů, kteří celoročně a rádi pracují s dětmi. V ceně je zahrnuto
celodenní stravování (5x denně) s obědy v Hotelu Vysočina, tričko pro děti, materiály k vyučování i hrám a
pojištění.

Tábor a ubytování bude v ZŠ Buttulova (ve spacáku na karimatce nebo matraci, kterou je možné si
přinést).

Vyplněnou přihlášku pošlete do 30. 6. 2011 na adresu klubu Lavina, Horní Krupá 105, 580 01 Havlíčkův
Brod. Kapacita tábora je omezená.

Bližší informace Vám rád podá Roman Neumann: do 1.6. - 737 745 344, od 1.6. - 737 818 368

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 (putování za dobrodružstvím Narnie)●

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 stát 850,- Kč.

Ke stažení:

Informace pro přihlášené

Plakátek ve vysokém rozlišení pro tisk

Fotky zde

Prezentace zde

Přihláška na kemp

Nástupní list dítěte, který je potřeba odevzdat v den nástupu na tábor
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte  - nutno mít vyplněno lékařem (maximálně 12 měsíců staré).

Tábor pořádá Roman Neumann, kazatel Církve bratrské v Horní Krupé, a všechny děti jsou na táboře
pojištěné.

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