PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA – ROBINSONŮV POKLAD

Základní pokyny:
Každé ráno s výjimkou středy, se sejdeme v učebně Městské knihovny (Horní 155 –
po schodech ke vchodu na dětské oddělení, poté chodbou vlevo). Učebna bude po celý týden
k dispozici pouze pro Prázdninovou knihovnu, děti si v ní mohou nechávat své věci i přes noc.
Vzhledem k častému konání programu mimo knihovnu, bude možné vyzvednout si potomky
vždy až po 15. hodině. V případě, že může Vaše dítě odcházet domů samo, prosíme o písemný
souhlas.
Veškeré náklady na vstupné, jízdné a materiál na tvoření budou hrazeny z účastnických
poplatků.
Pro účastníky platí během celého programu zákaz používání mobilů a tabletů. V případě
nutnosti bude možné spojit se s dětmi na číslech lektorek: Pavlína Haršová – 606 116 342;
Hana Brčáková – 724 514 261
Prosíme o zprávu, pokud Vaše dítě užívá pravidelně léky.

Co s sebou během celého týdne:
kopii průkaz pojištěnce (můžeme pořídit ve studovně během prvního dne)
pohodlné oblečení a „prošlápnutá“ obuv do terénu
pláštěnku
starší oblečení na tvoření
menší kapesné
Děti vybavte jídlem a pitím vždy na celý den, ne vždy bude možné koupit něco
na zub během programu.
(Určitě bude fajn, pokud dětem pro případ nouze zabalíte náhradní oblečení, spodní prádlo,
ponožky, případně přezůvky pro pobyt v knihovně. Vše může zůstat během celého týdne
v učebně).







Během celého týdne budou na Vaše děti dohlížet dvě lektorky. Ve dnech,
kdy budeme podnikat delší výlety, koupat se a nocovat venku, doplní naše sehrané duo
další pedagogicky vzdělaný pár očí. 

Program a nutné vybavení na jednotlivé dny:
Pondělí – 8. 7. (8:00 – 15:00)
Základy poskytování první pomoci (Český červený kříž - Yveta Stýblová) – praktická
ukázka v městském parku
Nová Naučná stezka Dubík
Žádné zvláštní vybavení není nutné.
Úterý – 9. 7. (8:00 – 15:00)
Poznávání zvířat naší přírody
Malování triček
Návštěva Psího útulku Český Krumlov
Budeme potřebovat: bavlněné světlé tričko nebo tílko, starší oblečení na tvoření
Středa – 10. 7. (8:00 – 15:00)
Sraz v 8:00 na vlakovém nádraží – Přejezd do Kájova
Pěší výlet do Boletic a zpět (cca 10 km)
Přejezd z Kájova do ČK
Odpočinek v knihovně – volná zábava
Žádné zvláštní vybavení není nutné.
Čtvrtek – 11. 7. (od 8:00)
Vázání uzlů
Přejezd do Brloha
Koupání na koupališti
Pěšky - lokalita Borovští uhlíři (Borová) – cca 7 km
Táborák s opékáním buřtů
Dobrodružné spaní pod širákem (na soukromém pozemku jedné z lektorek)
Budeme potřebovat: karimatku a spacák, plavky a ručník, teplejší oblečení na noc,
doporučujeme baterku, ale není nutná. Veškeré vybavení v knihovně naložíme a dopravíme
na místo nocování autem, děti si ponesou pouze baťůžek s pláštěnkou, plavkami
a svačinou.
(V případě špatného počasí v podvečer návrat do ČK a spaní v knihovně. Pokud by
se počasí zhoršilo během noci, máme možnost přesunout se pod střechu, tuto variantu
ale využijeme pouze v případě nouze.)
Pátek – 12. 7. (do 15:00)
Lesní bojovka – hledání Robinsonova pokladu
Přejezd do ČK
Závěrečný piknik
Žádné zvláštní vybavení není nutné.
O jídlo a pití na celý den se postaráme my.
Spacáky a karimatky znovu převezeme autem zpět do knihovny.

