
Anglický tábor 2022 – INDIÁNSKÉ LÉTO 

 

Milí táborníci, vítáme Vás a už se moc těšíme.  

 

Doufáme, že si tábor pořádně užijeme a rodiče si doma odpočinou :-)  

Níž najdete podrobnosti k táboru. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat .  

604 610 627 ( Lenka), info@smartcamps.cz  

604 26 00 82 ( Petra), info@anglictina-slany.cz  

Příjezd a odjezd  

Čas příjezdu i odjezdu na a z tábora je upřesněn v na webových stránkách www.smartcamps.cz/informace-pobyty/ 

Na stejné stránce najdete i potřebné formuláře k nástupu na tábor 

Pokud máte v plánu své děti dovézt na tábor osobně, nebo si je po ukončení vyzvednout, informujte nás prosím s 

předstihem, domluvíme se na čase příjezdu/odjezdu.  

Ubytování  

Děti budou ubytované v pokojích po 2 až 5, všechny pokoje mají vlastní sprchu a WC.  

Pokoje a jídelna jsou jednoduše, ale účelně zařízené.  

Celý areál je pak uzpůsobený k pořádání pobytů pro dětské kolektivy, je tu sportovní hřiště, bazén, altánek, ping 

pong, učebny a klubovny.  

Kontakt na ubytování: www.juniorhotelroxana.cz  

Pokud chcete dětem poslat pohled nebo dopis, můžete nám ho předat u autobusu a poštu budeme průběžně dětem 

dávkovat.  Z předchozích let víme, že dopisy poslané poštou později než v úterý, včas obvykle nedorazí.  

Stravování  

Děti mají plnou penzi se svačinami a něco „na zub“ během odpoledních a večerních aktivit. Samozřejmostí je pitný 

režim po celý den.  

Součástí areálu je restaurace, kde je možné si během dne koupit něco malého - například zmrzlinu, nebo nějakou 

sladkost.  

Jeden večer, pokud nám to počasí dovolí, uspořádáme opékání buřtů a marshmallows.  

Prvním jídlem v den příjezdu bude večeře v 18.30 hodin. Pobyt bude končit obědem v den odjezdu.  

 

Angličtina 

Během týdne – od pondělí do pátku , budou mít děti denně dopoledne 2x 90 - minutový bloky angličtiny ( celkem 4 

lekce denně), lekce budou probíhat zábavnou, hravou formou, jak v učebnách, tak na venkovních hřištích a v okolí 

tábora a budou proloženy různými hrami, sportovními a výtvarnými aktivitami.  

Jako doplněk bude na všech odpoledních aktivitách přítomen rodilý mluvčí a aktivity budou v rámci možností 

probíhat česko - anglicky.  
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Nejmladší děti ( začátečníci) ve věku 6-8 let budou mít česky mluvící lektory Amy, Annu a Michaela, ostatní táborníci 

rodilé mluvčí - Britku Amy , Američanku Misty a Brita Ashleyho. Děti, které s námi už na táborech byly, většinu 

lektorů znají. 

Protože hlavním záměrem tábora je, aby si ho děti užily a naučily se angličtinu praktickou cestou, budou bloky 

angličtiny probíhat nenásilnou hravou formou (podobně, jako probíhá výuka v našich běžných kurzech). 

 Děti budou rozděleny do skupin na angličtinu podle věku a znalostí jazyka. Pro zajištění maximální efektivity výuky 

bude v každé skupině v průběhu výuky maximálně 10 dětí podobné jazykové úrovně.  

Anglické bloky budou zaměřeny hlavně na mluvení, rozšiřování slovní zásoby a praktické a správné používání 

angličtiny ( otázky a odpovědí, popis věcí, požádat o něco, zeptat se, hraní konverzačních her atd, s pokročilejšími 

táborníky pak bude dopolední anglický blok hlavně o konverzaci )  

Prostě se děti snažíme podpořit, aby se angličtinu nebály používat a aby si i výuku užily.  

Odpolední celotáborová hra  

Protože režim neustálé výuky angličtiny může být pro děti náročný, budou volnočasové aktivity v odpoledních 

hodinách vedené českými vedoucími, ale vždy bude přítomen i 1 – 2 rodilí mluvčí.  

Volnočasové odpolední a večerní aktivity budou tedy česko-anglicky.  

Pro táborníky je denně v odpoledních hodinách ( 14 – 18 hod) připravena celotáborová hra na téma INDIÁNSKÉ 

LÉTO.  

Odpoledních aktivit se střídavě budou účastnit  všichni rodilí mluvčí.  

Večerní aktivity jsou připraveny každý den od cca 19.15 do 21.30 hodin.  

Těšit se děti v rámci celotáborové hry můžou především na: 

 - soutěže a vědomostní hry,  

- týmové hry,  

- workshop  

- sporty tradiční i netradiční (určitě bude i nějaká olympiáda nebo sportovní odpoledne a protože je v Roxaně bazén, 

také ho jistě využijeme) 

 - zopakujeme si  základy první pomoci – a rozhodně to nebude žádná nudná teorie, ale hustá praxe  

- rozhodně také počítejte s denní bojovkou po okolních kopcích a pro odvážlivce bude i velmi oblíbená noční bojovka, 

- diskotéky ,  

- kino a v případě příznivého počasí také táborák a opékání buřtů, chlebů, marshmallows.  

 A samozřejmě ranní rozcvičky  

A co zajímá všechny táborníky nejvíc: BUDÍČEK v 7.45, VEČERKA mezi 21.30 a 22.00  

 

 

Důležité:  

Návštěvy v průběhu tábora dovolené nejsou.  

Také telefonování s dětmi - hlavně mladšími - velmi NEDOPORUČUJEME.  

Program bude hodně bohatý a děti nebudou mít na nudu a stesk čas.  



Pokud by byl jakýkoliv problém - ať už zdravotní, nebo příliš velký stesk po domově, můžete se spolehnout, že v tom 

případě vám budeme vždy volat my. Když nezavoláme, znamená to, že je vše v pořádku :-).  

Budete-li chtít vědět, jak vaše dítko pobyt snáší, v době od 9. do 10. hodin ráno můžete kontaktovat vedoucí tábora 

na výše uvedených telefonních číslech, rádi Vám v této době podáme podrobnější informace o vašem dítku a 

vyřídíme pozdravy.  

Pokud přeci jen budete mít potřebu s dětmi v průběhu týdne komunikovat, nevolejte a nepište jim prosím večer před 

spaním, ale raději v době poledního klidu - mezi 13. a 14. hodinou.  

Velmi děkujeme za respektování tohoto pravidla.  

 

Co dát dětem s sebou:  

Jedeme do hor, ráno a večer může být chladno, taky může pršet. A na táborech se chodí ven i v dešti  

Kromě běžného outdoorového oblečení nezapomeňte přibalit: svetr nebo mikinu, nepromokavou bundu / pláštěnku 

( NE deštníky), pevnou obuv, gumovky nebo nepromokavé boty, alespoň 1 pár dlouhých kalhot nebo tepláky, šortky, 

pyžamo, hygienické potřeby, ručník, opalovací krém a repelent, pokrývku hlavy, plavky, sluneční brýle a domácí obuv 

( ne pantofle)- do pokojů je povolen vstup pouze v přezůvkách.  

Nezapomeňte taky BATOH, LAHEV na PITÍ , penál nebo pouzdro s psacími potřebami a pastelkami a také baterku – ta 

bude důležitá :-)  

Malé kapesné “na zmrzlinu” ( doporučujeme ve výši kolem 50,- Kč na den)  

Dětem doporučujeme dát oblečení raději starší a podepsané :-)  

Hraje Vaše dítě na hudební nástroj ( který se vejde do autobusu)?  Paráda, tak mu ho přibalte taky       

 

Důležité dokumenty s sebou a zdravotní péče:  

Pokud na táboře dítě onemocní, rodiče budou vždy ihned informováni. K dispozici bude i auto pro převoz dítěte do 

zdravotnického zařízení.  

Vedoucí Lenka je zdravotnice a bude na místě po celý pobyt. Pokud Vaše dítě vyžaduje nějakou speciální zdravotní 

péči, či byste nám rádi sdělili nějaké instrukce, prosím, kontaktujte nás v den odjezdu přímo u autobusu, nebo 

napište předem na mail info@smartcamps.cz  

Užívání léků je také nutné nahlásit u autobusu vedoucím, léky prosím vedoucím odevzdejte v obálce se jménem 

dítěte a dávkováním .  

Podávání léků zajišťuje výhradně táborová zdravotnice.  

Trpí - li vaše dítě cestovní nevolností , podejte mu prosím doma před odjezdem lék proti nevolnosti a dejte mu jeden 

s sebou na zpáteční cestu ( prosím opět odevzdat u autobusu vedoucím) .  

O této skutečnosti nás také při odjezdu informujte. Všechny užívané léky a jejich dávkování nezapomeňte uvést ve 

zdravotním potvrzení ( včetně kinedrilu)  

Léky, které bude mít dítě s sebou, ale nebudou ve zdravotním potvrzení výslovně uvedeny ( včetně dávkování), 

nemůžeme dětem podat!  

 

Následující dokumenty jsou pro děti povinné, prosím, ujistěte, že je má dítě s sebou:  

Všechny dokumenty najdete ke stažení na webu ( viz odkaz výše) 
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• potvrzení bezinfekčnosti (potvrzené rodiči v den odjezdu )  

• posudek o zdravotní způsobilosti ( vydává ošetřující lékař obvykle na 2 roky), stačí kvalitní plnobarevná kopie  

• kopii kartičky zdravotní pojišťovny  

Ujistěte se prosím, že všechny doklady máte s sebou, budeme je vybírat při nástupu, bez výše uvedených dokumentů 

nemůžeme dítě na tábor přijmout!  

 

Co dětem nedávat:  

● cenné věci ( šperky, hodinky, telefony, tablety apod)  

● tablety a telefony nejsou na táboře dovoleny vůbec. 

● ostré nebo jinak nebezpečné předměty ( nožíky, ostré nůžky, zábavní pyrotechniku a jiné potencionálně 

nebezpečné předměty) 

 Program bude opravdu hodně pestrý a děti nebudou mít čas ( kromě osobního volna v době poledního klidu a 

chvilky po večeři) na hry na tabletu.  

Chceme, aby si děti tábor hlavně užily, zažily nové věci, na které během školního roku není čas, poznaly nové 

kamarády. Mastit hry pak můžou doma po návratu :-)  

Pokud vaše dítě přesto mobil nebo tablet bude mít, není dovoleno tuto elektroniku mít u sebe během dopoledního 

výukového a odpoledního animačního programu. Děti můžou telefon nechat zamčený v pokojích vedoucích.  

Pokoje dětí se z bezpečnostních důvodů nezamykají. Taktéž nemůžeme nést žádnou odpovědnost za ztrátu nebo 

zničení těchto předmětů, pokud budou uschovány mimo uzamčený pokoj vedoucích a ani pojištění toto nepokrývá. 

 

 

 

 

 

 

 


