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Sport a čeština hrou s Domečkem 

Спорт і чеська, граючи з oрганізації Domeček 

25. – 29. 7. 2022 

8:00-16:00 hodin(годин) 

 

Náplň  tábora: 

Програма функціонування міського літнього табору: 

Tábor je určen pro české a ukrajinské děti. Lektoři se budou s dětmi učit a procvičovat 

česká slovíčka, rčení, básničky a další věci za pomocí studijních materiálů. Velkou část 

budou tvořit deskové hry, u kterých budou jazyk rozvíjet hlavně hrou, komunikací, 

obrázkovou formou a vzájemnou interakcí. Děti budou často pobývat v přírodě, 

součástí venkovních aktivit bude pohyb – parkourové dopoledne, lukostřelba, týmové 

míčové hry a další. Společně budeme sportovat, bavit se, a to všechno v budově SVČ a 

okolních místech. Také na dopravním hřišti, kde se dá jezdit na kárách, kolech a 

koloběžkách. 

Табір розрахований на чеських та українських дітей. Вихователі вивчатимуть та 

практикуватимуть із дітьми чеські слова, приказки, вірші та ін. за допомогою 

навчальних матеріалів. Значну частину складатимуть настільні ігри, за допомогою 

яких діти розвиватимуть мову, спілкування, образну форму та взаємодію. Діти 

часто відпочиватимуть на природі, активний відпочинок включатиме фізичні 

вправи – паркур, стрільба з лука, командні ігри з м’ячем тощо. Зайняття  спортом 

будуть проходити в приміщенні та навколишніх місцях. На  транспортному 

майданчику можна покататися на велосипедах і самокатах. 

 

CENA TÁBORA:  ZDARMA ROK 2022  

Ціна перебування в літньому міському таборі: безкоштовно рік 2022 
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KONTAKT NA ORGANIZACI:/ Контакт організаторів: 

SVČ Domeček  

Zdeňka Fibicha 287 

75701  Valašské Meziříčí 

Kontakt: 

Mgr. David Holec 

Tel.: 770 113 188 

e-mail: holec@domecekvalmez.cz 

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 15. 7. 2022 

Кінцевий термін подання заяв: 15. 7. 2022 

 

Program táboru 

Pondělí 

7:30-8:30 Začátek, seznámení účastníků s programem táboru a bezpečností 

8:30-11:00 Seznamovací hry, výuka ČJ formou hry a deskových her 

11:00-12:30 Cesta na oběd, oběd a cesta zpět 

12:30-15:30 Sportovní odpoledne – parkour, gymnastika 

Понеділок 

7:30-8:30 Відкриття, представлення учасників, ознайомлення з програмою та технікою 

безпеки.  

8:30-11:00 Пізнавальні ігри, настільні ігри, вивчення чеської мови в процесі гри. 

11:00-12:30 Обід. 

12:30-15:30 Спортивна програма – паркур, гімнастика. 

Úterý 

7:30-8:30 Začátek, volná hrací zábava 

8:30-11:00 Seznamovací hry, výuka ČJ formou hry a deskových her 

11:00-12:30 Cesta na oběd, oběd a cesta zpět 

12:30-15:30 Dopravní odpoledne – jízda na dopravním hřišti SVČ 
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Вівторок 

7:30-8:30 Початок роботи, вільна гра. 

8:30-11:00 Пізнавальні ігри, настільні ігри, вивчення чеської мови в процесі гри. 

11:00-12:30 Обід. 

12:30-15:30 Перебування на площадці дорожнього руху SVČ. 

Středa 

7:30-8:30 Začátek, volná hrací zábava 

8:30-11:00 Seznamovací hry, výuka ČJ formou hry a deskových her 

11:00-12:30 Cesta na oběd, oběd a cesta zpět 

12:30-15:30 Tvořící odpoledne – malování na obličej, malované hry 

Середа 

7:30-8:30 Початок роботи, вільна гра. 

8:30-11:00 Пізнавальні ігри, настільні ігри, вивчення чеської мови в процесі гри. 

11:00-12:30 Обід. 

12:30-15:30 Веселі фарби – розмальовування обличчя, художні ігри. 

Čtvrtek 

7:30-8:30 Začátek, volná hrací zábava 

8:30-11:00 Seznamovací hry, výuka ČJ formou hry a deskových her 

11:00-12:30 Cesta na oběd, oběd a cesta zpět 

12:30-15:30 Cestovatelské odpoledne – hry venku v okolí SVČ a VM 

Четвер 

7:30-8:30 Початок роботи, вільна гра. 

8:30-11:00 Пізнавальні ігри, настільні ігри, вивчення чеської мови в процесі гри. 

11:00-12:30 Обід. 

12:30-15:30 Веселі мандри – ігри на свіжому повітрі в SVČ та VM. 

Pátek 

7:30-8:30 Začátek, volná hrací zábava 

8:30-11:00 Seznamovací hry, výuka ČJ formou hry a deskových her 

11:00-12:30 Cesta na oběd, oběd a cesta zpět 
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12:30-15:30 Kvízové odpoledne – hraní kvízových her, únikovka 

П’ятниця 

7:30-8:30 Початок роботи, вільна гра. 

8:30-11:00 Пізнавальні ігри, настільні ігри, вивчення чеської мови в процесі гри. 

11:00-12:30 Обід. 

12:30-15:30 Квести – вікторини, квести. 

Mokrá varianta v prostorách SVČ Domeček. Změny v programu jsou dovoleny dle počasí a situace.  

У випадку дощової погоди ігри будуть проходити у приміщенні. В залежності від ситуації в 

програмі можливі зміни. 


