XV. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ TÁBOR NA TROJMEZÍ 2019
NÁVSÍ neděle 30. 6. – neděle 7. 7.

Neděle 30. 6. 2019
-

10.30 hod. předání klíčů školy
11.30 hod. příjezd dětí ČR, příjezd dětí z SK a PL (doprava individuální), přivítání, ubytování dětí
12.00 hod. slavnostní zahájení Tábora na Trojmezí a seznámení s programem
12.30 oběd
15.00 HASIČI JABLUNKOV (stanoviště venku před školou, ve škole, v tělocvičně, na hřišti)
18.00 teplá večeře (i pro hasiče)
Založení táborové kroniky
Výroba jmenovek – soutěž o nejpovedenější jmenovku
Plakáty národů – výtvarný workshop
Seznamovací hra – Jmenuji se – Volám sa – Nazywam sie
21.00 hod. noční pochod, stezka odvahy a křest táborníka (Informovat a požádat obec o
toleranci zvýšeného hluku po čas pořádání tábora).

Pondělí 1. 7. 2019
-

-

Snídaně 8.00 hod.
Učíme se státní hymny států na Trojmezí ČR – PL – SK
8.30 hod. Workshop s Gabrielou Lipus – smalt, náramky
12.00 oběd
13.30 hod. Jacki Jablunkov –
1. skupina SK – koloběžky IČKO
Slovenská skupina vyzvedne koloběžky na IČKU a přesune se na bazén Ameryka – Žihla.
Po bazénu slovenská skupina odveze koloběžky do Návsí, kde zůstanou do úterý ( nutno
domluvit na IČKU)
Bazén AMERYKA – Žihla
18.00 hod. večeře v hotelu Ameryka (p. Mokroš – řízek, hranolky, kofola)
Vycházka, večerní hry na hřišti.

Úterý 2. 7. 2019
-

Snídaně 8.00 hod.
Nácvik programu
8.30 hod. Workshop s G. Lipus dokončení + rýžování zlata
12.00 oběd
13.30 hod. Jacki Jablunkov –
1. skupina PL – koloběžky (do cca. 16.00 max. 17.00 hod)
2. skupina ČR + SK – film na ičku – MUZZIKANTI

-

Večeře 18.00 hod.
Hry v terénu – Divoké koně

Středa 3. 7. 2019

-

Nutný balíček včetně snídaně, svačiny, oběda + pitný režim
Odjezd vlakem EC 144 Ostravan 7,11h od. V Olomouci budeme 9.30 hod)
Celodenní vlakový výlet do Olomouce – památky, muzea, nákupy
Cesta zpět EC 145 Ostravan, Olomouc 18.48 hod. příjezd do Návsí 21.00 hod.
Teplá večeře!!!!
Galerie na schodech – večerní výtvarný workshop – téma barokní Olomouc.

Čtvrtek 4. 7. 2019
-

Celodenní vlakový výlet Mosty u Jalunkova, Studeničný a zpět
Snídaně 8.30 hod
Balíček – svačina (ovoce + perníček + pitný režim)
Odjezd vlakem 9.45, Mosty u Jablu. 10,00 hod,
Mosty u Jablunkova – zmrzlina, bobovka a trampolíny
Studeničné – oběd 13.30 – 14.00 hod., koupání, míčové hry, vodní hra – Na vodníka
Cesta zpět vlakem 18.05 v Navsí 18,15 hod.
19.00 hod teplá večeře
Diskotéka

Pátek 5. 7. 2019
-

Snídaně 8.00 hod.
9.00 Jacki Jablunkov –

1. skupina ČR – koloběžky
2. skupina SK + PL - Jablunkov s průvodcem, historie, památky

-

12.00 oběd
Nácvik programu
18.00 hod večeře
Nácvik programu

Sobota 6. 7. 2019
-

Snídaně 8.00 hod.
Nácvik programu
12.00 hod oběd
13.30 generálka
16.00 slavnostní galavečer – přivítání hostů, program
17.00 večere
Diskotéka + PIZZA

Neděle 7. 7. 2019
-

Snídaně 8.00 hod.
Balení, úklid školy
9.00 hod. odjezd účastníků tábora

