
English 4 You
Léto s angličtinou
16. - 20. srpna 2021

Nejlépe se učíme během hry. A když je 
to v přírodě s kamarády, jde to lehce. 

S Jennifer z Irska zvládneme angličtinu 
přirozeně s radostí. English is fun, isn't it?

● Slovíčka a gramatika v návaznosti 
na výlety - hrad Orlík, statek se 
zvířátky, muzeum rekordů

● Hry, písničky, čtení a sporty
● Piknik s mezinárodními jídly
● Escape caching - úniková hra 

Vedoucí tábora: Jennifer Elliot Novak, 
učitelka na 1. stupni ZŠ a v MŠ

Kluci, holky 
a ROBOTI 🤖

23. - 27. srpna 2021

Při robotím dobrodružství odhalíme, jak 
tito noví kamarádi lidstva přemýšlí, jak s 
nimi spolupracovat a proč je to pro naši 

budoucnost důležité.

● Práce s ozoboty a 3D tiskárnou
● Exkurze do místní firmy
● Logické hry, bojovky venku
● Výlet vláčkem a putování krajinou
● Rodičovská party budoucnosti
● Escape caching - úniková hra 

Vedoucí tábora: Ondřej Jahoda,, 
učitel na 1. stupni ZŠ

Strážci hradního 
pokladu

12. - 16. července 2021

Hrad Lipnice se stal obětí lapků, kteří v 
okolních lesích škádlí poctivé pocestné a 

lační po hradním bohatství. Náš 
šlechtický rod však poklad uchrání!

● Výlet na hrad Lipnice, bojovky
● Tvorba rodových znaků - erbu, 

oděvu, písně, tance 
● Rytířské ctnosti a rodokmen
● Hradní ples se středověkým jídlem
● Escape caching - úniková hra 

Vedoucí tábora: Radka Chalupová, 
učitelka na 2. stupni ZŠ

Příměstské 
tábory
Užij si léto v partě 
a poznej místo, kde žijeme

Mateřská a základní škola Bambi
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM EDUpoint Humpolec
Naším cílem a posláním je vychovat z dětí samostatné, svobodné a ohleduplné jedince. Věříme v individuální přístup, 
rozvoj potenciálu každého dítěte. Ctíme spolupráci a respektující komunikaci. Inspirujeme se od zajímavých lidí z ČR a ze 
světa, neustále na sobě pracujeme. V Humpolci působíme od roku 2013. www.bambischool.cz, www.edupointhumpolec.cz 

Program je určen dětem ve věku 5 - 12 let. Začínáme každý den v 8 hodin, končíme mezi 16. a 17. hodinou. 
Cena 3200 Kč/dítě - zahrnuje program, stravu (oběd, dopolední a odpolední svačina, pití po celý den), případné jízdné a 
vstupné, výtvarný a další materiál. Při účasti sourozenců, sleva 10 % na další dítě. 
Přihlášku vyplňte elektronicky na  www.edupointhumpolec.cz nebo stáhněte tamtéž a odevzdejte na adresu Školní 594,  
Humpolec. Pro dotazy kontaktujte  organizátora táborů, Pavlínu Jiříkovou, na tabory@bambischool.cz a 603 204 124. 
Zázemí tábora je na adrese Lužická 468, Humpolec, v sídle nové ZŠ Bambi a Vzdělávacího centra EDUpoint Humpolec.  
Zajišťuje spolek Vzdělávání pro budoucnost, z.s.
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