
 

Pro 6 – 18leté děti z Litvínova a okolí připravila Schola Humanitas ve dnech 1. 7. až 12. 7. 2019 

(kromě víkendů a svátků) opět příměstský tábor. Tábor se bude konat každý den od 8.00 do 16.00 

hodin. Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali včas! Všechny děti budou mít každý den v 

batůžku pláštěnku (i když bude pěkné počasí), pokrývku hlavy, pohodlné oblečení a pevnou obuv, 

dostatek pití a svačinu. Kapesné nechávám na uvážení rodičů. Oběd je zajištěn každý den a je v 

ceně tábora. Za cenné věci si děti zodpovídají samy. Komu se dělá v autobuse špatně, bude si 

vozit kinedryl i na zpáteční cestu. Může se stát, že bude program v případě potřeby upraven. 

Děkujeme. 

PODROBNÝ PROGRAM TÁBORA 

1/7 (pondělí) 

SKUPINA A + B: LOVOŠ: V 08.00 hodin prezence všech účastníků tábora, proškolení, 

odevzdání bezinfekčnosti s datem 1.7.2019, okopírovanou kartičkou pojištěnce a zdravotní 

způsobilostí. Rozdělení do skupin. (ROZDĚLUJÍ SE SAMY DĚTI)!!! Odjezd od školy v 09.00 

hodin autobusem. Pohodový výstup na nefelinitovou horu v nadmořské výšce 570 m, Lovoš. 

Vrchol a svahy hory, jsou chráněny jako národní přírodní rezervace. Oběd bude zajištěn ve 

Schole Humanitas. 

2/7 (úterý)  

SKUPINA A: SKLÁRNA LINDAVA: Odjezd od školy v 08.00 hodin. Návštěva a prohlídka sklárny 

s komentovanou prohlídkou a jako bonus si každý, kdo bude mít zájem, zkusí vyfouknout 

skleněnou vázičku, kterou si odveze domů. Oběd si dáme přímo v areálu sklárny. Příjezd ke 

škole okolo 16.00 h. 

SKUPINA B: AQUASVĚT CHOMUTOV: Odjezd od školy v 09.00 hodin autobusem do bazénu 

v Chomutově, kde budete mít 2 hodiny, abyste si pořádně užily vodních radovánek😊. Oběd 

bude zajištěn ve Schole Humanitas. 

3/7 (středa) 

SKUPINA A: AQUASVĚT CHOMUTOV: Odjezd od školy v 09.00 hodin autobusem do bazénu 

v Chomutově, kde budete mít 2 hodiny, abyste si pořádně užily vodních radovánek😊. Oběd 

bude zajištěn ve Schole Humanitas. 

SKUPINA B: SKLÁRNA LINDAVA: Odjezd od školy v 08.00 hodin. Návštěva a prohlídka sklárny 

s komentovanou prohlídkou a jako bonus si každý, kdo bude mít zájem, zkusí vyfouknout 

skleněnou vázičku, kterou si odveze domů. Oběd si dáme přímo v areálu sklárny. Příjezd okolo 

16.00 h. 

4/7 (čtvrtek) 

SKUPINA A+B: MIRÁKULUM: Jako již tradičně, náš nejoblíbenější výlet😊. Odjezd od školy v 

08.00 hodin autobusem. Návštěva zábavného parku V Milovicích. Doporučuji do batůžku věci na 

převlečení, klidně i plavky, protože je otevřen vodní svět, ve kterém se pořádně vyřádíme. Oběd 

máme zajištěn na místě. Příjezd ke škole v 16.00 hodin. 

Příměstský tábor 2019 



8/7 (pondělí) 

SKUPINA A: EKOPARK LIBEREC: Odjezd od školy v 08.00 hodin. Návštěva EKOParku 

v Liberci, kde si projdeme naučnou stezku 4. živly a zkusíme své dovednosti v místních 

dílničkách, kde se převážně pracuje se dřevem, hřebíky a kladívkem. Milovníci zvířat si zde 

mohou nakrmit třeba kozy. Každý si odnese domů vlastnoručně vyrobený suvenýr. Oběd si dáme 

v místní restauraci a poté se vydáme zpět k domovu. Návrat v 16.00 hodin 

SKUPINA B: LESNÁ: Odjezd od školy v 08.15 hodin na Lesnou, kde pro nás bude připraven 

bohatý program. Po skončení návrat do Scholy Humanitas na oběd. 

9/7 (úterý)  

SKUPINA A: LESNÁ: Odjezd od školy v 08.15 hodin na Lesnou, kde pro nás bude připraven 

bohatý program. Po skončení návrat do Scholy Humanitas na oběd. 

SKUPINA B: EKOPARK LIBEREC: Odjezd od školy v 08.00 hodin. Návštěva EKOParku 

v Liberci, kde si projdeme naučnou stezku 4. živly a zkusíme své dovednosti v místních 

dílničkách, kde se převážně pracuje se dřevem, hřebíky a kladívkem. Milovníci zvířat si zde 

mohou nakrmit třeba kozy. Každý si odnese domů vlastnoručně vyrobený suvenýr. Oběd si dáme 

v místní restauraci a poté se vydáme zpět k domovu. Návrat v 16.00 hodin 

10/7 (středa) 

SKUPINA A: PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS. Odjezd od školy v 08.00 hodin autobusem. Zde 

nás čeká krásný výlet, kdy navštívíme přírodní rezervaci SOOS – Hájek, která patří mezi 

nejvýznamnější přírodní rezervace v Česku. Jsou zde rozsáhlé rašeliniště, minerální slatiniště a 

bublající bahenní sopky, zvané mofety. Oblast byla vyhlášená rezervací již v roce 1964. Svezeme 

se také úzkokolejnou dráhou, zvanou Kateřinka. Oběd si dáme na místě. Návrat ke škole v 16.00 

hodin. 

SKUPINA B: ZOO DĚČÍN: Odjezd od školy v 08.30 hodin autobusem do Děčínské ZOO, protože 

návštěva zvířátek nemůže v našem nabitém programu chybět. Poté se všichni můžete těšit na 

náš nejoblíbenější oběd v Mojžíři a tradiční řízek přes celý talíř a domácí malinovku:-) Návrat 

okolo 15.00 hodiny. 

11/7 (čtvrtek)  

SKUPINA A: ZOO DĚČÍN: Odjezd od školy v 08.30 hodin autobusem do Děčínské ZOO, protože 

návštěva zvířátek nemůže v našem nabitém programu chybět. Poté se všichni můžete těšit na 

náš nejoblíbenější oběd v Mojžíři a tradiční řízek přes celý talíř a domácí malinovku:-) Návrat 

okolo 15.00 hodiny. 

SKUPINA B: PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS. Odjezd od školy v 08.00 hodin autobusem. Zde 

nás čeká krásný výlet, kdy navštívíme přírodní rezervaci SOOS – Hájek, která patří mezi 

nejvýznamnější přírodní rezervace v Česku. Jsou zde rozsáhlé rašeliniště, minerální slatiniště a 

bublající bahenní sopky, zvané mofety. Oblast byla vyhlášená rezervací již v roce 1964. Svezeme 

se také úzkokolejnou dráhou, zvanou Kateřinka. Oběd si dáme na místě. Návrat ke škole v 16.00 

hodin. 

12/7 (pátek)  

SKUPINA A+B: 3D KINO LOUNY: Odjezd od školy v 09.15 hodin. Stalo se tradicí, že poslední 

den patří zásadně odpočinku v Lounském kině, které patří pouze nám. Můžete se těšit opět na 

nějaký pěkný program, který dopředu samozřejmě neprozradím. Taky nemůže chybět zmrzlina 

na Lounském náměstí. Poslední táborový oběd si dáme ve Schole Humanitas. 



Takže se na Vás všechny moc těšíme a doufám, že si to pořádně užijeme!!! Hlavně choďte včas, 

protože jak jste si právě přečetli, máme pořádně nabitý program, tak ať to všechno stihneme!!! 

Ještě připomínám, že na opozdilce NEMŮŽEME ČEKAT, protože program máme domluvený na 

čas a tudíž odjíždíme VŽDY, jak máme naplánováno v programu. Těší se na Vás LENKA, 

LUKÁŠ, KÁŤA, VENDULKA, DÁJA, DAVID a RADKA!!! 

V případě dotazů volejte 608 000 571 Otrubová Radka (vedoucí tábora). 

 


