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TAKOVÁ LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ…
A Note from Lucile…

Už si nepamatujeme jejich jména, ale dodnes když se potkáme, tak se pozdravíme. Potkávali
jsme se na příměstských táborech, když jsme byly děti…kupovali jsme si ledňáčky, nugety,
skákali přes švihadlo nebo chodili na chůdách. Maminky schovávaly naše diplomy za skok přes
švihadlo a hluboký předklon. Hráli jsme stopovanou a chodili na výlety. Zpívali a tvořili.
S Klubíčkem i naše děti zažijí zážitky, které si budou pamatovat celý život!

Růžová pádla…
Even though the communication is
somewhat difficult, in general, all
children seemed to enjoy the summer
camp activities so much. I noticed how
much progress they made in a matter
of week only, (some of the small ones
had never heard English before) and
were able to say a few words at the end
of the week. Well done!

Do Diáře…
Další příměstské tábory pro vaše děti:
12. – 16.8.2013 ‐ Prázdniny s Bolkem a
Lolkem
12. ‐ 16.8.2013 – Podmořský svět a svět
pirátů
19. ‐ 23.8.2013‐ Za pohádkou do
Francie

(15. – 20. 7. 2013)

19. ‐ 23.8.2013 – Z pohádky do pohádky

… aneb Rafťáci
z Klubíčka
sjížděli Vltavu.

26. ‐ 30.8.2013 – Za zvířátky kolem
světa
21.8.2013 – Eiffelovka má křídla –
kreativní dopoledne na Hanáckém
náměstí

Výprava plná krásných
přírodních scenérií a zážitků
vedla z Vyššího Brodu do
Boršova a byla
nezapomenutelná!

2.9.2013 – Zahájení běžného provozu
HERNA OTEVŘENA!
14.9.2013 – Mozaikování v Květné
zahradě
27.9.2013 – zahájení rekvalifikačního
kurzu Pečovatel/ka o děti od 0‐15 let.
(kurz je již obsazen)
Pro aktuální akce sledujte naše
webové stránky!

Příští rok AHOOOJ!
„Je ovšem pravda, že řada dvojic, která nasedá na horním toku jako
svazek nejpevnější, rozchází se na dolním toku od stolu i lodě.“
Svatební cesta do Jiljí, Miroslav Skála
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Kolem světa se zvířátky

Pohádkové tvoření s Věrkou a sovičkou Rozárkou
(15. – 19. 7 2013)

Společně jsme si vytvořili celé království! Hrad s erbem a vlajkou, královskou
truhlu zdobenou ubrouskovou technikou, královskou korunu a šperky,malovali
jsme na textil a užívali si další úkoly, které nám dávala Sovička Rozárka! A
nechyběl ani pohádkový bál a královská hostina!

(Anglický tábor s Natálkou, 8. – 12. 7.
2013)
I o velkých prázdninách
Klubíčko je na nohách.
Tábory tu mají,
z názvů se dech tají!
Naučím se anglicky?
To snad není úkon nadlidský!
A poznám tam kamarády?
Zažijeme hodně srandy?
Na táboře anglickém,
tam potkal jsem se s Filípkem.
Radost to byla veliká,
už oba víme, kde je Afrika!

Křížem krážem s Bětkou a Martinem.
(22.26.7.2013)

Ne každé dítě má rádo organizované společné aktivity, ale dobrodružné výlety
křížem krážem kolem Kroměříže, hledání pokladů, zuřivé bitvy nafukovacími míči,
setkání s tajemným hlídačem zahrady, putování za zázračným pramenem, setkání
s vílou i závěrečná párty, to byla prostě paráda!

Sloni, zebry, opice,
nám líbili se nejvíce.
Tancovali s námi, zpívali
a dokonce i posvačili,
aby nás angličtinu naučili
Uteklo to „raz, dva, tří“ ‐
týden se zvířátky jak se patří.
Nemělo to prostě chybu,
běžte se mrknout na velrybu!!
Na Hanácké náměstí,
kde vystavena je pro štěstí!
Velký dík za Rišánka, maminka Katka
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