
Příměstský tábor MC Ratolest – 25.7.-29.7. 

Dopravní prostředky a povolání – zážitkový tábor pro děti i rodiče! 
 

den Dopoledne  9-12 h. Oběd 12 h., 

Polední klid 

do 14 h. 

Odpoledne  14-18 h. poznámky 

Pondělí 9:00 zahájení, uvítání, hymna (Semafor) 

10:00 POPELÁŘI  
- seznámení, oblečené, dopr. prostředek 

-10:30 praktická ukázka (příjezd auta,    
  společná cesta … 

- třídění odpadu - HRA, zdobení popelnice, 
  tvoření … 

-překvapení (návštěva ekologa?) 

Geriatrické 
centrum 

Nebo  
vlastní 

zásoby! 
S sebou: 

jídlonosiče! 
(cena: 65,-) 

- písnička: POPELÁŘI 
- třídění odpadu, zdobení popelnice, hry  

  a tvoření … 

DOPRAVNÍ ZNAČKY  
14:00 úklid stodoly, třídění odpadu … 

15:00 odchod směr Sběrný dvůr – 

návštěva, prohlídka, cestou hra …  
Kamiony – prohlídka …  

S sebou: 
- reflexní vestu, dle 

chuti oblečení 
(oranžové) 
- kolečko na odpad, 

kárku, … 

 

Úterý 9:00 zahájení, uvítání, hymna (Semafor) 

9:30 POLICIE – návštěva budovy MP + 

seznámení s prací a vybavením měst.pol. 

10:30 – 11:30 přesun s koloběžkami, 
kolem, odrážedly na dopravní hřiště – jízda 

+ plnění úkolů + získání řidičského 
průkazu! 

GC – 
vyzvednutí 

-jíme ve 
stodole! 

Jídlonosiče! 

14:00 POŠTA – seznámení 

s povoláním, auty, psaní dopisů, balení 

balíků, razítkování, …. 15:30 POLICIE 
– návštěva budovy na náměstí + auta, 

seznámení … 16:00 POŠTA – budova, 

nákup známek, poslání pohledu nebo 
dopisu …+ auta a náklad balíků? 

S sebou: 
- kolo, koloběžku,  

  odrážedlo, …  
-Obelčení policia  
  (černá) a pošťák 

  (modrá) 
-peníze na známky  

 a pohledy! 

Středa Celodenní výlet do Hradce Králové: 

VLAK, TROLEJBUS, LOĎ a 
8:31 nebo 9:31 vlakem do HK 

10 nebo 11h. loď (dle objednání) do 13 h. 
+ jízda na vláčku v parku 

Jídlo 

s sebou + 
piknik 

v parku HK 

VRTULNÍK! (Nemocnice – 

návštěva dopravních prostředků) 
14:00 přesun do nemocnice 

14:30 hangár pro vrtulník – exkurze 
16:02, 17:05, 17:29 vláčkem domů 

S sebou: 
- jídlo, peníze (vlak, 
trolejbus, loď …) 

Čtvrtek 9:00 zahájení, uvítání, písnička: Hasiči 

10:00 HASIČI 

- seznámení, oblečené, auto, budova,     

  praktická ukázka  

 

GC – 
vyzvednutí 

-jíme ve 
stodole! 

Jídlonosiče! 

14:00 dopravní prostředek VLAK a KUŇ 
-tvoření, písničky, … 14:45 odchod na 

vlak, 15:09 do Petrovic, je možné jet i na 

kole! KOŇE – jízda, prohlídka stájí, … 

16:45 nebo 17:51 vláčkem domů! 

 

S sebou: 
- reflexní vestu, 

oblečení (červené) 
+ další věci hasičů! 

Odpoledne: 
-2 skupiny, kolo 
nebo vlak (peníze!)  



Pátek 8:30 zahájení, uvítání, písničky … 

9:00 KUCHAŘ – povolání a auto? 

rozvážení obědů – AUTO – nápisy, 

návštěva GC – kuchař a jeho práce! 

10:00 tvoření, vaření polévky, … 

Vaříme si 
polévku? 

+sendviče 

14:00 BALÓN -dopravní prostředek?! 

-tvoření, nafukování, let? 

Závěrečná přehlídka dopravních 
prostředků a povolání, ukončení 
tábora! 

S sebou: 
-oblečení (bílé), 
zástěrky, vařečky, 

… 
-pilot? 

 

                                               

 

 


