Podmínky a pravidla k veškerým příměstským táborům naleznete na webových stránkách DDM
Rozmarýn Litoměřice – www.ddmrozmaryn.cz

Vedoucí PT:
Veronika Vaňková – 739 584 425
Mgr. Vladimír Salai – 739 584 427

Program:
Pondělí:
Dopoledne: Seznamovací a společenské hry
Odpoledne: Návštěva DDH Litoměřice

Úterý:
Návštěva koupaliště (při nepříznivém počasí náhradní program)

Středa:
Dopoledne: Vykutálené dopoledne
Odpoledne: Hledání ztracené Kočky

Vedoucí PT:
Kateřina Kodešová – 724 569 898
Mgr. Jiří Martínek – 739 432 268

Program:
Pondělí:
Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka
Veselá povídka ze sportovního prostředí. Hlavní postavy jsou členové rodiny Klapzubů z
Dolních Bukviček u Kouřimě, kteří tvoří kompletní fotbalový tým S. K. KLAPZUBOVA
JEDENÁCTKA. Děti si vyrobí hadrové míče a zahrají si s nimi fotbal a vybíjenou.

Úterý:
Karel May – Vinnetou
Dobrodružná kniha o slavném náčelníkovi Apačů a jeho příteli Old Shatterhandovi z Divokého
Západu. S dětmi půjdeme do přírody. V blízkém okolí Litoměřic si zasportujeme, zastřílíme
z luku, vzduchovky a zaházíme oštěpem. Pro radost si vyrobíme indiánský lapač snů .

Středa:
Božena Němcová - O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku
Princ a Večernice je česká filmová pohádka na motivy pohádky Boženy Němcové O
Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku. Exteriéry se natáčely i na zámku Ploskovice. Vypravíme se
na tento zámek a v doprovodu pohádkové postavy si jej prohlédneme a zasoutěžíme
v pohádkovém kvízu.

Čtvrtek
Stanislav Rudolf – Metráček
Známý dvoudílný dívčí román nás zavede na malé město, v němž žije Jitka Pažoutová, kulatá
dívka s řadou komplexů. Jeden turnaj ve vybíjené však změní vše, přinese jí lásku, úspěch v
sportovním oddíle a především tak potřebné sebevědomí. Sportovní čtvrtek s turnajem ve
vybíjené a dalších hrách.

Pátek
J.K.Rowlingová – Harry Potter
Slavná kniha o kouzelníkovi z Bradavic. Zahrajeme si Famfrpál a vyrobíme si tričko
s potiskem. Náš týden zakončíme kouzelnickou party se sladkým překvapením.
V průběhu týdne děti seznámíme s uvedenými i dalšími knihami. V případě vhodného počasí
zařadíme návštěvu koupaliště. Změna programu vyhrazena a bude včas oznámena.

Vedoucí PT:
Veronika Vaňková – 739 584 425
Lukáš Malec – 733 623 028

Program:
Pondělí:
Dopoledne: Seznámení s dětmi, seznamovací hry na hřišti
Odpoledne: Procházka na Mostnou horu – vyzkoušíme si, jaké by to bylo při
ztroskotání na opuštěném ostrově.

Úterý:
Dopoledne: Hry se šiframi aneb jak poslat tajnou zprávu + venkovní soutěž o
nejlepší maskování před nepřítelem.
Odpoledne: Hry u Pokratického rybníka, výroba lesních domů

Středa:
Celodenní výlet na lezeckou stěnu v Ústí nad Labem

Čtvrtek:
Dopoledne: Vyzkoušíme vaši šikovnost při vázání uzlů na školním hřišti +
venkovní hry.
Odpoledne: Procházka na Bílou stráň – jak rozdělává oheň správný zálesák.

Pátek:
Dopoledne: Program pro statečné: Faktor strachu na školním hřišti –
„Překonejte svůj strach v zákeřných disciplínách a vyhrajte sladkou odměnu“
Odpoledne: Chození po Lackline v Jiráskových sadech – dobrodružství na
visutém mostě

Vedoucí PT:
Dana Polcarová: 602 589 897
Mgr. Zuzana Bendová: 602 160 450

Program:
Pondělí:
Dopoledne: Cesta za pokladem a hry na seznámení s dětmi.
Odpoledne: Co je marioneta a mnoho dalšího se dozvíme v GALERII
MARIONET

Úterý:
Cesta za poznáním až na Kalvárii – Ostré s obědem. V Úštěku se možná
potkáme s čerty.

Středa:
Ještě nikdy jste nekrmili lesní zvířátka a neznáte se s jelenem, co chodí po
zadních a umí dávat pusu? Pojeďte s námi do ZOOCENTRA v Srdově,
zažijete mnohem víc. (kdo chce, vezme tvrdý chleba zvířátkům a penízky na
upomínkové dárečky ze zoocentra.)

Čtvrtek:
Po stezce praotce Čecha až do History parku… Setkáme se s dávnou
historií…

Pátek:
Zasloužený relax na koupališti, vodní a další sporty…
(náhradní program DDH).

Vedoucí PT:
Bc. Iljena Vančová: 602 589 901
Andrea Najmanová: 725 154 125

Program:
Pondělí:
Dopoledne: Cesta za pokladem na Kočku + seznamovací hry
Odpoledne: Lanové centrum v Jiráskových sadech

Úterý:
Návštěva jízdárny v Terezíně a míčové hry na hřišti

Středa:
Dopoledne: Procházka na bílou stráň s pracovníkem CHKO.
Odpoledne: Soutěž na hřišti: „Zvířecí rodinky“

Čtvrtek:
Celodenní výlet do Prahy do Krokodýlí ZOO. Na vlastní oči zde uvidíte desítky aligátorů,
kajmanů a krokodýlů.
Krokodýli vskutku patří mezi přežívající fosilie. Jejich předchůdci, Archosauři, obývali
planetu již před 280 miliony let. Řád Crocodylia, ze kterého se postupem času vyvinuly
dnešní druhy, se na zemi objevil zhruba před 195 miliony let. Během této dlouhé doby
prošel dlouhým a pestrým vývojem, kdy řeky, jezera, bažiny i oceány obývaly jak gigantické
druhy, běžně dosahující délky 10 a více metrů, tak i trpaslíci, kteří dorůstali maximálně 30
cm.
S sebou: sportovní obuv, oblečení, pláštěnka, svačina a pití na celý den, asi 100,-Kč
kapesné.

Pátek:
Zasloužený relax na koupališti.

Vedoucí PT:
Mgr. Vladimír Salai: 739 584 427
Lukáš Malec: 733 623 028

Program:
Pondělí:
Dopoledne: Seznamovací, deskové a karetní hry
Odpoledne: Rychle a zběsile na DDH

Úterý:
Dopoledne: Hledání pokladu prastarého Litoměřičáka
Odpoledne: Hřiště snů, aneb je libo koule, balón, či míč?

Středa:
Dopoledne: Mission Impossible – Terezínský špion.
Odpoledne: Souboj Superhrdinů

Čtvrtek:
Celodenní výlet do filmového muzea v Poděbradech.
Vyjíždíme při minimálním počtu 10 dětí.
S sebou: sportovní obuv, oblečení, pláštěnka, svačina a pití na celý den, kapesné.

Pátek:
Celodenní návštěva koupaliště v Litoměřicích.

Vedoucí PT:
Zbyněk Rudolf:773 591 224
Dana Polcarová: 602 589 897

MÍSTO: Technický klub mládeže DDM Rozmarýn Litoměřice
Sovova 2, Litoměřice (budova Lingua Universal )
Vchod ze dvora

Program:
Pondělí:
Dopoledne: Výroba jednoduchého letadélka z balzového dřeva
Odpoledne: Jiráskovy sady, létání s modely, závody

Úterý:
Dopoledne: Výroba autíčka poháněného pastičkou na myši
Odpoledne: Jiráskovy sady, závody s autíčky

Středa:
Dopoledne: Výroba jednoduchých modelů z papíru.
Odpoledne: Návštěva dopravního hřiště

Čtvrtek:
Dopoledne: Stavíme z Merkuru a Lega.
Odpoledne: Hry v Jiráskových sadech

Pátek:
Zasloužený relax na koupališti.

