Lokalita:

statek Černá ovce, Plzeň – Roudná

Téma:

život na statku a hospodářská zvířata, angličtina,
environmentální výchova, tvůrčí rozvoj

Termín:

9. – 13. červenec

13. – 17. srpen

16. – 20. červenec

20. – 24. srpen

Mám mít ta křídla?

23. – 27. červenec
Mám mít tuhle barvu?

pondělí – pátek od 7:30 do 17:00 hodin


na každý den jsou připraveny zábavné a zároveň naučené aktivity zaměřené na
ekologické hospodaření na statku



děti jsou v přímém kontaktu se zvířaty, dozvídají se, k čemu jsou užitečná a jak o ně
správně pečovat



lektor s dětmi komunikuje též v angličtině a děti tak získávají novou slovní zásobu a učí
se konverzaci



věnujeme se výtvarné technice land art a kreativnímu zpracování nových poznání



tábor je zakončen tematickou olympiádou, děti soutěží v týmech a získávají ocenění

Maximální počet dětí:

20

Minimální počet dětí:

10

Doporučený věk:

6-13 let (u spodní hranice věku je důležitá schopnost číst a porozumět textu)

Dozor:

odborný lektor pro danou tematiku, aprobované učitelky AJ

Strava:

svačiny v ceně, pití po celý den k dispozici

Co jsem vlastně zač?

teplý oběd v ceně v restauraci Černá ovce
Cena za den:

500 Kč

Jak se přihlásit :

na adela@cernaovce.cz si ověřte, zda je volný vámi požadovaný
termín a my vás následně budeme kontaktovat

Program připravily:

Bc. Adéla Cihelková, zootechnička a chovatelka zvířat, selka na statku Černá ovce
Mgr. Barbora Nejdlová, učitelka AJ na plzeňské ZŠ a chovatelka koní

www.cernaovce.cz

Denní program
7:30 – 8:00

příjezd dětí

8:00 – 8:30

přivítání, představení dětí, úvod k dennímu programu

8:30 – 12:30

dopolední program (včetně pauzy na svačinu)

12:30 – 13:30

oběd, volná zábava*

13:30 – 16:00

odpolední program (včetně pauzy na svačinu)

16:00 – 17:00

volná zábava*, odjezd dětí

*Při volné zábavě mají děti k dispozici různé hry a výtvarné potřeby v určeném prostoru (podle počasí buďto pod
střechou, či venku v areálu). Nejedná se o volný pohyb po statku, ale o relaxační aktivity pod dozorem.

Náplň ukázkových programů
Vybrané aktivity, které jsou součástí příměstského táboru, aneb co vše (a mnohem více) u nás vaše děti zažijí.

Domácí a divoká zvířata
Děti se osobně seznámí s domácími zvířaty na statku. Dozvědí se, co všechno potřebují ke spokojenému životu a
co mají domácí a divoká zvířata společného a v čem se liší. Cílem aktivity je pochopení, že základní životní potřeby
všech živočichů včetně člověka jsou stejné.
Ukázka dojení a výroba sýru
Ukázka ručního a strojového dojení s možností ochutnat čerstvě nadojené mléko a porovnat rozdíly (koza, ovce,
kráva). Povídání o technologii výroby sýrů. Děti si během dne vyrobí vlastní sýr a odnesou s sebou domů.
Stopovačka po statku
Inspirováno pevností Boyard. Napínavá celodenní hra, kdy musí děti v jednotlivých týmech najít za pomoci zadání,
důvtipu, obratnosti a různých pomůcek v areálu statku indicie, které je po vyluštění dovedou k „pokladu“.
Hmatky a čichačky
Sáčky nebo skleničky s neznámým obsahem přírodního původu, kde se pomocí hmatu a čichu musí uhodnout, co
se v nich skrývá.
Land art
Při této výtvarné metodě se používají jakékoliv přírodní materiály, které si děti samy zvolí a nasbírají. Skládají je
poté do obrazců a 3D modelů různých tvarů a velikostí. Díla jsou následně vyfotografována a je možné si nechat
udělat zvětšeninu obrazu, puzzle atp.

www.cernaovce.cz

