UČENÍ V PŘÍRODĚ 2017
Termíny:
2. stupeň:
PO 5.6. – ČT 8. 6. 2017
odjezd PO 5. 6. od školy v 8.30 hod. 6.AB+7.AB; 9.30 hod. 8.AB+ zavazadla 9.A
odjezd ČT 8. 6. z Častoboře v 9.45 hod. 6.AB+7.AB; 10.45 hod. 8.AB + zavazadla 9.A
PÁ 9.6. Ředitelské volno pro 1. a 2. stupeň (pokud se nezúčastní Učení v přírodě)
1. stupeň:
ČT 8.6. – NE 11.6.2017
odjezd ČT 8.6. od školy v 9.00 hod. 1.AB, 2.AB; 10 hod. 3.AB, 4.AB, 11hod. 5.AB
pro oba stupně: žáci mohou přijít 20 min. před odjezdem, jinak možnost od 5.45 hod. a čekání v ŠD (pro 1.st.)
odjezd NE 11. 6. z Častoboře v 9.00 hod. 4.AB+5.AB; 10.00 hod. 2.AB+3.AB; 11hod. 1.AB
PO 12.6. a ÚT 13.6. volno za víkend, školní kuchyně vaří
Doprava: autobusy Sokol Sedlec; 9. ročníky tam i zpět na kole
Zůstávající žáci 1. a 2. st. budou mít náhradní rozvrh a budou rozděleni ve třídách 1. stupně, ve ČT pod dozorem
vyučujícího 2.st také ve staré budově.
 Žádáme rodiče, aby používali výhradně spodní parkoviště u jídelny, u místa odjezdu asistence policie
 Potvrzení o bezinfekčnosti žák odevzdá třídnímu učiteli v den odjezdu – jinak se UČENÍ V PŘÍRODĚ nezúčastní.
 Školní kuchyně po dobu Učení v přírodě vaří kromě pátku 9.6. (ředitelské volno pro 1.a 2.st. - tedy i pro ty žáky,
kteří nejedou)
 Nepřejete-li si, aby se Vaše dítě na Častoboři koupalo, či absolvovalo Bobříka odvahy informujte třídního učitele a
vyznačte tuto informaci na Potvrzení o bezinfekčnosti.
Cena:
Stravování:
Školní kuchyně:
Zdravotní dohled:
Společná akce:
doprovodné aktivity:

1.– 4. ročník :650 Kč
5.- 9. ročník : 700 Kč
strava 5x denně
vaří kromě pátku 9. 6.
zdravotní sestra Šmejkalová 5.-7.6., MUDr. Karel Marek 7.-11.6.
I.st.
II.st.
slavnostní táborový oheň
slavnostní táborový oheň
Bobřík odvahy
Bobřík odvahy
Základy první pomoci
Základy první pomoci
Lukostřelba
Lukostřelba, Šifrou k pokladu, Vaření primitivních národů

Letošní UČENÍ V PŘÍRODĚ 2. stupně bude zaměřeno na ETNO A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ.
Požadované pomůcky si žáci vezmou podle pokynů svých třídních učitelů.
1. stupeň 1.roč. RYTÍŘI A PRINCEZNY, 2.roč. MRAVENCI 3.roč. INDIÁNI, 4.roč. PRAVĚK , 5.roč.
ROBINSONI + všechny ročníky Chování člověka za mimořádných situací
Co s sebou:
spacák, prostěradlo, povlak na polštář, teplé oblečení, rezervní oblečení, plavky, hygienické potřeby, krém
na opalování, pokrývka hlavy, sprej proti klíšťatům, pláštěnka, holinky, sportovní a pevnou obuv, rybářské pruty, léky,
prohlášení o zdravotním stavu dítěte, psací a kreslicí potřeby, nůžky, lepidlo, izolepa; případně skládací židlička a další věci
podle pokynů třídního učitele. Hodit se bude karimatka na první pomoc, nezapomeneme na kartičky zdrav. pojišťovny nebo
jejich kopie
Co nechat doma: nedoporučujeme si s sebou brát cennosti, přehrávače, mobily… Na případné ztráty se nevztahuje pojistka,
nebudeme je vyšetřovat.
Další: Okamžitě voláme rodičům žáků zejména 2.st. pro odvoz dítěte v případě hrubého porušení školního řádu (řád platí
i na Častoboři – např. kouření, alkohol, pobyt po večerce venku).
Žádáme rodiče, aby nejezdili na návštěvy. Nejedná se o dlouhodobý tábor, v případě nutnosti se s Vámi spojí třídní učitel.
Náhlé odjezdy žáků musí být VŽDY konzultovány s třídním učitelem.
Pokud žák z různých důvodů odjede (sportovní utkání, nemoc apod.) z Častoboře dříve, nemůžeme vracet peníze, potraviny
jsou nakoupeny na celý pobyt.
Žákům II. st. nebudeme tolerovat návštěvy kamarádů. Pro žáka to znamená okamžitý odjezd domů. Ale jinak se těšíme .
Jaroslav Nádvorník

S P O R T O V N Í K U R Z P R O Ž Á K Y 9. R O Č N Í K Ů
při Učení v přírodě na Častoboři
Žáci 9. tříd absolvují opět Častoboř jinak. Náplní budou tyto sportovní a branné aktivity:

Cyklistika

Plavání

Základy vodáckého výcviku (pádlování na kanoi)

Střelba – vzduchovka

Základy horolezectví (slaňování)

Sportovní hry

Základy první pomoci

Doplňkové sportovní aktivity
Speciální vybavení na tyto aktivity není třeba s jedinou výjimkou – cyklistiky. Žáci pojedou na vlastním kole, které musí být
v dobrém technickém stavu. Kromě kola musí mít cyklistickou helmu a dále spolehlivý zámek.
Ostatní aktivity vyžadují pouze obyčejnou sportovní obuv, oděv, plavky .
Co budu od žáků požadovat? Vlastní nasazení, chuť sportovat a nebát se sáhnout na dno. Spící princezny a líní Honzové
nechť zůstanou doma.
Radovan Faktor

Prohlášení o zdravotním stavu dítěte
Prohlašuji, že můj syn/moje dcera.........................................................................
bydliště....................................................... rodné číslo.........................................
nemá od okresního hygienika ani ošetřujícího lékaře nařízené karanténní opatření (karanténa, zvýš.
zdrav. dozor nebo lékařský dohled). Dále nepřišel/a do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.
1. Dítě je nemocné nebo alergické a trvale užívá léky (např. astma, srdeční vada, epilepsie, alergie...).
Léky na alergii musí mít dítě s sebou vlastní!!!!
onemocnění/alergie...............................................................................................
užívané léky:.........................................................................................................
2. Dítě je alergické na tento typ léků
( např.penicilin,...) ......................................................................................................................................
......................... ...........................................................................................................................................
.................... ................................................................................................................................................
............... .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Jiná důležitá sdělení, která se nemusí týkat zdravotního stavu
dítěte:..................................................................................................................................................... .....
.......................................................................................................................................................... ..........
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................


Souhlasím, aby se dítě na Častoboři koupalo:
ANO x NE



(co se nehodí škrtněte)

Souhlasím, aby se dítě na Častoboři zúčastnilo Bobříka odvahy
ANO x NE

(co se nehodí škrtněte)

Pozor! Datum na prohlášení nesmí být starší tří dnů!
Zde uveďte AKTUÁLNÍ telefonické kontakty na vás:

…....................................................... podpis rodičů, telefon
Datum:

