Náš letní příměstský tábor má již sedmiletou tradici a je
vedený zkušenými lektory. Začínali jsme jako tábor
s výukou angličtiny, ale postupem času jsme zařazovali více
a více sportovních aktivit, protože sedět o prázdninách
v lavicích a jen se učit je nuda. Nakonec jsme se v loňském
roce rozhodli úplně změnit koncept SUMMER CAMPU a
udělali z něj sportovní příměstský tábor vedený celý v anglickém jazyce.

Celý týden se věnujeme nejrůznějším sportovním aktivitám a děti si s námi mohou vyzkoušet různé sporty, jako
např. fotbal, volejbal, basketbal, florbal, pozemní hokej, tenis a nově také golf. Celý tábor je vedený rodilým mluvčím
a lektorem anglického jazyka, který má k ruce pár zkušených pomocníků. Všichni s dětmi mluví po celou dobu
převážně anglicky a pro ty, kteří ještě tak moc dobře anglicky nemluví je k dispozici česky mluvící instruktor. Každý
den je během poledního klidu zařazena hodina angličtiny, která je vždy věnována jednomu z vybraných sportů. Děti
se dozví něco o historii dané sportovního disciplíny a také si rozšíří slovní zásobu.

Nejoblíbenější aktivitou je rozhodně Golf. Během týdne se tři
dopoledne vydáme na golfové hřiště do Mstětic. Zde se děti,
pod vedením zkušených instruktorů, seznámí se základy golfu
a můžou si natrénovat pár prvních odpalů. Jeden celý den
v týdnu je pak věnován pozemnímu hokeji, který si zahrajeme
na hřišti TJ Sokol Kbely, opět pod vedením zkušeného
instruktora, tentokrát trenéra pozemních hokejistů SK Slavia.
Mezi další aktivity patří rozhodně fotbal, který s dětmi budu
trénovat přímo já, a také volejbal, basketbal nebo florbal. V závislosti na počasí se věnujeme sportovním aktivitám
venku na zelenečském hřišti nebo v tělocvičně ZŠ Zeleneč, kterou máme pro nás letní tábor celou pronajatou.

Pro děti je zajištěn každý den oběd. 3x v restauraci v areálu Golfového klubu Mstětice, 1x ve Kbelích a poslední den
je pro děti připravený obědový balíček. Každý den pak mají děti dopolední a odpolední svačinu a samozřejmě je pro
ně zajištěný pitný režim.

Po celém sportovním týdnu si děti zaslouží výlet a tak již tradičně pořádáme v pátek
celodenní výlet do zábavního parku Mirakulum, který děti milují.
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