Roškopov 1+1 aneb jeden měsíc a jeden týden otevřeného prostoru 2019
30.6.-6.7. 2019 MUZIKÁLOVÁ DÍLNA
Nástup: 30.6. ( neděle ) mezi 14:00 – 15:00
Odjezd: 6.7. ( sobota ) Dílna bude zakončena ve 14:00 v areálu Letních dílen Roškopov vystoupením účastníků
muzikálové dílny. Tímto zveme všechny rodiče, aby se tohoto vystoupení zúčastnili!!!
S sebou:
Speciální pomůcky: hraje-li účastník na hudební nástroj, přivezte ho s sebou
- spousty, spousty dobrých nápadů :)
- barvy na obličej ( sada )
- výtvarné potřeby ( vodovky, tempery, štětce, nůžky, lepidlo, … )
- materiál vhodný k výrobě rekvizit ( kartony, molitan, polystyrén, stará prostěradla apod. )
- rekvizity různého druhu ( paruky, kožich, beranice, bernardýn… ); bereme vše, vše se hodí : )
POZOR! POZOR! Dopis od odborných vedoucích na další straně!
Seznam věcí: spací pytel + prostěradlo ( povinné; nebo možno zapůjčit za poplatek 100,- Kč/týden )
baterka
pláštěnka
ručník, hygienické potřeby ( mýdlo, kartáček, pasta na zuby, krém na opalování,
přípravek proti hmyzu/klíšťatům, nejlépe ve spreji, šampón na vlasy, ..... )
kapesníky
kšiltovka, šátek, sluneční brýle!
batůžek, velká láhev na pití
( propiska, pastelky, blok )
oblečení: větrovka, tepláková souprava, 2 trička ( krátký x dlouhý rukáv ), svetr, tílko, kraťasy,
spodní prádlo, ponožky, plavky,......
boty: sportovní boty, pantofle, holínky, přezůvky do sálu KD
!!!Dokumenty: - průkaz pojištěnce
- potvrzení/posudek od lékaře ( formulář přiložen - vrátíme )
- prohlášení o bezinfekčnosti podepsané v den nástupu a prohlášení o souhlasu s Táborovým řádem
vč. GDPR ( formuláře přiloženy )
- užívané léky v originálním balení na celou dobu pobytu
Prosíme rodiče, aby své děti podrobně seznámili s Táborovým řádem!!!
Doporučené kapesné max. 200,-Kč!
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte zavolat!
Mgr. Kateřina Krejčová ( 728 124 816 )

Velevážení účastníci muzikálové dílny,
jelikož letošní muzikál bude o zvířatech současných i vyhynulých, věnujte prosím
přípravě alespoň krátký čas. Přivezte si s sebou na tábor znalosti uložené na papíře o dvou
či více zajímavých či podivných zvířatech. Znalosti nechť jsou o jejich vzhledu, potravě,
zvyklostech, chování
atd. Pro tápající posílám návrh zvířat, o kterých byste mohli
zjistit co nejvíce zajímavostí:
Šesti a vícenohé zvířectvo - strašilka, blecha, včela, mravenec, stonožka, pavouk a nebo
jakýkoli jiný hmyzák
Dýchači vody - mořský koník, treska, ježdík, žralok ........
Částečně navlhlí - červor, macarát, žáby (rosněnky, rosnivky, rohatky či rákosníčkovité),
ropucha, mlok ………………..
Nečůravci - gekon, krokodýl, želva, nějaký had, slepýš …………………
Brkoslavové - dodo, kolibřík, tučňák, pštros, pěnkava .....................
Cucáci - tygr, sikurata, netopýr, tuleň , velryba, člověk .......................
Kdo nás překvapí zvířetem, o kterém jsme neslyšeli?

Vtip:
Tři policisté vyhrají ve Sportce. Neumí si však výhru spravedlivě rozdělit a tak jdou za
náčelníkem, ať jim výhru rozdělí.
Náčelník, známý milovník zvířat, jim povídá: „Kdo mi řekne zvíře, které neznám, dostane
celou výhru."
Policisté přemýšlejí a první povídá: „Tapír."
„Toho znám," mávne rukou náčelník.
Drudý policista dí: „Ptakopysk."
„Toho taky znám," zabručí zklamaně náčelník.
„Měkoň," vyhrkne třetí policista.
„Toho neznám," rozzáří se náčelník, „výhra je tvoje.“
Policisté odcházejí a náčelník zastaví toho třetího: „A jak ten měkoň vlastně vypadá?"
Policista odpoví: „To já nevím, znám ho jenom z písničky.
Už mně koně vyvádějí ....."

Těší se na vás Pepa, Marek a Honza : )

