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LETNÍ KEMPY

Letní kempy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci výzvy ,,Letní kempy 2021“ e.č. 0276/12/KEMP/2021.
Závaznou přihlášku, kterou najdete na webových stránkách www.najdicestu.cz, nebo
v kanceláři ICM (Masarykovo nám. 21, UH), je potřeba odevzdat v ICM nejpozději do 30. 6. 2021.

Uherské Hradiště - 23. - 27. 8. - Geocaching - letní kemp se zaměří na hru, která je na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v
použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice.
Hlavní vedoucí: Tomáš Valenta; místo konání: DDM Uh. Hradiště.
Uherské Hradiště - 26. - 30. 7. - Přírodovědný a badatelský kemp, na děti čekají zvířátka, bádání a seznamování se s přírodou
formou her a soutěží. Hlavní vedoucí: Ivana Procházková; místo konání: DDM Uh. Hradiště (Přírodovědné centrum Trnka).
Uherské Hradiště - 23. - 27. 8. - cílem kempu Náctiletí je vytvářet prostor pro komunitu dětí s obdobnými potřebami. Podpořit
u nich zájem o dění kolem sebe, ukázat jak se dají tvořit veřejně prospěšné projekty A při jejich realizaci získat profit pro
profesní směřování. Pomoci žákům zažít pocit úspěchu a získat smysluplné naplnění volného času.
Hlavní vedoucí: Martina Dörrová; místo konání: DDM Uh. Hradiště (Přírodovědné centrum Trnka).
Uherské Hradiště - 12. - 16. 7. - Digidoupě - děti se naučí využívat digitálních nástrojů ke tvorbě webových aplikací, 3D
modelování a tisku nebo grafických návrhů, zahrají si nějakou únikovku a také pobudou na čerstvém vzduchu v rámci
digihygieny. Hlavní vedoucí: Jaroslava Krmela Vacková; místo konání: ICM Uherské Hradiště.
Uherské Hradiště - 2. - 6. 8. - Tmelník - kolektivní "tmelení" - děti čekají aktivity jako jóga, dechová cvičení, zklidnění mysli,
arteterapie jako je bubnování, snoezelen (využití smyslových technik) procházky do přírody a spousta dalšího.
Hlavní vedoucí: Jaroslava Krmela Vacková; místo konání: ICM Uherské Hradiště.
Uherské Hradiště - 26. - 30. 7. - Tvořivý sporťák I - týden nabitý aktivitami - tvoření, kreslení, malování, sportování, výlety,
koupání. Hlavní vedoucí: Martina Zemánková; místo konání: Academic School Uherské Hradiště
Uherské Hradiště - 9. - 13. 8. - Tvořivý sporťák II - týden nabitý aktivitami - tvoření, kreslení, malování, sportování, výlety,
koupání. Hlavní vedoucí: Martina Zemánková; místo konání: Academic School Uherské Hradiště
Velehrad - 26. - 30. 7. - Za tajemstvím Říše divů - letní kemp pro děti, které čeká v Říši divů mnoho z fantazijních představ,
kde se dějí prapodivné věci a my se je budeme snažit vyřešit a objevit.
Hlavní vedoucí: Johana Zůbková; místo konání: ZŠ Velehrad.
Velehrad - 16. - 20. 8. - Duhová paleta - cílem výtvarného kempu je podpořit u dětí kreativitu – barevné vidění světa. Zažít pocit
úspěchu a sounáležitosti se skupinou vrstevníků. Společným tvořením , hrami, zážitky vyvážit separaci během pandemie.
Hlavní vedoucí: Alžběta Sentlová; místo konání: ZŠ Velehrad.
Jarošov - 23. - 27. 8. - Z pohádky do pohádky - děti prožijí týden plný pohádek. Vžijí se do role Popelky, Lociky, Elsy, Olafa,
Shreka a mnoha dalších postav. Čeká je pohádkové dobrodružství.
Hlavní vedoucí: Andrea Juřenová; místo konání: DDM Jarošov, Louky 519.
Kněžpole - 12. - 16. 7. - Dobrodružné putování - děti čeká průzkum krajiny a okolí, kde je čeká řada dobrodružství a her.
Hlavní vedoucí: Andrea Juřenová; místo konání: Kulturní dům Kněžpole.
Ostrožská Nová Ves - 12. - 16. 7. - Tvořivý kemp - každý den budeme tvořit z různých materiálů a všemožnými technikami. Děti
si mezi tvořením zasportují a zahrají společenské hry. Hlavní vedoucí: Jana Ryjáčková; místo konání: ZŠ Na dědině
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