Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, Osek IČO 70825645
č. tel. 417 837 205, e-mail: ddmosek@volny.cz

PROPOZICE pro účastníky JPT 2019

Termín:
Téma:

25. 2. 2019 – 01. 03. 2019
Pippi Dlouhá punčocha

Hlavní vedoucí JPT: Jana Hurychová
tel. č. 607 023 806

25. 2. 2019 (pondělí) – první den se sejdeme v 8.00 hodin v DDM,
kde strávíme zábavné dopoledne s Pippi a jejími kamarády.
Představíme si program, zahrajeme si pár her na seznámení a zahájíme náš společný týden.
Odpoledne se vydáme procházkou na nedalekou farmu, kde má Pippi ustájeného svého
kamaráda. Na dnešní den prosím připravte teplé oblečení na procházku a vhodnou obuv. Děti si
vyzvedněte v 16.00 hod. v DDM.
26. 2. 2019 (úterý) – sejdeme se v 8.00 hodin v DDM, zahrajeme si míčové hry a vyrazíme
vzhůru za vodním dobrodružstvím do mosteckého Aquadromu. Po koupání se půjdeme občerstvit
do místního Mc Donaldu (kapesné dle uvážení). Tento den děti budou potřebovat plavky,
ručník, mycí potřeby. Příjezd bude v 15.25 na horní nádraží, kde si můžete děti vyzvednout.
27. 2. 2018 (středa) – třetí den se sejdeme v 8.00 hodin v DDM, kde si užijeme zábavné
dopoledne s Pippi. Poté se vydáme na bruslení do Bíliny. Pokud děti mají vlastní brusle, budeme
rádi, když je budou mít s sebou. Návrat bude v 15.55 hod. na zastávku Osek – Zbrojnice.
28. 2. 2018 (čtvrtek) – ve čtvrtek se sejdeme opět v DDM na 8.00 hod. Pokud nám to dovolí
počasí, bude nás čekat sněhové dobrodružství s Pippi. Po obědě se vydáme na prohlídku
mýdlárny v Teplicích, kde si každý vyrobíme své mýdlo. Na tento den dejte dětem kapesné dle
uvážení, je možné, že si děti budou moci zakoupit něco k svačině. Ať mají děti na tento den
venkovní oblečení, lopaty či boby na sníh (upřesníme dle počasí) + oblečení na převlečení.
29. 2. 2019 (pátek) – poslední den se sejdeme v 8.00 hod. v DDM. Vyhodnotíme celý týden a
ukončíme naší celotáborovou hru. Na tento den je pro děti připraveno překvapení.
Je možné přivést děti již na 7.00 hod. do DDM (každý den).
S sebou: pohodlné oblečení a pevnou obuv (vhodnou k celodenní chůzi), pláštěnku
(nepromokavou bundu), svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení.
Přezůvky i pevnou obuv a úbor na TV si děti nechají v DDM až do pátku. Občas se budeme do
DDM vracet a využívat učebny a tělocvičnu.
Program bude poskládán do jednotlivých dnů v návaznosti na počasí a může se měnit.
Oblečení dle aktuálního počasí.
Těšíme se na Vás Janča s Mončou a Věrkou 

