Příměstský tábor Židovského muzea v Praze
BRNO

SRPEN I

„Diamantová brána a devět tisíc rajských stromů“
(židovské příběhy a pohádky)
Program
Pondělí: Hebrejská bible – stvoření světa, Abrahám, Mojžíš, David, Šalamoun – šifra krále Šalamouna, hádanky královny ze
Sáby, program v zahradě vily Löw-Beer, zahájení práce na celotýdenním úkolu (vytvoření vlastní knihy s pohádkou)
Úterý: Bajky o zvířatech, návštěva zoo, výtvarné aktivity – příběh o lišce a leviathanovi, práce na celotýdenním úkolu
Středa: Mravenčí a jiné práce, návštěva Moravského zemského muzea a edukačního programu ve výstavě o Ondřeji Sekorovi
Čtvrtek: Rabi Löw, zázračná hostina a Golem, návštěva židovského hřbitova, výroba „Golema“
Pátek: Papírové divadlo – Pohádka zrozená z jidiš písniček v sále OVK, dokončení celotýdenního úkolu

Pro koho
Tábor je vhodný pro děti od 6 do 10 let.
Maximální počet účastníků je 15 dětí, tábor je možné konat pro minimálně 8 účastníků.

Kdy a kde
Tábor se koná v termínu 3. 8. – 7. 8. 2020.
Převzetí dětí probíhá na adrese třída Kpt. Jaroše 3, Brno od pondělí do pátku v 8:00 hodin. Vyzvedávání na témže místě je
možné v 16:00 hodin.
Program probíhá jak na uvedené adrese v prostorách Oddělení vzdělávání a kulturu, tak ve vile Löw-Beer, v brněnské zoo, v
Moravském zemském muzeu a na židovském hřbitově.

Co s sebou na tábor
•
•
•
•
•
•

Pohodlné oblečení podle počasí
Vhodnou obuv
Přikrývku hlavy
Krém na ochranu proti slunci, repelent
Malý batůžek s lahví na pití
Lístky na MHD

Cena
Cena pětidenního programu činí 2 700,- Kč.
V ceně je zahrnuto
• zkušení lektoři Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP,
• pitný režim,
• oběd,
• odpolední svačina (dopolední svačina vlastní),
• veškeré vstupné,
• upomínkové předměty, odměny, pracovní materiál.

Storno poplatky
Storno poplatek při odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí 50% z celkové ceny.
Storno poplatek při odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí 100% z celkové ceny.

Ke stažení
• Přihláška

Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit na tel: 739 292 424 a email: brno@jewishmuseum.cz.
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