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Broumovsko na dlani, to je název a téma dalšího příměstského tábora v Polici nad Metují, na
který můžete své děti právě teď přihlásit.
{jathumbnail off}
Město Police nad Metují získalo dotaci na pořádání příměstských táborů v roce 2018. Dotace
byla poskytnuta z operačního programu Zaměstnanost a byla poskytnuta prostřednictvím MAS
Stolové hory. Každoročně, po dobu tří let, se uskuteční celkem šest příměstských táborů.

Tábor, který připravilo Muzeum papírových modelů o jarních prázdninách v termínu 4. - 8.
března 2019, je určen pro děti od 6 do 12 let. Denně se děti budou setkávat k zajímavému
programu vždy od 7:30 do 15:30 hodin. Dětem se budou věnovat zkušení lektoři. Obědy děti
mají zajištěny v jídelně Družstva vlastníků v Polici nad Metují. Svačiny si budou děti vyrábět
samy. Každý den děti čeká výlet do broumovského kláštera. Cena je 450,-Kč za celý týden
nebo 150,-Kč za den. Pro více informací se můžete obrátit na kontakt: Xénie Hambálková, tab
oryvpolici@seznam.cz
, tel. 775 686 987.

Podrobný program týdne:

pondělí

7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky, 3D
puzzle
8:30 odjezd do Broumova - program v broumovském klášteře "Broumovsko skrytou kamerou".
Děti se stanou na chvíli dobrodruhem, vydají se po stopách jelena, zajíce nebo rysa. Promění
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se v přírodovědce, který umí pozorovat dalekohledem nebo sledovat živou přírodu pomocí
fotopastí. Poznají základní druhy zvířat žijících na Broumovsku, uvidí unikátní záběry divočiny
pořízené v CHKO Broumovsko – to vše poutavou zábavnou formou pod vedením zkušeného
lektora.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
14:00- 15:30 – malba pytlík na svačiny

úterý

7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky, 3D
puzzle
8:30 odjezd do Broumova - program v broumovském klášteře "Voda voděnka". Pohádkové
vodní bytosti dětem představí sebe a své vodní kamarády z řeky. V jaké řece se jim líbí? Co je
naopak trápí? Pomůžeme nemocnému ráčkovi k uzdravení? Děti formou her, vyrábění a
pohybových aktivit poznají život pod hladinou a získávají kladný vztah k celému vodnímu
ekosystému.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
14:00- 15:30 – malba na keramiku

středa

7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky, 3D
puzzle
8:30 odjezd do Broumova - program v broumovském klášteře "Skriptorium - Kouzla barev".
Víte, kdo to byl iluminátor? Že ne? Pojďte tedy s námi do středověká barvírny, která vám jeho
profesi představí blíže. Zavedeme vás do světa bádání a experimentování. Máte zde možnost
naučit se kulinářskému řemeslu "mistra míchače" a společně tak vytvořit pomocí různých
pracovních technik a postupů barvy různých odstínů a konzistencí. A to vše bez chemie, na
přírodní bázi, podle receptů našich benediktinských předků.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
14:00- 15:30 – malba na polštář a další zdobící techniky

čtvrtek
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7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky, 3D
puzzle
8:30 odjezd do Broumova - program v broumovském klášteře "Knihtisk". Pojďme společně
prozkoumat vynález knihtisku. Co je to knihtisk? Proč byl tento vynález tak významný? Kdo byl
Johannes Gutenberg? Vymyslíme společně svou vlastní encyklopedii zvířat, vytvoříme bestiář
podle fantazie. V roli středověkého písaře vyzkoušíme psaní brkem a inkoustem v klášterní
písárně. Poté, jako dělníci první Gutenbergovy knihtiskařské dílny, objevíme tisk pomocí šablon
a liter na replice středověkého knihtiskařského stroje.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
14:00- 15:30 – malba na plátno

pátek

7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky, 3D
puzzle
8:30 odjezd do Broumova - program v broumovském klášteře "Žít baroko". Program seznamuje
žáky základních škol s barokní kulturou, hlavními rysy barokní architektury, výtvarného i
sochařského umění, tak i částečně s hudbou. Tento program klade důraz na intenzivní prožitek
a okamžité využití nabytých vědomostí v praxi. Je v maximální možné míře využíváno
barokních interiérů i exteriérů Kláštera Broumov. Žák je nejprve seznámen se základní
charakteristikou barokního slohu, poté získané znalosti uplatní v komunikační hře, která je
založena na poznávání typických barokních prvků. Žáci se společně s lektorem seznámí se
všemi sochami svatých na klášterní balustrádě, a dozvědí se proč je každému svatému přidělen
atribut. Poté žáci vytvoří živou barokní sochu a edukační program zakončí v klášterním kostele
sv. Vojtěcha při vznešeném zvuku kostelních varhan
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
14:00- 15:30 – dokončení všech prací, rozloučení s táborem
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