
Věk
Na projektových týdnech se mohou účastnit děti od 3 
do15 let. Skupina se může rozdělit dle potřeby. 

Velikostskupiny
Každý projektový týden se může zúčastnit od 15 do max. 
30 dětí.

Vybavení a oblečení
Velká část aktivit se bude odehrávat venku.Proto je pod-
mínkou odpovídající oblečení (hlavně ochrana proti  dešti) 
jakož i pevná obuv. 

Strava a zaopatření
Svačinu si děti přinesou z domova,od dozoru dostanou
vodu a vodou ředitelné šťávy.Prosíme Vás abyste dětem
nedávali žádné sladkosti ani jié slané pochutiny! Oběd 
stojí € 4,- (půldenní-volitelné,celodenní- v ceně)  

Doba péče o děti
Redulérní čas péče o děti 
je od 7:00-13:00 hod. nebo od  
7:00-17:00 hod

Ceny

online:      www.noe-kinderbetreuung.at/akademie
e Mail:     akademie@noe-kinderbetreuung.at
Telefon:     0681/108 483 22
Termín přihlášky: 15. červen 2017

NÖ-Kinderbetreuung
Klein Siegharts 3
3633 Schönbach
www.noe-kinderbetreuung.at

Důležité informace

Péče o děti

noe-kinderbetreuung.at/akademie

Péče o děti a jejich bezpečnost je naší  
nejvyšší prioritou! 

Je naším největším zájmem,aby děti z každého 
daného tématu co nejvíce profitovaly. 
Proto budou děti zapojeny do rozličných Experimentů, 
her a zážitků dle svého věku a pod náležitým 
dohledem. 

Opatrovnice z regionu budou formou školícího 
semináře na tento projektový týden náležitě
vyškoleny a připraveny. 

Přhlášky & bližší informace

Průběh dne
    7:00-8:00 Příjezd / společenské hry 
              v místě setkání

  8:00-12:00 Představení tématických bodů 

12:00-13:00 Odjezd / společný oběd

13:00-16:00 Představení tematických bodů         

16:00-17:00 Odjezd / společenské hry  
              v místě setkání 
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Dětská & prázdninová
Akademie

Waldviertel Nord
2017  

celodenní:
   1. dítě: € 90,-
    2. dítě: € 70,- *
    3. dítě: € 50,- *

* stejné rodiny a pro každé další dítě

včetně malé svačiny

včetně malé svačiny

polodenní:
    1. dítě: € 47,-
    2. dítě: € 32,- *
    3. dítě: € 15,- *



Stavíme z dřeva

Nauč se jak můžeš správně po-
moci tvému příteli či přítelkyni, 
Jsou li zraněni. Jak se přikládá 
obvaz a kdy se musí provést  

dýchání z úst do úst? Co udělám 
bodne li mne včela

nebo když se spálím? 
Navštiv stanici červeného kříže 

nebo pravé záchranné auto. 
Tento týden se naučíš vše o 

první pomoci! 

   

Po rozpoznání různých stromů a druhů dřevase bude 
stavět. Uč se z kterého dřeva se dělá  Luk a šíp a nebo 
staví vor Které dřevo se hodí na táborový oheň a jak se 

udělá z kmenu prkno? Dřevo je geniální-přesvědč 
se o tom! 

Eggern: 21.8.-25.8. (staveb.dvůr, za požár.zbrojnicí)

    Samovýroba energie

Postavme společně vodní turbínu nebo větrnou elektrárnu 
a produkuj Tvůj vlastní proud. Poznávej jednotlivé součásti 
stavby a navštiv větrnou elektrárnu. V rozličných experi-
mentech poznáš vše o proudu a jeho výrobě.

Haugschlag: 31.7.-4.8. (obecní úřad)     

Zdravotnický kemp

Život s přírodou

Badatelé pozor

Napínavě a velmi  akčně bude příroda 
objevována a prozkoumávána. Putování v 
potoce,lezení po skále Nebo koulet se ze 
svahu,poznej,jak se člověkpohybuje v 
přírodě.Stav příbytky pro zvířata.Poznávej 
jedovaté rostliny a i  ty které můžešjíst. 
Toto vše a ještě mnohem více tě Očekává 
tento týden!

Heidenreichstein: 24.7.-28.7. (centrum přír.parku)

Eisgarn: 17.7.-21.7. 
(obecní úřad)

V říční písečné mělčině hledat drahokamy, ze špinavé 
vody vytvořit pitnou a prozkoumat život ve vodě. Odkud 

voda přichází, k čemu ji potřebujeme,a proč je tak důležité 
ji udržovat čistou? To vše na vás čeká tento týden.

Reingers: 7.8.-11.8. (konopná hala)

                   Vodní zážitek

Mezi lesem a loukou na Vás 
čekají napínavé experimenty, 
plnohodnotný akční volnočasový 
program, jakož i tajemná území, 
která od Vás chtějí být objevena. 
Experimenty s vodou, vzduchem 
i zemí Vás očekávají! Odpoledne 
sestavíme zajímavé badatelské 
knihy, kde naše experimenty 
zachytíme.

Litschau: 14.8.-18.8. 
(Schönau centrum obce)


