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13. ROČNÍK:DOCHÁZKOVÝ LETNÍ TÁBOR  

SUMMER CAMP 2021 with Native Speakers 
 NONSTOP  

V ANGLIČTINĚ  
 během celého dne  

    
výukové bloky a workshopy 

 

1 rodilý mluvčí=6 dětí 
                

ALL INCLUSIVE: 
doprava, stravování 5x denně, 

pitný režim i materiál  
(výtvarný a výukový)  

 
 

DALŠÍ DOBRÉ DŮVODY  
proč s  námi: lukostřelba    

trampolína     slackline    
SKATEPARK     DOPRAVNÍ 

HŘIŠTĚ    koloběžky 
max kapacita tábora 22 dětí 
    domácí prostředí 

 
LOKALITA:  ALBRECHTOVA VYHLÍDKA, FRÝDLANTSKÝ VÝBĚŽEK 

19.-25. 7. 2021 

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 
https://www.imdb.com/title/tt0892769 

CENA all inklusive  
1 týden 9.450 Kč  

VČ. DPH   

SLEVY 
sourozenecká 10% ze základní ceny  
pro naše absolventy 5-10% ze základní ceny                                                                   
* slevu lze uplatnit pouze na jeden týden, týká se i docházkových táborů a slevy 
se nesčítají 

Angličtina s KRYŠTOFem je hra, kterou děti baví hrát. 

http://www.klckrystof.cz/
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HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 

STAŇ SE S NÁMI VIKINGEM, NAUČ SE VÍCE 

POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM NEŽ SVALY STEJNĚ 

JAKO NÁŠ HRDINA ŠKYŤÁK, … 
Long ago up North on the Island of Berk, the young Viking, Hiccup, wants to join his town's fight 

against the dragons that continually raid their town. However, his macho father and village leader, 

Stoik the Vast, will not allow his small, clumsy, but inventive son to do so. Regardless, Hiccup ventures 

out into battle and downs a mysterious Night Fury dragon with his invention, but can't bring himself 

to kill it. Instead, Hiccup and the dragon, whom he dubs Toothless, begin a friendship that would open 

up both their worlds as the observant boy learns that his people have misjudged the species. But even 

as the two each take flight in their own way, they find that they must fight the destructive ignorance 

plaguing their world.  

Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Jejich dobrodružství se odehrává na drsném 

Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. 

Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák. Vikinský teenager nějak nemůže zapadnout 

mezi ostatní obyvatele rodného ostrova Blpu, protože na rozdíl od nich spíš než svaly (kterých má 

pomálu), používá hlavu. Asi by se to dalo přejít, kdyby Škyťák nebyl synem náčelníka vesnice, Kliďase 

Velikána. Taťka má syna rád, ale bohužel si uvědomuje jeho „nedostatečnost“. Zvlášť když se blíží 

Škyťákovo iniciační uvedení mezi dospělé Vikingy, které lze úspěšně absolvovat jediným způsobem – 

zabitím draka v souboji. Draci jsou totiž na Blpu jediným, zato permanentním problémem. Desítky 

druhů létajících ještěrů prakticky neustále útočí na vesnici. I Škyťák by samozřejmě rád nějakého toho 

hrozivého draka skolil, jenže matička příroda ho na to opravdu vybavila nevalně. Nepomáhají ani 

užitečné lekce v Drakoškole. Škyťák je naštěstí hlava otevřená a tam, kde schází hrubá síla, pomůže 

hlava. 

SPORTOVNÍ NÁPLŇ: 
pod vedením profesionál/absolventů FTVS je připravena: 

lukostřelba, trampolína, slackline  
aktivity na dětském dopravním  

hřišti a ve Skateparku ve Frýdlantu  
(koloběžky, příp. odstrkovadla) 

sportovní hry v lese 

ZAŽIJTE s námi: RADOST A ZÁBAVU   

NABÍZÍME: TRADICE, ZKUŠENOSTI, 

NADŠENÍ, NÁPADY A INSPIRACI  

SPOLEHNOUT SE MŮŽETE NA NAŠÍ: 

ZODPOVĚDNOST A PROFESIONALITU 
 

http://www.klckrystof.cz/

