
 

PLNÁ  POLNÍ  PRO  DÍTĚ - osnova: 
 

Neb už jsi dítě velké, stačí po všech zkušenostech, když napíšu pouze tzv. OSNOVU, jak se balit. Tato 

osnova se ti bude hodit, ať pojedeš na týden nebo na měsíc, v létě nebo v zimě, do lesa, na chalupu nebo do 

hotelu, protože jsou zde zahrnuty nejdůležitější věci, co s sebou. Vždy si představ, do čeho se v té chvíli 

oblékneš. Předpokládám, že už si budeš balit sám (sama)!!!      

      Takže: 

1) přezůvky, boty (výběr bot je velmi důležitý podle toho, kam jedeš a co tam budeš dělat) 

2) HYGIENU (pastu + kartáček, krém, hřeben, ručníky, žínku) 

3) věci na  SPANÍ 

4) věci na  DOMA (přezůvky!) 

5) věci na  VEN – do tepla, do zimy, do deště           

(bundu, mikinu nebo svetr, trika, plavky, kalhoty , šusťáky, kraťasy, čepice, šátek-na krk, ponožky, 

znovu promysli boty) 

6) spodní prádlo + kapesníky 

7) DOKLADY (zdr. průkaz, kartičku pojišťovny, peníze…) 

8) ZÁBAVU (knížka, karty, hudba…) 

9) MLSOTY, PITÍ (šťávu – ta se dá ředit, u nás stále teče voda pitná, lahev 

 

- do čeho vše sbalíš (nejlépe sportovní taška) + příruční batoh na výlety 

- navíc: učení - mučení (M, ČJ –dle domluvy ve škole), psací potřeby, blok-papíry,  tábornického 

rádce – co máš, tkaničky na uzlování- nejlépe 2 barvy, KPZ… 
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