
 

    
 

Název:       Letní program 2018 – Praha 1 - centrum 
  

Kancelá :  Politických v zňů 10, Praha 1  
 

Kontakt:    +420 735 00 99 88, office@maxikovaskolka.cz 
      

  
  

 

1 MAXÍCI TÁBORNÍCI  (2.7. – 15.7.2018) 

Školka se prom ní v tábor a velké dobrodružství. Budeme se učit a p ipravovat na 
„kempování“ v p írod . Naučíme se postavit stan, p ipravit táborák a vypravíme se na 

velký výlet.  

Výlet: Maxíci táborníci pojedou vláčkem do Mokropes. Zde navštívíme údolí Berounky a 

svezeme se P ÍVOZEM KAZÍN. Využijeme „nalod ní“ v p ti p ístavištích na obou 
b ezích eky Berounky. V p ístavišti „Pláž“ si uspo ádáme TÁBORNICKÝ PIKNIK a 
osv žíme se v ece . VELKÉ MAXÍ STANOVÁNÍ prob hne v naší školce na Strahov  
. 

2 MAXÍCI INDIÁNI  (16.7.  – 29.7.2018) 

Maxíci INDIÁNI a školka INDIÁNSKÉ M STO. Postavíme si tee-pee, vyrobíme si 

INDIÁNSKÝ KOSTÝM a ČELENKU. Zatančíme si v rytmu indiánských bubnů a naučíme 

se indiánské písn . 

Výlet: Maxíci INDIÁNI se vypraví na výlet vláčkem. Navštívíme historickou vesnici 
BOTANICUS v Ostré u Lysé nad Labem.  

3 MAXÍCI NÁMO NÍCI  (30.7. – 12.8.2018) 

Maxíci NÁMO NÍCI navštíví n kolik p ístavů v Praze. S opravdovým NÁMO NÍKEM si 
projdeme celou loď, nahlédneme do „podpalubí“, naučíme se uvázat NÁMO NICKÝ 
UZEL a kotvit loď. Seznámíme se také s podmo ským sv tem (výstava „Mo ský sv t“) a 
navštívíme „Krokodýlí ZOO“ v Holešovicích . 
 

Výlet: Užijeme si plavbu nap íč celou Prahou až do Troje s panem NÁMO NÍKEM 
Radkem. V p ístavu si uspo ádáme piknik. 

4 MAXÍCI TURISTI V PRAZE  (13.8. – 26.8.2018) 

Maxíci turisti se vydají po stopách historie Prahy. Dobrodružství na Kamp , piknik 
v Pet ínských sadech, sout že na Vyšehrad  a procházky podél Vltavy .  

Výlet: Výlet lanovkou na Pet ín a plavba p ívozem po Vltav . 

 

MAXTIP! 

Pravidelné půl / celodenní výlety do Žlutých lázní! 

mailto:office@maxikovaskolka.cz

	1 MAXÍCI TÁBORNÍCI  (2.7. – 15.7.2018)
	2 MAXÍCI INDIÁNI  (16.7.  – 29.7.2018)
	Výlet: Maxíci INDIÁNI se vypraví na výlet vláčkem. Navštívíme historickou vesnici BOTANICUS v Ostré u Lysé nad Labem.
	3 MAXÍCI NÁMOŘNÍCI  (30.7. – 12.8.2018)
	4 MAXÍCI TURISTI V PRAZE  (13.8. – 26.8.2018)

