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1  NA FARMĚ TO ŽIJE (2.7. – 15.7.2018) 

Na začátku prázdnin si budeme povídat o zvířátkách žijících na statku, proč jsou užitečná 
a jak se o ně starat. Malí zoologové si ale protáhnou i svá těla, například během dne, kdy 
uspořádáme „zvířecí olympiádu“. Naši dětští průzkumníci se také při svých 

dobrodružstvích střetnou s lidskými nedostatky, se kterými si ale jistě dobře poradí  

Rady najdou například v Ezopových bajkách.  

Výlet: Budeme obdivovat faunu v Zookoutku Malá Chuchle, navštívíme unikátní Včelín 
Ořech, výlet do jízdárny, kde se děti mohou svézt a zkusí koníky i nakrmit 

2 HURÁ NA TÁBOR (16.7. – 29.7.2018) 

Během těchto dvou týdnů se z naší školky stane „táborová osada“. Naučíme děti 
základním dovednostem pro zvládnutí pobytu v přírodě (uzlování, stavění stanu, zásady 
pobytu v přírodě). Zahrajeme si stopovací hru v parku a nakrmíme kachny a kapry. 

Výlet: Malí táborníci pojedou vláčkem do Mokropes. Zde navštívíme údolí Berounky a 
svezeme se Přívozem Kazín na zastávku pláž, kde se vykoupeme. Na naší zahradě si 
uděláme táborák s buřtíky, kytarou a malou bojovkou. Poté přespíme ve školce ve 
spacáčcích . 

3 PO STOPÁCH VODNÍKA (30.7. – 12.8.2018) 

Pojďme se v parném létě ochladit a vyřádit se v záplavě životodárné tekutiny! Naším 
průvodcem vodním dobrodružstvím bude vodník, který chrání život ve svých vodách a 
hlídá jejich čistotu. Poznáme nadpřirozené vodní bytosti – budeme si vyprávět tajemné a 
napínavé příběhy odehrávající se v mořích celého světa. Budeme hrát rozmanité vodní 
hry, s většími uspořádáme odpoledne plné objevných pokusů s vodou. A samozřejmě ve 
všech těchto aktivitách plně využijeme naše nové mlhoviště a vodní mlýnky!  

Výlet: Vydáme se na celodenní výlet na koupaliště Petynka, strávíme den ve Žlutých 
lázních. V posledním týdnu navštívíme zvířátka ve Farma-parku Blaník. 

4 VÝPRAVA DO PRAHY (13.8. – 31.8.2018) 

Malí turisté se vydají po stopách historie Prahy. Provázet je bude Eliška Přemyslovna.  
Budeme si povídat o nejvýznamnějších pražských památkách, hrát si na české panovníky 
a panovnice, přečteme si zajímavé pověsti o staré Praze. To vše bude podpořeno výlety, 
kde děti prozkoumají Prahu všemi smysly.   

Výlet: Děti prozkoumají Vyšehrad, kde si povíme některé Staré české pověsti a uděláme 

si pod tamními vzrostlými stromy piknik. Také se vydáme na Petřín a Pražský hrad. 
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