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Letní program 2020 – Bašť  

1 NA FARMĚ TO ŽIJE (1. 7. – 12. 7. 2020) 

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 J 
Rady najdou například v Ezopových bajkách.  

Výlet: Výlet do zoo koutku a na jízdárnu, kde si děti mohou koně nakrmit a povozit se na 
nich. Také proběhne ukázka výcviku psů a canisterapie. 

2 TÁBORNÍCI (13. 7. – 26. 7. 2020) 

Školka se promění v tábor a velké dobrodružství. Budeme se učit a připravovat se na 
„kempování“ v přírodě. Naučíme děti základním dovednostem pro zvládnutí pobytu v 
přírodě (uzlování, stavění stanu, zásady pobytu v přírodě). Také si zahrajeme stopovací 
hru v parku. 

Výlet: Malí táborníci se vypraví do lanového centra, kde si vyzkouší svoji obratnost a sílu. 
Poté si uděláme táborák s buřtíky, hudbou a zpěvem.  

3 VODÁCKÝ VÝCVIK (27. 7. – 16. 8. 2020) 

V těchto 3 týdnech se vypravíme do světa vody. V loděnici v Libni se naučíme, jak se 
chovat na lodi a pádlovat. Užijeme si vodní hrátky na koupališti Ládví a na vodním hřišti. 
V případě špatného počasí máme alternativu, a to Mořský svět, kde se dozvíme něco o 
rybách v mořích a oceánech planety Země. 

Výlet: koupaliště Ládví, loděnice Libeň (špatné počasí – Mořský svět) 

4 INDIÁNSKÉ LÉTO (17. 8.  –  31. 8. 2020) 

Maxíci INDIÁNI a školka INDIÁNSKÉ MĚSTO. Postavíme si tee-pee, vyrobíme si 
INDIÁNSKÝ KOSTÝM a ČELENKU. Zatančíme si v rytmu indiánských bubnů a naučíme 
se indiánské písně. 

Výlet: Indiáni se svezou vlakem do Kbel, kde navštíví Ekocentrum Prales s programem 
Po stopách indiánů… 


