
 
 

     
  
 

 
     

Adresa:  Zvoníčkova 1, Praha 6 
 
Datum:  červenec / srpen 2020 
 
Telefon:  +420 774 11 77 44 
 
Email:  petriny@maxikovaskolka.cz  

      
 
      

Letní program 2020: Praha 6 – Petřiny  

1 Zvířátka doma 29.6 - 10.7.2020 

Budeme si povídat o domácích zvířátkách, které máme doma, nebo u babičky či dědečka. 

Děti si mohou přinést své oblíbené plyšové zvířátko. Výlety podnikneme do nedaleké obory 
Hvězda, kde cestou uvidíme na zahrádkách pejsky a kočičky. Ve školce si děti poté namalují 
svoje oblíbené zvířátko. Když nám to počasí dovolí, budeme dělat pikniky venku. 

Výlet: Obora Hvězda    Aktivita: Malování zvířátek křídou na chodník 

2 Z pohádky do pohádky 13. - 31.7.2020 

V těchto týdnech se vypravíme do světa pohádek a jejich dějů. Číst si budeme z knížky 
„NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY“. Seznámíme se s různými pohádkami, budeme se snažit 
podpořit u dětí fantazii a představivost. Vypravíme se do Klášterní zahrady, která je nedaleko 
od naší školky, a zkusíme si zahrát nejoblíbenější pohádku, kterou si děti vyberou. Mávnutím 
kouzelné hůlky se děti promění v pohádkové bytosti a budou plnit nesnadné úkoly. 

Děti si vyrobí papírové masky z oblíbené pohádky a zároveň je použijeme ve hře „Kdo jsi?“ 
(co děláš, jsi bohatý, jsi krásná, kde žiješ, máš korunku.....). 

Výlet: Klášterní zahrada  Aktivita: výroba masek 

3 Malý botanik 3.8. - 14.8.2020 

V tomto letním období, se zaměříme na rostlinnou říši. Vytvoříme si náš letní herbář, do 
kterého si budeme lisovat a sušit kytičky. Rostlinky řádně prozkoumáme pod lupou, povíme 
si něco o jejich vzhledu, jak se rozmnožují a na co se používají. Proto se vypravíme na sběr 
rostlinek do Obory Hvězda, kde si také uděláme piknik. Náš botanik bude mít s sebou na 
každou procházku atlas květin a bylin, kdyby si náhodou nevěděl rady, co to je za rostlinku. 
Správný botanik nemůže utrhnou každou rostlinku, kterou vidí. Tímto chceme děti naučit 
ohleduplnosti k přírodě. 

Výlet: Obora Hvězda   Aktivita: Vytvoření herbáře 

4 Hrátky s vodou 17.- 28.8.2020 

V posledních 2 týdnech si budeme povídat o vodě, co k ní patří a jak ji ještě neznáme. Za 
vodou se vydáme do nedaleké Šárky, kde je krásný potok a koupaliště. Také navštívíme 
rybník u Břevnovského kláštera, tam si uděláme piknik. Poslední prázdninové dny nás bude 
provázet voda, a proto si uděláme několik pokusů. Dále si povíme, jak je pro nás voda 
důležitá, co pro její ochranu můžeme udělat i když jsme tak malé.  

Výlet: Šárka, Břevnovský rybník  Aktivita: Pokusy s vodou 


