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Letní program 2020 – Stodůlky  

1 ZVÍŘATA A MEDVĚDI ( 1.7. – 17.7.) 

V těchto prvních týdnech prozkoumáme zevrubně faunu, a to nejen tu naši domácí, 

exotickou, ale i např. hmyz, který je mnohdy tak malý, že ho ani nevnímáme, ale je pro 

fungování rostlin a pro celý ekosystém naprosto podstatný! Zopakujeme si zvířata z jiných 

kontinentů při návštěvě pražské ZOO, rozluštíme užitečnost zvířátek ze statku a vrhneme se 

i na drobné živočichy. Zkusíme si odchytit nějaký hmyz na zahradě a seznámíme se s ptáky. 

Součástí je spousta pohybových her na toto téma, kterými nás provede náš průvodce „Méďa 

Bobík“! :-) 

Výlet: Zookoutek Malá Chuchle, výlet do včelína Ořech, pražská ZOO, zvířátka 

v Prokopském údolí, nakrmíme kachny v jezeře. Při špatném počasí – Krokodýlí farma 

Holešovice. 

2 VODNÍCI A HASTRMANI (20.7.-7.8.) 

Prázdniny se krásně rozběhly, ještě však zdaleka nekončí! Ovšem prázdniny s sebou 

přinášejí také silná vedra a pořádnou chuť svlažit svá těla. Pozor ale na vodníky a 

hastrmany! My se bát nemusíme, a proto budeme prozkoumávat všechna místa, kde nám 

bude dopřáno vodních radovánek. Půjdeme nejen po stopách přírodního koupání, ale 

nevynecháme ani bazén. K tomu samozřejmě patří znalosti bezpečnosti a první pomoci na 

vodě a taktéž výcvik v loděnici. Celou dobu nás bude provázet Vodník Pepa a Hastrman 

Karel, kteří nám představí tento báječný a důležitý vodní živel. :-) 

Výlet: Výlet na koupaliště Petynka, procházka se svlažením v zatopeném lomu v 

Hlubočepech (pokud kvalita vody dovolí), návštěva motolských rybníků, výcvik v loděnici 

Libeň, zdokonalení plaveckého stylu v Juklíku. V případě špatného počasí – Mořský svět v 

Holešovicích. 

3 INDIÁNI A TÁBORNÍCI (10.8.-28.8.) 

Poslední úsek prázdnin si pořádně užijeme, a to v plné kondičce. Stanou se z nás 

dobrodruzi, kteří prahnou po výletech a zážitcích. Budeme utužovat nejenom svaly, ale i 

mysl. Právě proto přespíme ve školce pod širákem a uděláme pořádný oheň, bojovka je 

samozřejmostí! Ale protože budeme potřebovat dobrou fyzičku, dáme si i sportovní disciplíny 

na místním fotbalovém hřišti, na basketbalovém plácku zdokonalíme techniku hodu a práce 

s míčem, a samozřejmě mnoho dalšího! Jako indiáni místního kmene si vyrobíme totem, 

postavíme týpí, naučíme se střílet z luku. Je na co se těšit! 

Výlet: indiánské dovednosti s výcvikem v lanovém centru, přespávání ve školce s opékáním 

spekáčků, základy různých sportů (plavání, tenis, fotbal, basket, cyklistický výlet s piknikem). 

Za nepříznivého počasí – Jump Park. 
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