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Letní program 2020 – Strahov – Cesta kolem světa  

 

1 EVROPA (29.6.- 12.7.) 

V prvních dvou letních týdnech si obletíme celou Evropu. Podíváme se na náš stát České        

republiky a okolní státy. Povíme si, jak naše země a ostatní státy vypadají na mapě, kolik 

máme obyvatel, jaká máme města, čím naše i ostatní země excelují. Ochutnáme tradiční 

jídlo a pojedeme na tematické výlety. 

Výlet: Petřín a Pražský hrad  

2 ASIE (13.7. – 26.7.) 

Co je Asie a kde se nachází? Tam se na dalších 14 dní společně vydáme. Naučíme se něco 

o jejich kultuře a uděláme si ochutnávku jejich výborných pokrmů.  

Výlet: Piknik asijských jídel u břevnovských rybníků, Petynka 

3 AFRIKA (27.7. – 9.8.) 

Hlavním tématem v Africe budou zvířata, příroda a kmeny, které v Africe žijí. Vyrobíme si 

společně krásné safari se zvířaty, o kterém se mnohé naučíme. Zahrajeme si na slony a 

hrochy v našem venkovním bazénu. Naučíme se tance různých kmenů z Afriky.  

Výlet: Divoká Šárka 

4 AMERIKA (10.8. – 23.8.) 

Vydáme se do daleké Ameriky. Kde se nachází? Jak je veliká a jak je rozdělená? Kdo tam 

žije a jak se tam žije? Až si tohle všechno povíme, tak se zaměříme na indiány. 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. 

Výlety: plavba lodí, přespání ve školce ve stanu s opékáním a tančení u ohně. 

5 Antarktida (24.8. – 30.8.) 

Brrr, to je zima! V posledním týdnu vezmeme kožichy a procestujeme společně Antarktidu. 

Navštívíme místní eskymáky a zvířata. Naučíme se rybolovu a lovu potravy.  

Výlet: muzeum na Letné. 
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