
MALÉ DĚTI ( 4 - 6 let ) 
 
 

Termín Hlavní 
vedoucí 

Téma  Anotace 

9. - 13.7. Veronika 
Röhrerová 

Byl jednou jeden život Tělo máme každý, ale kdo jste se už podívali, jak 
funguje? Nyní máte možnost! 
Pojďte si na vlastní kůži vyzkoušet, co dělají v těle 
krvinky a k čemu jsou různé orgány a jak fungují. 
Během týdne navštívíme různé části těla, a tak uvidíme 
jak celé tělo vypadá! 
Tisíc podob život mívá, kdo ho chce znát, ať se dívá! 

16. - 20. 7. Veronika 
Ťoupalová 

Hledání ztracené duhy Na obloze svítí slunce a zároveň potřebujeme deštníky. 
Vzhlédněte k obloze! Najděte duhu a začněte hledat 
poklad, který je na konci každé správné duhy! Ale co to? 
Žádná duha na nebi není! Pojďme pomoct tuto záhadu 
společně vyřešit a najít ztracené barvičky, díky kterým 
duze vrátíme její pestrost. Až bude duh zářit, tak 
můžeme vyrazit pro poklad! V záchraně duhy nám 
pomůžou nejen kouzelné pastelky, ale i oblečení, které 
budeme každý den ladit do jedné z barev duhy. 

23. - 27. 7. Lenďa 
Tůmová 

Maxipes Fík  Pojďte si užít plný týden legrace s Maxipsem Fíkem a 
jeho kamarádkou Ájou. Pojďte jim pomoci odkrýt záhadu 
ztraceného bonbonu! 

30.7. - 3. 8. Veronika 
Röhrerová 

Človíčkova 
dobrodružství 

Před mockrát moc lety to tady na zemi vypadalo úplně 
jinak! Žila tu prapodivná zvířata - praještěři a 
praještěrky,...no a taky pralidi. Pojďte se potkat s jedním 
pračlovíčkem a prožít jeho pradobrodružství a objevovat 
jak se tady na zemi v tom pravěku pra-žilo! 

6. - 10. 8. Lenďa 
Tůmová 

O Rákosníčkovi Pojďte se podívat za mlhu, která by se dala krájet k 
rybníčku Brčálníku.Žije tam Rákosníček, který rád 
prozkoumává okolí svého rybníčku. Bude moc rád, když 
ho na cestě budeš doprovázet. 

13. - 17. 8. Šárka 
Jedličková 

O Loupežníku 
Rumcajsovi 

Nedaleko města Řáholec, byl les a v tom lese žil.... No 
kdo tam žil? Správně! Loupežník Rumcajs s Mankou a 
malým Cipískem! Tento týden se s nimi vydáme 
prozkoumávat Řáholecký les a město. A nebyl by to 
správný loupežník, aby to nebylo jedno velké 
dobrodružství! 

20. - 24. 8. Šárka 
Jedličková 

Bob a Bobek Kdo by neznal Boba a Bobka, krásné bílé králíky z 
klobouku, se kterými je vždy zábava? Ale najednou 
koukám, jsou nějací smutní... Co se vám stalo ušáčci? 
Ale ne! ztratili svůj klobouk….. Pomůžete jim ho najít? 

 


