
VELKÉ DĚTI (7 - 12 let) 
 
 

Termín Hlavní 
vedoucí 

Téma  Anotace 

9. - 13.7. Šárka 
Jedličková 

Mach a Šebestová a 
kouzelné sluchátko 

Co si představíte, když se řekne kouzelné sluchátko? No 
jasně! Macha a Šebestovou! Haló, haló? Kam se 
přesunem? Strávíme celý týden s Machem a 
Šebestovou a zažijme s nimi spoustu dobrodružství! 
Pojďte si to s námi užít! 

16. - 20. 7. Anna 
Kolibíková 

Strašidelný týden 
 

Už dlouhá staletí se lidé bojí vodníků, čarodějnic a jiných 
strašidel. Ale proč vlastně? Přijďte se přesvědčit, že 
strašidla mohou být vlastně mírumilovná stvoření. 

23. - 27. 7. Anna 
Kolibíková 

Na návštěvě u 
mimozemšťanů 

Oblékáme skafandry, čeká nás dlouhá a dobrodružná 
cesta do vesmíru! Objevme spolu život na jiných 
planetách! Raketa odlétá 23. července, tak přijď včas!  

30.7. - 3. 8. Barbora 
Vančurová 

Byl jednou jeden život Víš jak funguje tvoje tělo? Potkal jsi se třeba někdy s 
krvinkami? Vyzkoušej si s námi práci, kterou krvinky a 
další buňky v těle zastávají! Zjisti kolik kostí máš! Nauč 
se základy první pomoci. Přidej se k nám a společně 
lidské tělo prozkoumáme! 

6. - 10. 8. Šárka 
Jedličková 

Robinson Crusoe Jednoho dne vyrazila loď z přístavu, ale co nestalo... loď 
ztroskotala! Jediný přeživší byl Robinson Crusoe, který 
se dostal na opuštěný ostrov, kde žil několik dní či let? 
Pojďme se společně s ním naučit jak přežít a možná 
potkáme i svého Pátka. 

13. - 17. 8. Lenďa 
Tůmová 

Zootropolis - město 
zvířat 

Pojď se podívat do města, kde žijí jen samá zvířata bez 
lidí. Řeší různé záhady, zažívají společně spoustu 
dobrodružství a musí se sami starat o chod města. 
Neváhej a přidej se k nim! 

20. - 24. 8. Anna 
Kolibíková 

Ve zdravém těle, 
zdravý duch 

K narozeninám se mnohdy přeje “hodně štěstí a zdraví”. 
Ale proč je zdraví v našem životě tak důležité? Přichází 
týden, kdy se dozvíme něco nového o našem zdraví a 
navíc se každý den budeme věnovat jinému sportu, 
který ke správné životosprávě neodmyslitelně patří. Tak 
neváhejte a přijďte. Nebo raději přiběhněte! 

 


