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Vyučující/lektor Téma Na co se můžete těšit… 

Sonnentor 

(paní Mazuchová) 

S kořením kolem 

světa 

 

Naše koření vás zavede do Afriky, Ameriky i Austrálie. K některému 

přivoníte, některé i ochutnáte. Objevíte oblíbené lahůdky z cizích 

zemí, nebude chybět ani mixování a na závěr sladká tečka, kterou si 

sami vyrobíte. 

Eva Bednářová 

 

Pokusy pro malé i 

velké 

Ukážeme si pokusy a kouzla ze surovin běžně dostupných v každé 

domácnosti (nejčastěji u maminky v kuchyni ). 

Jarmila Nesvadbová 

 

 

Znáte svoje 

smysly? 

 

Přijďte zjistit, zda se můžete spolehnout na své smysly! Neklame nás 

někdy zrak? Poznáte tu či onu chuť nebo vůni? Všechno si prakticky 

vyzkoušíme a navíc se seznámíte s Braillovým písmem, s vodícími psy 

pro nevidomé a podobně. 

Kristová Alena 

 

Ruční práce 

našich babiček 

Základy pletení a háčkování, ukázka pletení palčáků (rukavic), 

háčkování třeba i na panenky, jednoduché vzory.  

Luďka Trechová 

 

Pro milovníky 

koní… 

Chcete si povídat o koních a prohlédnout si některé součásti 

skutečných postrojů? Společně si vytvoříme myšlenkovou mapu a 

seznámíme se s pojmy týkající se koní, jejich chovu i jezdeckého 

sportu.  Prohlédneme si fotografie i obrázky koní, vyzkoušíme kresbu 

koňské hlavy i modelování podkovy z keramické hlíny.  Podkovu si po 

vysušení a vypálení mohou děti odnést domů pro štěstí. 

 



 
K. Formanová, H. Kunis 

 

 

 

 

Zdeněk Forman 

Miroslava Konečná 

První pomoc 

prakticky a jak se 

o nás 

v nemocnici 

starají 

 

 

Hurá na kolo! 

 

Můžete si prakticky vyzkoušet první pomoc, zjistit, co se s námi děje, 

když jsme v ohrožení života. 

 

 

 

 

Víš, co všechno má mít správně vybavené kolo? Dokážeš nasadit 

spadený řetěz nebo…napumpovat kolo? To všechno si můžeš 

prakticky vyzkoušet. A nejen to – o své šikovnosti se můžeš přesvědčit 

při jízdě zručnosti. Podmínkou účasti je vlastní kolo a samozřejmě 

helma. 

Věra Hančíková 

 

Nahlédnutí do 

pravěku 

 

Krátké informace, obrázky dinosaurů, výroba dinosaura na kolíku. 

Nutno přinést dřevěné kolíky na prádlo. Na jeden výrobek je třeba 

jeden kolíček. Možnost výroby až čtyř malých dinosaurů. 

Blanka Čechová 

Jak jsme si dřív 

hráli… 

 

Skákání přes gumu, školka s míčem, přebírání 

provázku….Vyzkoušejte zábavu našeho mládí… 

 


