
6 týdnů příměstského tábora pro děti od 3 do 8 let 
pondělí – pátek 6:30 – 17:00 h 

1180,- Kč / 1 týden letního příměstského tábora s 
celodenní stravou. 

Tel. Kontakt 731 491 914 
 

Připravili jsme prázdninový program, který vašim 
dětem umožní: 

• Seznámit se s tím nejlepším z filozofie 
školky Fitlínek a přístupu ke zdravému životnímu 
stylu 
• Užívat si prázdniny v nové moderní třídě 
vybavené hračkami, vzdělávacími pomůckami, 
knížkami, hrami, stavebnicemi s moderními 
přístupy 
• Zahrada a stezka zdraví pro poznávání 
koloběhu života v přírodě, zábavnou formou se 
naučit ochraňovat přírodu a životní prostředí 
• Vyžití v našich aktivních centrech, kde si 
děti mohou vyzkoušet přípravu pokrmu, 
v dílničce kutilství, a další 
• Přesná a pravidelná struktura dne 
zaručuje i těm nejmenším dodržení režimu dne z 
MŠ 
• Minimální nároky na převlékání – věděli 
jste, že děti se ve školce převlékají i 7x denně + 
2-3x doma? 
• Přístup k pomůckám a aktivitám s vodou, 
sypkými materiály, plastelínou… 
• Možnost trénovat přesýpání, přelévání, 
strouhání, šlehání, krájení, stříhání, zametání, 
utírání…. 
• Nápaditá výtvarka a bohatý materiál pro 
tvoření 
• Zvířátko ve třídě 
• Celodenní strava 

…. a navíc témata pro jednotlivé týdny: 

 

 

 

 

Lenka
Razítko



 
1. Týden 16.7. – 20.7.2018 Indiáni 

Život v osadě 

Zkusíme si život v osadě, vyrobíme si oděv 
pravých Indiánů, obstaráme si potravu 
vlastnoručně zhotoveným oštěpem a 
sekerou. Naučíme se používat oheň a 
upečeme si placky. Vyrobíme si vlastní 
šperky. Na konci týdne si na ohništi upečeme 
„ulovené“ maso  

 

 

 

 

 
2. Týden 23.7. – 27.7.2018 Indiáni 

Cesta Časostrojem - aneb přelet staletími tam a (možná) zpět 

Tento týden tě čeká velké dobrodružství. 
Staneš se členem party dětí, které podle 
tajného dědečkova plánku sestrojí Časostroj, 
který je přenese v čase a prostoru – zúčastníš 
se starořeckých her v Olympii, dotkneš se 
efesského Artemidina chrámu a ochutnáš 
pokrm našich předků ve slovanské chalupě. 
Můžeš být jmenován stavitelem s pověřením 
vybudovat románskou stavbu či gotickou 
katedrálu či si přivézt z výpravy do svaté 
země   jako účastník křížových válek kořist – 
štít, meč a helmici. Nebo chceš být jako dvorní 
dáma či zbrojnoš pozván při příležitosti 
korunovace českého krále Karla IV.  na hostinu 

na středověkém hradě? A pomůžeš nám sestavit heslo, s jehož pomocí přistane dědečkův 
Časostroj opět v naší době? Při tom všem poznej i harmonii a klid v kontaktu s přírodou, staň 
se Indiánem i králem. Poznej práci dnešní policie, hasičů a záchranářů. 

 
3. Týden 30.7. – 3.8.2018 Bojovníci (Rangers) 

Záchrana pohádkové říše 

Zachráníme říši pohádek před zlým černokněžníkem? Budeme 
muset přelstít obra, najít kouzelný prsten i kouzelný zvoneček. 
Využijeme Fantomasových vynálezů a zažijeme společně spoustu 
pohádkových dobrodružství. Přidej se k nám, ať nám pomůžeš říši 
zachránit. Staň se novodobým hrdinou Supermanem či 
Spidermanem 

 

 

 



 
4. Týden 6.8. – 10.8.2018 Bojovníci (Rangers) 

Záchrana Malého prince a naší planety 

Stanou se z nás silní a stateční ochránci přírody, životního 
prostředí, naučíme se starat se o zvířatka a budeme objevovat 
koloběh života v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Týden 13.8. – 17.8.2018 Piráti 

Objevování Ameriky 

Stanou se z nás drsní námořníci pod vedením 
admirála Kryštofa Kolumba. Doplujeme západní 
cestou do Indie anebo ne? Uvidíme. Zakusíme, 
že plavit se po moři není žádný med. Zažijeme 
spoustu dobrodružství, která můžeme prožít jen 
na moři. Zvládneš to? Přidej se k nám a uvidíš… 

 

 

 

 

 
6. Týden 20.8. – 24.8.2018 Piráti 

Po stopách Robinsona Crusoe 

Už jste někdy ztroskotali? S námi to můžete 
zažít! Vydáme se po stopách Robinsona, 
vyzkoušíme si, jaké to je být odkázán pouze 
sám na sebe. Budeme se muset postarat o jídlo, 
upečeme chleba, prozkoumáme ostrov, 
zhotovíme si mapu, vyrobíme si věci pro 
každodenní potřebu. Přidej se k nám a uvidíš, 
zda bys i ty na ostrově sám přežil. 
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