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1) Lidské tělo, 6.-10.7.2020 

Víte, jakým tempem vám rostou uši? A že jeden vlas unese váhu jablka? A už jste 

slyšeli, že každý dvacátý člověk má jedno žebro navíc? V tomto týdnu se dozvíte 

samé zajímavosti související s naší tělesnou schránkou! Budeme zkoumat lidské 

tělo, kosti a povídat si o tom, k čemu nám jsou vlastně všechny ty orgány. Ukážeme 

si, jak tělo chránit, aby nám dlouho sloužilo a čeho se naopak vyvarovat. 

Nezapomeneme si vyrobit kouzelný elixír dlouhověkosti!  

2) Boj s Ropákem, 13.-17.7.2020  

Člověk je na přírodě závislý a není vůbec jedno, jak se k ní chová. To se však ještě 

nedoneslo obyvatelům Špatňákova a zejména jejich šéfovi – Ropákovi z Ropákova, 

který svým bezohledným jednáním zamořuje přírodu odpadky, kyselými dešti, 

pytláctvím, nadměrným kácením apod. Naštěstí jsou tu naše táborové děti, které 

to nenechají jen tak! Po celý týden budeme pracovat s mapou Třísova a okolí a na 

vyznačených místech napravíme, co Ropák napáchal! Celé naše snažení se tak 

ponese v duchu ochrany přírody a jejího významu pro náš život. Nebude to lehký 

úkol, ale my to dáme – držte nám palce! 

3) Cesta do pravěku, 20.-24.7.2020 

V tomto týdnu zjistíme, jak to všechno začalo! Podíváme se na zoubek vzniku naší 

planety, prvním organismům a jakožto zkušení paleontologové zapátráme po 

fosiliích a dalších artefaktech, které by nám přiblížily prehistorický život. No, 

minimálně na nález alespoň žebírka takového T-Rexe si určitě věříme! A jaký bude 

konec našeho pátrání? Kde se vzal, tu se vzal-člověk! Jak asi takoví pravěcí lidé 

vypadali, čím se živili, jaké měli nástroje a jak trávili volný čas, když zrovna nelovili? 

Jejich život si společně přiblížíme a v rytmu hudebních nástrojů, které vyrobíme, si 

budeme užívat letní vítr ve vlasech! 

4) Babka kořenářka, dědek kořenář, 27.-31.7.2020 

Díky zážitkům z předchozích týdnů již víme, jak moc cenná pro nás příroda je a jak 

ji můžeme chránit. Víme ale také, jaké dary nám poskytuje? Jak chutnají lesní plody 

nebo voda z čistého pramene? Poznáme léčivé byliny na louce i v záhonech a 

dokážeme z nich vyrobit čaj, sirup nebo léčivou mast na naše neduhy? Jestli mají 

bylinky kouzelnou moc a dokážou nám přivodit radost nebo snad dokonce lásku, 

zjistíme v tomto týdnu. A ještě u toho stihneme smočit nohy v ledovém potoce, 

zasadit několik rostlinek a pořádně se umazat v lese! 
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5) Cesta kolem světa, 3.-7.8.2020 

Znáte slavný román Cesta kolem světa za 80 dní? No tak vězte, že my zvládneme 

procestovat celý svět za pouhý týden! Během tohoto dobrodružného putování 

navštívíme všechny možné i nemožné kouty naší planety, odvážní bojovníci si 

vyzkouší zápasy sumó a karate v Asii a něžné duše se povznesou při cvičení jógy, 

rozluštíme záhadu pyramid, navštívíme protinožce a indiány pak si trochu 

odpočineme od žhnoucího slunce na Antarktidě. Kdo si chce rozšířit své 

cestovatelské obzory, nechť neváhá a přidá se k nám! 

6) Základy přežití v přírodě, 10.-14.8.2020 

Tento táborový týden si společně zahrajeme na ztracenou skupinovou výpravu, 

která se ocitla uprostřed tajemných lesů pouze s nejzákladnějším vybavením, které 

nám zůstalo po kapsách. Jde i s takovýmto vybavením přežít v přírodě a překonat 

nedostatek jídla, pití, zimu či nástrahy počasí? Celotýdenní tematickou hrou si děti 

osvojí základy přežití v přírodě. Každý den se dostanou do jedné zapeklité situace, 

kterou budou muset společně se svými novými kamarády vyřešit s pomocí 

naprostého minima pomůcek či jiných výdobytků civilizace. Podaří se jim rozdělat 

oheň? A postavit přístřešek? Dokáží najít zdroj pitné vody a ulovit si něco k jídlu za pomoci ručně 

zhotovených nástrojů? Naučí se číst v mapách a stopovat? Vhodné pro dobrodruhy a dobrodružky! 

 7) Pokusy a experimenty, 17.-21.8.2020 

V posledním táborovém týdnu se ponoříme do tajů vědeckých záhad a pokusů, 

zjistíme, jestli bylo dříve vejce nebo slepice, porozumíme (téměř) všem fyzikálním 

a přírodním jevům, podíváme se na kloub také počasí a zkusíme poručit větru, dešti! 

A až tohle všechno zažijeme a vybádáme, určitě si zasloužíme ocenění! 

Uspořádáme tedy velkolepou ceremonii a odměníme se minimálně Nobelovkou. 

Zvídavé vědátorky a natěšení vědátoři vítáni! 

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás! 

Za celý tým DOMA V LESE 

Žaneta Tesařová 

(tel. 721 165 824) 

  


