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Témata lesních příměstských táborů  

červenec–srpen 2021 

 

1) Lesní umění , 12.-16.7.2021 

První týden našeho prázdninového dobrodružství zasvětíme lesnímu tvoření! 

Umělecké duše tak potěší vyrábění šperků všeho druhu – z přírodnin, hlíny, květin 

a dřeva, kutilové ocení např. výrobu rámečku na obrazy, kreativci a estéti se vyřádí 

při tvoření ve stylu land art. Co ale zaručeně nadchne všechny bez rozdílu? Výroba 

kouzelných hůlek! Odpradávna se na ně nahlíží jako na nedostižný nástroj mocné 

magie. Zjistíme, že druh dřeva, ze kterého jsou vyrobeny, určuje jejich specifickou 

moc a ponoříme se do tajů této symboliky. Ideální pro všechny lesní víly, čarodějky i černokněžníky, na 

které čeká svět lesních krás, ale také čar a kouzel! 

2) Indiánské hry, 19.-23.7.2021  

V prázdninové jízdě budeme pokračovat v indiánském stylu! Naší snahou bude 

objevit slavný poklad od Stříbrného jezera a během týdne zapátráme po zvířecích 

stopách, vyrobíme si totem a pravé indiánské teepee, zatančíme rituální tanec u 

ohně a domů si odneseme vlastnoručně vyrobený lapač snů. Kouřové signály už teď 

naznačují, že to bude báječný týden plný dobrodružství! 

3) Cesta do pravěku , 26.-30.7.2021 

Další táborový týden nás zavede na tajemnou výpravu do pradávných časů! 

Hledáme neohrožené badatele, kteří se s námi podívají na zoubek vzniku naší 

planety a jejích prvních obyvatel. Kdo se nebojí pořádně zamazat při 

paleontologických vykopávkách a dokáže bez zaváhání vyslovit 

Micropachycephalosaurus, bude ve svém živlu! Věděli jste, že jeden 

z nejhloupějších dinosaurů byl všemi milovaný Stegosaurus? A že nejmenší 

objevený dinosaurus byl vysoký pouhých 10 cm, zatímco největším masožravcem 

byl Spinosaurus, který měřil až 18 metrů a byl tak větší než obávaný T-Rex? Věříme, že alespoň kostičku 

některého z dinosaurů společně objevíme a k tomu si budeme užívat svěží letní vítr ve vlasech! 

4) Lesní hry , 2.-6.8.2021 

Les je pro hraní prostě jako stvořený! Přesvědčíme se o tom v prvním srpnovém 

týdnu, kdy jej poznáme všemi smysly - zrakem, čichem, hmatem, sluchem i chutí! 

Zjistíme, že vše v přírodě, včetně nás, je propojené a užijeme si týden plný běhaček, 

skákaček a stopovaček! Staneme se liškou na stopě kořisti, můrou na útěku před 

netopýrem nebo zajícem prchajícím před lesním požárem. A ještě si u toho všeho 

stihneme smočit nohy v ledovém potoce a pořádně se umazat! 

 

 



Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. 
Otakarova 20, 370 01 České Budějovice 

tel. 721 165 824, info@domavlese.cz 

5) Odkaz mistra Leonarda , 9.-13.8.2021 

Výzva pro všechny nadšené vynálezce a luštitele záhad! Vydejte se s námi po 

stopách slavného Leonarda da Vinci! Čeká nás týden plný pátrání po keškách a 

zapeklitých šifrách, které postupně odhalí nejedno tajemství. Šifry se pokusíme 

objevit v Leonardových dílech, rozluštíme tajné zprávy psané neviditelným 

inkoustem a vyzkoušíme si psát zrcadlovým písmem. Na konci týdne si pak 

troufneme i na šifrování inspirované Leonardovým kryptexem! Vytvoříme si vlastní 

šifrovací klíče a vzkazy, pokusíme se přijít na kloub některým z Leonardových 

vynálezů nebo načrtnout a zkonstruovat vlastní zlepšováky! 

6) Svět je velká laboratoř, 16.-20.8.2021 

Tentokrát bude v Třísově všechno lítat, bublat, prskat a měnit barvy! Prostě velká 

paráda pro všechny nadšené vědátorky a vědátory! Nejprve bude potřeba složit 

vědecké zkoušky a prokázat tak své nadání, pak už stačí jen navléknout ochranné 

oděvy a brýle, nachystat zkumavky, pipetky, mikroskopy a ponořit se do tajů 

vědeckých záhad a pokusů! Vyrobíme si tak krystaly, vlastní duhu, přijdeme na 

kloub magnetismu a vlastnostem některých látek, chybět nebudou ani pokusy 

s vodou. Vědě zdar! 

7) Zálesácké dovednosti, 23.-27.8.2021 

Na samém konci prázdnin prověříme své schopnosti tváří v tvář divoké přírodě, 

a to pouze s nejzákladnějším vybavením. Umíte s minimem surovin rozdělat 

oheň? Víte třeba, jak funguje samovar nebo jak se váže dřevařská smyčka? A že 

je dobrá k upevnění přístřešku? Několik takových provizorních obydlí si 

v průběhu týdne postavíme, vyrobíme si vlastní kápézetku, naučíme se číst 

v mapách, stopovat zvěř a ulovíme si něco k jídlu. Vhodné pro všechny 

dobrodruhy a dobrodružky! 

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás! 

Za celý tým DOMA V LESE 

Žaneta Tesařová 

(tel. 721 165 824)  


