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Témata lesních příměstských táborů 

červenec – srpen 2022 

 

1) Vesmírné putování , 11.-15.7.2022, TŘÍSOV + SRUBEC 

Hurááá! Prázdniny jsou tu a nás čeká nesmírné, a to dokonce vesmírné 

dobrodružství! Nasaďte s námi skafandry a vydejte se na velkolepou jízdu po 

Mléčné dráze a možná ještě dál! V tomto týdnu projdeme výcvikem 

kosmonautů a objevíme nejedno tajemství vesmíru! Navštívíme planety naší 

sluneční soustavy, přijdeme na kloub vzniku hvězd, vyrobíme si vlastní galaxii 

nebo měsíční kameny...a kdo ví, třeba i na nějakého mimozemšťana se nám 

v lese poštěstí narazit! 

2) Cestování časem, 18.-22.7.2022, TŘÍSOV 

V dalším prázdninovém týdnu se pomocí kouzelných hodin přesuneme v čase! 

Vyzkoušíme si tak, zda bychom zvládli přežít v období pravěku - postavit si 

vlastní chýši, vyrobit oštěp, ulovit s ním mamuta a rozdělat oheň, na kterém 

ho upečeme. Dále se ve starověkém Egyptě potkáme s mumií, vyrobíme si 

vlastní papyrus a porozumíme záhadným hieroglyfům! Středověk se ponese v 

duchu rytířských soubojů – křehké princezny a odvážní rytíři vítáni! 

Novověkem proplujeme ve znamení velkých zámořských cest a objevů, no a na 

závěr nám zvědavost nedá a nahlédneme i do naší budoucnosti! Co tam na nás 

asi čeká...? 

3) Indiánské léto, 25.-29.7.2022, TŘÍSOV + SRUBEC 

V naší jízdě budeme pokračovat v indiánském stylu! Vytvoříme neohrožený 

indiánský kmen s vlastnoručně vyrobeným totemem a teepee, neobejdeme se 

bez originálních jmen, naučíme se rozeznávat zvířecí stopy a vystopovat si tak 

vhodnou kořist, za zvuku šamanských písní zatančíme rituální tanec u ohně a 

domů si odneseme vlastnoručně vyrobený kouzelný amulet či lapač snů. 

Kouřové signály už teď naznačují, že to bude báječný týden plný dobrodružství 

pod třísovským a srubeckým nebem! 

4) Příroda čaruje, 1.-5.8.2022, TŘÍSOV 

Víte, jaké dary nám příroda poskytuje? Jak chutnají lesní plody nebo voda 

z čistého pramene? V prvním srpnovém týdnu budeme poznávat léčivé byliny 

na louce i v záhonech a dokážeme z nich vyrobit čaj, sirup nebo léčivou mast 

na naše neduhy! Zjistíme, jestli mají bylinky kouzelnou moc a dokážou nám 

přivodit radost nebo snad dokonce lásku. Potěšíme se také z vyrábění všeho 

druhu – z přírodnin, hlíny, květin a dřeva. Ideální pro všechny lesní víly a skřítky, 

kteří si chtějí užít léto s větrem ve vlasech! 
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5) Boj s Ropákem , 8.-12.8.2022, TŘÍSOV + LIBNÍČ 

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, 

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 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! 

6) Lesní hry, 15.-19.8.2022, TŘÍSOV 

Les je bezkonkurenčně tím nejlepším místem pro hry všeho druhu! 

Přesvědčíme se o tom v tomto 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. Celým týdnem nás bude provázet 

vlastnoručně vyrobená lesní desková hra – jediná svého druhu pod sluncem! 

7) Divadelní dílny pod širým nebem, 22.-26.8.2022, SRUBEC 

Prázdniny se chýlí ke svému konci a my si je ještě užijeme v týdnu plném her, 

cvičení a objevování uprostřed krásné přírody! Vyzkoušíme si, zda zvládneme 

improvizovat, dostat se do role a vyrobíme si vlastní divadlo! Kulisy a rekvizity 

nesmí při žádném představení chybět a my na tom budeme pracovat od 

pondělí do pátku! Dle své fantazie se proměníme v lesní víly, skřítky, strašidla 

či loupežníky. Vytvoříme si i vlastní dřevěné loutky a budeme si užívat pozdního 

léta!  

 

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás! 

Za celý tým DOMA V LESE 

Žaneta Tesařová (tel. 721 165 824)  


