
 

 7. – 9. 7. – Cesta kolem světa 

Tento tý den se s de tmi zač neme seznamovat s te matem, ktere  na s bude prova zet čelý m le tem. Be hem 
pra zdnin se budeme ve novat te matu cesty kolem světa a jednotlivým kontinentům. 

 

 12. 7. –16. 7. – Plujeme do Evropy 

S de tmi si budeme poví dat o Evrope . Hravou formou se de ti dozví  spoustu zají mavý čh informačí  o 
kontinentu na m nejbliz s í m. Tento tý den si kaz dý  vytvoří své námořnické tričko.  

 

 19. – 23.7. – Velkolepá Amerika 

Dals í  tý den se výda me na čestu do Ameriký. Budeme stave t a výtva r et modelý mrakodrapu . Tý den 
zakonč í me te matičký m dopolednem „Mezi mrakodrapy“.  
Prosí me, jestli doma ma te pr ebýteč ne  krabiče nebo mens í  krabič ký – od bot, č aje č i jine , doneste je do 

s kolký. De kujeme 😊 
 

 26. 7. – 30. 7. – Za klokany do Austrálie 

Koneč č ervenče se ponese ve sportovní m dučhu. De ti se dozví  nejru zne js í  zají mavosti o nas em nejmens í m 
kontinentu, ale hlavne  si zasportuji. Tento tý den probe hne sportovní  dopoledne „Skotačení s klokanem“. 

  

 2. – 6. 8. – Ledová Antarktida 

Nemu z eme zapomenout take  na kontinent plný  ledu. Tento tý den budeme hodne  tvor it a de lat nejru zne js í  
pokusý s vodou a ledem. S de tmi si uspor a da me dopoledne „Pokusy s ledním medvědem.“ 
 

 

 9. – 13. 8. – Se slony do Asie 

Tentokra t si budeme poví dat o kra sne m sve tadí le Asii. Spolu se spoustou zají mavý čh ve čí , ktere  se tento 
tý den dozví me, si take  pr i dopoledni „Chutě Asie“ de ti zkusí , jake  je to jí st č í nský mi hu lkami. 
 

 16. – 20. 8. – Na safari do Afriky 

Poslední  tý den si budeme s de tmi poví dat o zví r a tka čh, ktere  mu z eme nají t v Afriče. ,,Zábavné dopoledne 
se zvířátky“ bude plne  tanče, zpe vu a her. Tento tý den si mohou de ti done st do s kolký kostý m ne jake ho 
zví r a tka. 
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