
LETNÍ VĚDECKÝ TÁBOR 2016 

MLADŠÍ TÁBORNÍCI (7 - 9 let) 
 

11. - 15. 7. 2016 
 
PROGRAM 

Den 7:30-8 8-9:30 9:30-10 10-11:30 11:30-12 12-13 13-14:30 14:30-15 15-16 16-16:30 

PO HLÍDÁNÍ zaháj SVAČ GEO OBĚD KLID VV SVAČ ODD HLÍDÁNÍ 

ÚT HLÍDÁNÍ BIO SVAČ BIO OBĚD KLID VV SVAČ ODD HLÍDÁNÍ 

ST HLÍDÁNÍ MAT SVAČ MAT OBĚD KLID VV SVAČ ODD HLÍDÁNÍ 

ČT HLÍDÁNÍ FYZ SVAČ FYZ OBĚD KLID VV SVAČ ODD HLÍDÁNÍ 

PÁ HLÍDÁNÍ ODD SVAČ VV OBĚD KLID HI SVAČ ukonč HLÍDÁNÍ 

 
 
 

ANOTACE 

VÝTVARKA Ve vědecké výtvarce budeme každý den navazovat na jednotlivé témata, kterými 
se děti zabývaly. Budeme vyrábět přírodovědecký komiks, kde děti zúročí své 
znalosti z biologie. Sluneční soustavu budeme zkoumat doslova od jádra, kdy si 
je u vybraných planet vyrobíme. Děti se můžou těšit na tvoření kolosea, tajemné 
písmo a spoustu dalších kreativních aktivit. 

BIOLOGIE Jsi si doopravdy jistý, že znáš svět kolem sebe? Jak zní hlas slavíka? Je vážka 
doopravdy tak dobrým letcem? Jaké jsou pobytové stopy vydry? Dokážeš 
rozpoznat listy našich stromů? Cestou zábavných her a zajímavých úkolů ze 
všech koutů přírody získáš odpovědi nejen na tyto otázky, především ale poznáš 
sám sebe.   

MATEMATIKA ŠIFROVACÍ JÍZDA PO PEVNOSTI  
Soubor stanovišť, kde si děti procvičí jak své vědomosti ze školy, tak i 
všeobecné znalosti. Seznámí se s různými typy šifer, potrénují svoji paměť a 
zamyslí se nad různými vědomostními otázkami. V neposlední řadě si prozkouší, 
jak jsou zruční! 

FYZIKA Chcete poznat naši sluneční soustavu? Dozvědět se, jak pracuje Slunce a jaké 
další hvězdy či souhvězdí lze pozorovat na obloze? Rádi byste se naučili 
pracovat s dalekohledy? Tak neváhejte a přidejte se k nám, společně 
procestujeme tajuplný vesmír.  

HISTORIE Pojďte se s námi vypravit do minulosti, konkrétně do římské doby. Co víte o 
římském impériu? Co znamená zkratka SPQR? Jak vypadal život obyčejného 
římského vojáka? To všechno si na vlastní kůži vyzkoušíte!  



GEOGRAFIE Zahrajeme si na pány architekty celé Zeměkoule! Jak do sebe zapadají 
kontinenty? Z čeho se asi skládá Země zevnitř? Státy celého světa jsou jedno 
velké puzzle! I města a vesnice rozložíme na součástky. Nakonec nezbývá, než 
si navrhnout svou vlastní z(Z)emi! 

ODD Program s oddílovými vedoucími bude ve formě různých her a zábavy.  

 
 


