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NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZŠ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Nabízíme Vám tematicky ucelené bloky, které svým obsahem 

mohou upevnit, prohloubit, rozšířit a obohatit učivo všech stupňů 

škol. To vše formou zážitkových, interaktivních, tvořivých  

a kooperativních metod, které kromě důrazu na odborný obsah, 

podporují pozitivní vztahy ve skupině účastníků i zapojení 

jednotlivce. 

 

Čekat můžete: 

● témata provázaná s RVP a učivem 

● odbornost lektorů ve vztahu k vybranému tématu 

● profesionální přístup  

● dlouholeté zkušenost 
 
 

Programy probíhají celoročně od října do června s ohledem na 
zaměření programu. 
Místo konání je dle domluvy a zaměření programu – SVČ Ivančice, 
škola, hřiště, park, … 
Programy je nutné předem objednat a individuálně se na každém 
domluvit. 
Program je připraven pro jednu skupinu (1 třída), počty dětí ve třídě 
konzultujeme předem, délka programu je 90 min. 
 

Kontaktní osoba pro objednávky a administraci:  
Eva Čožíková 
724 530 829 
evacozikova@svcivancice.cz 
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č. název oblast a téma obsah věk úplata 

1 Dopravní výchova hrou – 

aneb co se všechno děje 

na silnici  

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a zdraví 

 

žáci si postaví vlastní město se silnicemi, poznají základní 

dopravní značky, jejich význam a důležitost pro ně, naučí se 

základní pravidla chování při jízdě na kolech, kolečkových 

bruslích, koloběžkách, ale i při hraní si v blízkosti vozovky  

1.-3.tř. 

 

50/žák/SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

2 Poznáváme lidské tělo – 

aneb jak to celé funguje 

 

Člověk a zdraví 

Badatelství 

žáci seznámí se svým tělem, objeví, co všechno je v jejich těle, 

kolik mají v těle kostí, jaké jsou svaly a jak fungují a poznají 

základní soustavy lidského těla, stanou se badatelem, který 

formou pokusů a experimentů pozná, co všechno je v našem 

těle, jak nám tluče srdce 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

 

3 Přijelo k nám divadlo  Umění a kultura 

Jazykový rozvoj 

Kreativita 

přijedeme s loutkovým divadlem, kde žáci uvidí jednu ze 

známých pohádek, sami si budou mít možnost zahrát některé 

postavy a vést loutky 

1.-5.tř. 50/žák/SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

4 Čímpak jednou budu? 

 

Člověk a svět práce během programu si děti vyzkouší plnit různé úkoly typické pro 

některé povolání, projeví svoji hbitost, zručnost a bystrý rozum, 

pojmenování jednotlivých povolání 

1.-5.tř 50/žák/SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

5 Hrajeme si se slovíčky 

 

Jazyk a jazyková 

Komunikace 

program je zaměřený na rozvoj komunikace, slovní zásoby a 

tvorby krátkých příběhů ve vybraném jazyce, pomocí 

jednoduchých písmen, slov a her se žáci naučí komunikovat 

1.-5.tř. 50/žák/SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

6 Matematika, dravá i 

hravá  

Matematika a její aplikace program je zaměřený na rozvoj dětských schopností v rámci 

matematických dovedností, naučíme se orientovat v prostoru, 

vyzkoušíme schopnosti koordinace mozku a rukou, rozvineme 

jemnou motoriku, logické uvažování, a to vše formou her, 

soutěží 

1.-5.tř. 50/žák/SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

7 Hravé zážitky aneb 

hrajeme si na malé 

chemiky 

Člověk a příroda 

Badatelství 

 

program je zaměřený na aktivní pokusy, ve kterých žáci prožijí 

různé situace, které jim objasní některé chemické reakce 

4.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

 

8 Hravé zážitky aneb 

hrajeme si s magnety  

Člověk a příroda 

Badatelství 

 

vydáme po stopách neviditelných sil magnetů, budeme 

experimentovat s magnetickými silami  

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

+40/žák/materiál  

9 Hravé zážitky aneb – 

přírodní zákony zcela 

jednoduše  

Člověk a příroda 

Badatelství 

 

máte chuť pátrat po tajemství přírody a při tom se dozvědět 

něco o rostlinách, vzduchu a vodě, mracích a o mnohém 

dalším? 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

+40/žák/materiál  

10 Medvídek Kulička 

 

Člověk a zdraví 

 

v programu se věnujeme prevenci dětské obezity, výchově 

ke zdravému životnímu stylu a správným stravovacím 

návykům, a to formou her a soutěží  

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

11 Dopravní výchova 

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a zdraví 

 

žáci se dozvědí základní informace o chování chodců na ulici, 

dopravních značkách a základních pravidlech běžného pohybu 

na komunikacích  

4.-5.tř. 

 

50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

12 Nehoda není náhoda 

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a zdraví 

 

žáci se seznámí s nástrahami, které na ně číhají venku i doma  

a naučí se, jak se zachovat v krizových situacích, program je 

prevencí dětských úrazů 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

13 Cesta do středověku 

 

Člověk a jeho svět 

 

program přibližuje žákům dobu středověku, blíže se seznámí s 

obyvateli, obydlím, způsobem života, zbraněmi, vytvoří si svůj 

vlastní erb, vyzkouší se zbraně tehdejší doby 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

14 Cesta kolem světa 

 

Člověk a společnost 

 

v programu zavedeme žáky do různých koutů světa, 

zopakujeme si jak, se dá cestovat, formou hry si přiblížíme 

danou zemi či světadíl 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

15 Etiketa aneb základy 

slušného chování 

 

Člověk a společnost 

 

program je zaměřen na pravidla slušného chování v běžném 

životě, ale i při méně obvyklých situacích, součástí jsou 

praktická cvičení a modelové situace 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

16 Obal – kam s ním? 

 

Člověk a příroda 

 

uvědomíme se, že obaly jsou všude kolem nás a je důležité 

se zamyslet nad jejich cestou, jak nakládat s odpadky, jak 

třídit odpad a k čemu je recyklace 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

17 Desatero domácí 

ekologie 

 

Člověk a příroda 

 

v programu se snažíme o nalézání smysluplných možností, 

jak šetřit životní prostředí, konkrétními příklady podpořit 

úsilí o environmentálně odpovědnější nakládání s přírodou 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

18 Ovečky    

 

Člověk a příroda 

 

program seznámí žáky s životem oveček, co nám dávají, jak 

se zpracovává vlna a na co se používá, součástí programu je  

i výroba vlněného míčku 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

+ 40/žák/materiál  

19 S Vilíkem za 

medíkem  

 

Člověk a příroda 

 

představíme si jednotlivé členy velké včelí rodiny, jejich 

úlohu a společný život, formou názorné hry si vyzkoušíme, 

jak je těžké získat med, prohlédneme si i ostatní včelí 

produkty a povíme si, proč jsou pro nás včely tak důležité 

1.-2.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

20 Cestou necestou, 

lesem nelesem 

 

Člověk a příroda 

 

program seznámí žáky se stromy rostoucími v našich lesích, 

poznávání stromů pomocí listů, poznávání stop, určování 

stáří a výšku stromu 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

21 Rekordy zeleného 

světa 

Člověk a příroda 

 

představíme si druhy rostlin na naší Zemi, které svými 

vlastnostmi, růstem a schopnostmi ohromují svět, žáci 

postupně projdou všemi světadíly naší Země, ve kterých se 

zaměříme na flóru 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

22 Zvířecí rekordmani 

 

Člověk a příroda 

 

představíme si živočichy, kteří svými výkony a schopnostmi 

udivují celý svět, žáky čeká spousta aktivit, které budou 

porovnávány s výkony zvířat, na základě těchto informací si 

žáci uvědomí, že zvířecí říše čítá mnoho rekordů 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

23 Domácí mazlíčci 

 

Člověk a příroda 

 

program seznámí žáky s tradičními, ale i netradičními 

domácími mazlíčky, co vše potřebují, jak o ně musíme 

pečovat, podíváme se na chov nejběžnějších z nich 

1.-2.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

24 Zvířata, rostliny a 

příroda kolem nás 

 

Člověk a příroda 

 

pro žáky jsou připravena stanoviště, na kterých budou 

poznávat rostliny a zvířata naší přírody, dále úkoly, na 

ověření znalostí pravidel pobytu v přírodě a ochranu 

životního prostředí 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

25 Zvířecí šatník 

 

Člověk a příroda 

 

každé zvíře je jinak přizpůsobeno životu ve volné přírodě, 

některá zvířata mají peří, jiná srst a některé živočichy chrání 

pevná schránka, naučíme se pojmenovávat jednotlivé části 

zvířecího těla, program je doplněn fotkami, prezentací  

a drobnými úkoly, žáci vyrobí svou vlastní zvířecí masku   

1.-2.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

26 Putování vesmírem 

 

Člověk a příroda 

 

vesmír je všude kolem nás, spolu s naší planetou jsme jeho 

součástí, je úžasný, krásný i krutý zároveň, žáci se v tomto 

programu obeznámí s planetami naší sluneční soustavy, 

získají praktické informace  

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

27 Hudební rapovací 

dílna 

 

Umění a kultura 

ICT 

 

žáci mají za úkol ve skupině vymyslet text k melodii – beatu  

a následně song nacvičit a předvést 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

28 Reklamožrouti 

 

ICT 

Prevence negativních jevů 

 

žáci se dozvědí základní informace o reklamě, proč je jí kolem 

nás tolik, jaké jsou druhy, v druhé části programu si zkusí 

reklamu sami vytvořit 

 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

29 Zábavný dabing 

 

ICT žáci propůjčí svůj hlas svému oblíbenému herci, herečce v 

seriálu, filmu, vyzkouší si pracovat se svým hlasem, v dabingu, 

program je nejlépe absolvovat 2x 

4.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

(1 blok) 

30 Hodně štědrý Štědrý 

večer 

 

Člověk a jeho svět 

 

žáci se dozvědí, co pro nás vlastně znamená adventní čas, 

původ Vánoc, seznámí se s některými tradicemi, původem  

a poselstvím tohoto období, jak a zdali se slaví Vánoce 

všude na světě stejně, žáci si vyrobí drobnou vánoční 

ozdobu, program se vyučuje od listopadu do 14.12. 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

31 Vánoce ve světě  

 

Člověk a jeho svět 

 

žáci se seznámí, jak se slaví vánoční svátky v ostatních 

zemích světa, jak se připravují, kdy se slaví, čím jsou svátky 

odlišné od tradic dodržovaných u nás, program se vyučuje 

od listopadu do 14.12. 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

32 Od Masopustu do 

Velikonoc 

 

Člověk a jeho svět 

 

žáci se dozvědí, co je to Masopust a Velikonoce, v lidových 

zvycích se setkají s křesťanskými Velikonocemi i s 

pohanským slavením jara, žáci si domů odnesou malou 

velikonoční památku, program se vyučuje od března do 

Velikonoc 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

33 Velikonoce ve světě            

 

Člověk a jeho svět 

 

žáci se seznámí, jak se slaví velikonoční svátky v ostatních 

zemích světa, jak se připravují, kdy se slaví, čím jsou svátky 

odlišné od tradic dodržovaných u nás, program se vyučuje 

od března do Velikonoc 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

34 Pohádkovaná 

 

Člověk a jeho svět 

Čtenářská gramotnost 

kde se vzala pohádka, proč je tady, ukážeme si, co nám 

pohádky říkají, v čem nám mohou pomoci., žáci budou 

podle ukázek hádat pohádky, procvičí si paměť 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

35 Kdo se bojí, nesmí do 

lesa 

 

Osobnostně sociální 

rozvoj 

 

v programu si žáci zkusí pojmenovat svoje strachy a jejich 

příčiny, ukážeme si, jak se strach projevuje a jak s ním 

můžeme bojovat 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

36 I já mám 5 smyslů 

 

Člověk a jeho zdraví v programu si žáci vyzkouší v praktických ukázkách, jak jim 

pracují všechny smysly, budou chutnat, čichat, poslouchat, 

poznávat po hmatu i procvičí svůj zrak 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

37 Tajemství říše 

TSODAR   

 

Osobnostně sociální rozvoj 

Týmová spolupráce 

v programu se žáci vypraví do tajemné říši Tsodar, společně 

plní úkoly, které jsou pro tuto zemi typické – to je slušné 

chování, týmová spolupráce, kamarádství 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

38 Angličtina žádná 

dřina   

 

Jazyk a jazyková 

Komunikace 

 

program ukazuje, jak netradičně a zábavně je možné použít 

anglický jazyk k učení, formou her si žáci osvojí nejrůznější 

slovní zásobu i slovní spojení, předpokládá se, že žáci mají 

přibližně stejnou pokročilost 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

39 Dorozumívání 

 

Člověk a společnost, 

Jazyk a komunikace 

 

program ukáže žákům, s kolika druhy komunikace se 

setkávají v běžném životě, vyzkouší si ukázky pantomimy, 

napíší zprávu pomocí morseovky, vysvětlíme si verbální a 

neverbální komunikaci pomocí praktických ukázek, vyrobí si 

kelímkový telefon 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

40 Olympijské hry 

 

Člověk a jeho svět 

 

téma programu má za úkol podnítit u žáků zájem o sport  

a seznámit je hravou formou s historií starověkých  

i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, 

symboly a významnými českými i světovými sportovci 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

41 Dinosauři 

 

Člověk a jeho svět 

 

s žáky se podíváme za skupinou živočichů, kteří dominovali 

živočišné říši před 160 miliony let, program provází 

základními informacemi o jejich životě a stopami na českém 

území, je doplněn drobnými úkoly, fotkami a videi 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

42 Staré civilizace 

 

Člověk a jeho svět 

 

program zavede žáky do dob nejstarších civilizací na naší 

planetě, dozví se, jak se žilo v dobách starého Egypta, 

starověké Mezopotámie nebo tajuplných říší Aztéků a Mayů 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

43 Od Velkého třesku 

k člověku 

 

Člověk a jeho svět 

 

jak vznikla a jak se formovala naše Země, co zde rostlo  

a prohánělo se po povrchu, čím vším musela Země projít, 

než se zde objevili první lidé rodu homo sapiens – program 

seznámí žáky interaktivní formou se všemi těmito a dalšími 

fakty o historii Země 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

44 Pravěk     

 

Člověk a jeho svět 

 

v tomto programu se seznámíme s životem prvních obyvatel 

naší země, kde a jak žili, co jedli, na jaké převratné objevy 

přišli a jak se naše společnost vyvíjela, budeme plnit zábavné 

úkoly a vyzkoušíme si, jak se tehdy žilo 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

45 Jak se žije na Moravě 

 

Člověk a jeho svět 

 

žáci se seznámí s historií Moravy, jejím postavením v historii 

dávné i blízké, zavede nás do největších měst, provede nás 

nížinami i horami a představí místa, která nám závidí celý svět 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

46 Znáte naši zemi? 

 

Člověk a jeho svět 

 

v programu se žáci seznámí s územím naší republiky, jejími 

proměnami v historii od pravěku po současnost, její geografií, sídly, 

osobnostmi, produkty či vynálezy, které se k našemu státu vztahují, 

žáci se aktivně podílí na programu, pracují se slepou mapou a 

dalšími pomůckami 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

47 Čas          

 

Člověk a jeho svět 

 

program seznámí žáky s pojmem čas a jeho vnímáním, 
s historií měření času od pohybu slunce až po atomové 
hodiny, formou zábavných úkolů si vyzkoušíme svůj odhad 
času, zjistíme, jak se orientovat v časových pásmech, nebo 

jak si vyrobit vlastní sluneční hodiny 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

48 Indiánskou stezkou 

 

Člověk a jeho svět 

 

program zavede žáky do doby, kdy žili původní obyvatelé 

Ameriky, žáci se hravou formou seznámí s činnostmi, které Indiáni 

vykonávali, (př. střelbu z luku, stavba totemu, …), součástí 

programu je jednoduchá tvořivá aktivita 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

49 Branné dovednosti 

 

Branná výchova 

 

program je zaměřen na plnění úkolů s brannou tématikou, 

orientace v mapě, první pomoc, práce  

s buzolou, tísňová volání, uzlování a další stanoviště 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

50 Neposedná žížala 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

žákům je v tomto programu průvodcem žížala, plní pohybové 

dovednosti, hravou formou procvičují svoje motorické 

schopnosti 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

51 Dovádění s klauny 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

žáci si vyzkouší jednoduché cirkusové dovednosti a tím si 

rozvinou svoje motorické schopnosti (žonglování, chůze po 

provaze, po slackline, ...), součástí programu je malování na 

obličej 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

52 Dobrá trefa 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

dobrou trefu budou muset žáci předvést v různých 

sportovních odvětvích jako je fotbal, florbal, basketbal  

a jiných, kde každý sám za sebe bude sbírat úspěšné pokusy 

a příjemně si společně zasoutěží 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

53 Školní olympiáda 

naruby 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

vedle tradičních závodů a soutěží je zde olympiáda naruby, 
která nabízí netradiční zábavné disciplíny, i přes zábavné 
pojetí nebude určitě žákům chybět soutěživost a výkony 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

54 Umíme si hrát i sami 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

žáci se v tomto programu naučí hrát hry s jednoduchými 

pomůckami (míč, švihadlo, papír, …), sami vymyslí pravidla 

pro novou hru 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

55 Pexesiáda 

 

Sport, pohyb, spolupráce 

 

malé kartičky v mnoha podobách, malé drobničky, 

psychomotorické hry či malé týmovky, všichni budou aktivně 

zapojeni nejen ve dvojicích, žáci při hrách s pexesy využijí  

a procvičí znalosti z různých předmětů, rozvinou kreativitu 
 

 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ  

 

56 Turnaj v 3IQ – aneb 

Piškvorky jinak 

 

Zábavná logika program je připraven formou ukázky a naučení hry 3iQ, která je 

podobná piškvorkám, žáci se naučí plnohodnotnou verzi této 

hry a na závěr uspořádáme společně turnaj v této hře 
 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

57 Zdobení textilu  

 

 

Polytechnické vzdělávání program zaměřený na originální zdobení triček, tašek, prostírání 

a dalšího textilu, techniky na výběr: sítotisk, transferový tisk, 

decoupage 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

+ 40/žák/materiál  

textil s sebou, na vyžádání 

zajistíme plátěné tašky (cca 

50 Kč/kus) 
 



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

58 Kumihimo 

 

Polytechnické vzdělávání program žáky seznámí s tradiční technikou splétání japonských 

šňůr, každý žák si vyrobí 2 přívěsky na klíče 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

+ 60/žák/materiál 

59 Indiánské lapače snů 

 

Polytechnické vzdělávání program zaměřený na výroba originálního lapače snů, který 

chrání klidný spánek 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

+ 40/žák/materiál 

60 Vlna 

 

Polytechnické vzdělávání program žáky seznámí s možností zpracování ovčí vlny 

technikou mokrého filcování, každý žák si vyrobí míček a 

mýdlo obalené ovčí vlnou 

1.-5.tř. 70/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+70/žák/materiál 

61 Drátování Polytechnické vzdělávání program seznámí žáky s technikou drátování, z drátků 

vyrobíme motýlka a brouka, obojí dozdobíme korálky 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

70/žák/mimo SVČ 

+60/žák/materiál 

62 Proutí Polytechnické vzdělávání program seznámí žáky s technikou zpracování proutí – výroba 
sluníčka z pedigu 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+50/žák/materiál 

63 Tkaní            Polytechnické vzdělávání program žáky seznámí s technikou tkaní, žáci si vyrobí záložku 

do knihy 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+50/žák/materiál 

64 Hlína není špína 

(program probíhá 

v budově SVČ)      

 

Polytechnické vzdělávání program je zaměřený na nejrůznější techniky práce s 
keramickou hmotou, výroba glazovaného výrobku se dvěma 
výpaly probíhá ve dvou blocích v rozmezí cca 14 dní, v prvním 
bloku si žáci vyrobí předem vybraný výrobek, ve druhém bloku 
nabarvíme glazurou, po výpalu výrobky doručíme do ZŠ 
(celkově je nutné počítat se 3 týdny) 

 

1.-5.tř. 50/žák 

+60/žák/materiál 

(1 blok) 

65 Vánoční dílny 

(program probíhá 

v budově SVČ)   

 

Polytechnické vzdělávání v programu si děti mohou vyrobit výrobky s vánoční 

tématikou. Dle předchozí domluvy, např. drátovaný zápich, 

svíčky, přání, ryby z pedigu apod. 

1.-5.tř. 50/žák/ 

+10-60/žák/dle výrobku 

66 Práce se dřevem 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

Polytechnické vzdělávání v programu si žáci vyzkouší základy práce se dřevem, vyrobí si 

jednoduchou deskovou hru, nebo hračku 

3.-5.tř. 50/žák 

+60/žák/materiál 



 

 

č. název oblast a téma obsah věk úplata 

67 Velikonoční dílny 

(program probíhá 

v budově SVČ)   

 

Polytechnické vzdělávání v programu si žáci mohou vyrobit výrobky s velikonoční 

tématikou. Dle předchozí domluvy, např. zdobená vajíčka, 

svícny, drátovaný motýl, výrobky z květináčů, … 

1.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

+10-60/žák/dle výrobku 

68 Enkaustika  

(program probíhá v 

budově SVČ) 

Polytechnické vzdělávání žáci si vyrobí obrázek pomocí techniky malby horkým voskem 

 

3.-5.tř. 50/žák 

+70/žák/materiál 

69 String art  

(program probíhá 

v budově SVČ) 

Polytechnické vzdělávání žáci se seznámí s výtvarnou technikou, pomocí které se dají 

vyrábět nástěnné obrazy a dekorace, pro její zvládnutí nejsou 

nezbytné zvláštní umělecké vlohy, stačí umět vzít do ruky 

kladívko, zatlouct hřebíky a omotat je barevnou přízí, každý žák 

si vyrobí destičku s obrázkem dle vlastního výběru 

3.-5.tř. 50/žák/v SVČ 

+60/žák/materiál 

Deskohraní pro děti a rodiče 

aneb mámo táto, koukej, jak si 

hrajeme 

 

zábavný program program je připraven formou ukázek her, které se žáci společně 

s rodiči naučí, vždy je připraveno 5-7 her, žáci si zahrají 

společně s rodiči, aby i rodiče věděli, co všechno jejich děti už 

umí a co dokážou 

 

1.-5.tř. 100/dítě/v SVČ 

120/dítě/mimo SVČ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DÁLE Z NAŠÍ NABÍDKY 
 
Plánujete vícedenní pobytovou akci a potřebujete pomoct s logistikou, 
naplánovat program, vytipovat zajímavé místo nebo zajistit personální 
obsazení? 
 
Máme zkušenosti s: 

● adaptačními kurzy  

● školními výlety  

● školami v přírodě 

● lyžařskými kurzy 
 
Na tyto pobytové akce Vám připravíme program zaměřený na: 

● týmovou spolupráci 

● komunikativní dovednosti 

● skupinovou dynamiku 

● tábornické a branné dovednosti 

● zážitkové a sportovní aktivity 

● poznávání hlavního města Prahy, dalších měst a zemí 
 
Co můžete očekávat? 

● máme databázi vhodných objektů 

● postaráme se o administrativu 

● naši lektoři jsou zkušení a proškolení 

● profesionální přístup 
 
Zajistíme a zorganizujeme pro Vás jakoukoliv akci dle Vašeho přání např. 

● k významným i mezinárodním dnům (Den jazyků, Den Země, Den 
Evropy, Den vody, Den dětí, ...) 

● k oslavám i významným příležitostem Vaší školy 

● jednodenní školní výlety s programem 

● sportovní den s netradičními aktivity, branný den 

● rekord v 3iQ – společně se pokusíme překonat počet účastníků v této 
hře z předchozích let, hra je podobná piškvorkám 

● preventivní programy dle domluvy 
 
Nabízíme Vám spolupráci k zajištění zájmových kroužků ve Vaší 
škole/družině. Pomůžeme Vám zorganizovat kroužky dle Vašeho 
individuálního zájmu nebo si můžete vybrat z naší stávající nabídky: 

● taneční kroužky 

● tvořivé kroužky a keramika 

● jazykové kroužky 

● sportovní kroužky 
 
Ke školním výletům, školám v přírodě i dalším pobytovým akcím můžete 
využít naše ubytovací zařízení Horizont, které se nachází se v tichém prostředí 
na okraji města Ivančice. Součástí areálu jsou travnaté plochy, fotbalové  
a víceúčelové hřiště, táborové ohniště. Nabízí ubytování až na 71 lůžkách  
a stravování v různé formě. 
 

● během celého roku pořádáme pro pedagogické pracovníky 
akreditované kurzy MŠMT 

● můžete se zapojit do Nerf Ligy 

● pomůžeme Vám připravit či realizovat Šablony  OPVVV + OPJAK 

● pomůžeme Vám realizovat implementaci programů MAP II 

● nabízíme praxi, doučování a přípravu žáků/studentů 

● o letních prázdninách Vám pomůžeme zrealizovat příměstský tábor 

● můžete se zapojit do mezinárodních výměn mládeže a mezinárodních 
školících kurzů 

● můžete se zapojit do preventivního programu Rubikon 

● můžete se zapojit do mládežnického parlamentu

● zajistíme doprovodné programy, ozvučení i moderování Vaší akce 


