
termíny Témata příměstských táborů 2019 
Spolek SOSák a školka Rozmarýn &RC 
SOSÁKOV-OÁZA KULTURY A VDĚLÁVÁNÍ 

Děti předškolního 
věku, včetně 
dokladových dětí, 
věk 3-6/7  

Děti školního věku  
6/7–12 let  

8.7.- 12.  7. MOŘSKÝ SVĚT, hry na moři i pod vodou – Plavidla, ponorky, plachetnice, batyskafy, ryby a mořští 
živočichové, vraky na dně moří i znečištění oceánů a vody obecně.  Při pohledu z vesmíru má naše planeta 
modrou barvu. Víte proč? Voda je naprosto nutná pro život i udržení života na zemi. Voda je kolébkou života. 
Necháme se tedy inspirovat mořským světem, obzory i barvou moře v hlubinách i na hladině. 
Nezapomeneme si povědět o znečištění mořské a sladkovodní vody i o možných důsledcích a katastrofách, 
jež může přinést naše lidské počínání. 

Max 12 dětí 
Lektoři: 
J.Pružinová, 
O. Šebková, 
 a další 
domlouváme 

Max 12 dětí 
Lektoři: 
J.Pružinová, 
O. Šebková, 
a další 
domlouváme 

15.7.-19.7. 

 

CESTA ZA BÁJNOU ATLANTIDOU – legenda, jež nepřestává fascinovat představivost lidstva. Báje, pověsti, 
příběhy a dobrodružství.  Atlantida jako mýtus o bájném ostrovním státu, který podle představ a pověstí 
opanoval téměř celou oblast Středomoří. Dle legendy byl nakonec zničen obrovskou přírodní katastrofou, 
kterou na Atlantidu seslali samotní bohové. Vydáme se po cestě historických faktů a fantazie.  Inspirujeme se 
pracemi spisovatelů i vědců, z nichž se mnozí v průběhu historie snažili hledat důkazy o její existenci a 
podávali fantastické podrobnosti o tomto státě. 

Max 12 dětí 
Lektoři: 
J.Pružinová, 
O. Šebková, 
 a další 
domlouváme 

Max 12 dětí 
Lektoři: 
K.Ruprechtová, 
J. Votěchová 
a další 
domlouváme 

22.7.- 26.7. 
 
 

LÉKAŘI A ZÁCHRANÁŘI aneb od počátků medicíny k modernímu lékařství i záchranářství. Aeskulapova hůl, 
symbol očistné a samoléčivé síly v člověku. Symbol, jenž má značit sílu, zdraví, a především zdárné hojení.  
Inspiruje nás mýtus o Asklépiovi, jenž byl znám tím, že dokázal léčit každou chorobu, a hlavně přiváděl mrtvé 
zpět k životu. Tím však rozhněval Apollóna a Dia, protože porušoval božský pořádek na zemi a Zeus jej srazil 
bleskem do Tartaru. Později byl však propuštěn a v trojské válce ošetřoval zraněné. "Hvězda života" je dnes 
mezinárodním znakem zdravotnické záchranné služby. 

Max 12 dětí 
Lektoři:  
J. Klouček, 
T. a M. 
Urbanovi 
a další 

Max 12 dětí 
Lektoři: 
J. Klouček  
T. a M. 
Urbanovi 
a další 

5.8. -9. 8.  NOČNÍ OBLOHA A SNY – hry s představivostí na pomezí reality a fantazie, realizované skrze fantazijní 
výtvarný svět opřený o pozorování noční oblohy. Vydáme se do noční tmy vedeni lákavým i nebezpečným 
světlem hvězd, planet i vzdálených galaxií, kde se realita střetává s nekonečným světem fantazie. Můžeme 
potkat věci krásné, lákavé, nebezpečné, dechberoucí, strašidelné, směšné, rozkošné i rozmarné... Ponoříme 
se do světa tmy a snění, ukážeme si, že co je krásné a lákavé, nemusí být vždy tím, co je pro nás dobré... 

Max 12 dětí 
Lektoři:  
Holky Vítkovi 
a další  

Max 12 dětí 
Lektoři: 
Holky Vítkovi 
A další 
 

12.8.-16.8. 
 
 
 
 
 

SOUHVĚZDÍ A ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – pozorování hvězdné oblohy je odpradávna součástí lidského světa. 
Je spojeno s vědou i bájnými představami. Vydáme se tedy po nebeském znamení zvěrokruhu, které 
odpovídá určitému datu a času, je odvozeno od polohy Slunce na zvěrokruhu v toto datum a čas. Zjistíme, 
v jakém jsme se narodili znamení, jaké dobré i špatné vlastnosti nám jsou tím přisouzeny. Formou her, 
šifrování, hledání, plněním úkolů zjistíme, jak se znamení zvěrokruhu dostala na nebesa... 

Max 12 dětí 
Lektoři:  
Holky Vítkovi 
a další  

Max 12 dětí 
Lektoři: 
Holky Vítkovi 
  a další 
 

19.8.-23.8. 
 

MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE – vesmírné lodě, koráby, neznáme civilizace, černé díry... Vydáme se do vesmíru 
hledat mimozemské civilizace. Jak asi mohou vypadat, jak se dorozumívají, kde žijí, čím se živí? Jsou 
mírumilovní nebo zákeřní?  
Co se od nich můžeme naučit? Jsou mezi námi? Čekají nás hry a putování inspirované fantazijním světem 
dětské science fiction i našimi představami. SOSÁKOV JE JAKO MIMOZEMSKÝ PROSTOR PRO TY, KDO SI 
CHTĚJÍ HRÁT, POZNÁVAT A TVOŘIT... 

Max 12 dětí 
Lektoři:  
Holky Vítkovi 
a další  

Max 12 dětí 
Lektoři: 
Holky Vítkovi 
a další 
 


