DOPLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2019

ALCHYMISTÉ NA DVOŘE CÍSAŘE RUDOLFA II. (zábavný – naučný)
Věková kategorie: 9-12 let (3. - 6. třída) 1-3 denní výlet

Tajemná doba Rudolfa II. a Praha jako sídlo umělců, vědců a alchymistů. Na dvůr císaře přijíždí mezi
jinými věhlasný alchymista magistr Edward Kelly. Díky tajnému poslání se začíná zaplétat do intrik,
které přesáhnou jeho schopnost. těk magistra Kellyho je jedinou cestou k záchraně jeho
dobrodružného života… Děti se pomocí dorrodržnnýc er sennámí s mno a fakty n této istorické
dory.

ZÁCHRANA ZTRACENÉ EXPEDICE (dobrodružný, adaptačně – stmelovací)
Věková kategorie: 12-16 let (6. - 9. třída) 2-3 denní výlet

Parta mladých lidí nalezla zapomenutý deník, který odkrývá tajemný příběh. Dobrodruh a podivín
Vilém Heckel se řadu let připravoval na dobrodružnou expedici do peruánských And. Jeho velký sen
se mu začal plnit v prvních dnech roku 1970, kdy byl přijat do první československé expedice do Peru.
Přípravu této cesty provázely záhadné okolnost. VVe vyvrcholilo v květnu 1970, kdy jeho výprava za
záhadných okolnost zmizela kdesi v džungli v Peru. Starý deník začíná vydávat svá tajemství….
Speciálně připravený výlet – kžrn, ve kterém projde třídní kolektiv stmelovacími aktivitami,
nastavením pravidel třídní o kolektivž a ndokonalením se v komžnikaci ve třídě.

ÚTĚK Z PEVNOSTI BLACK CREEK (dobrodružný, adaptačně – stmelovací)
Věková kategorie: 12-16 let (6. - 9. třída) 2-3 denní výlet

Skupina turistů se na své prázdninové cestě dostala do míst, kde končí civilizace. Jediné místo, kde
mohou přenocovat je stará pevnost obydlená několika podivnými starousedlíky. Jsou přátelVt, jsou
milí, ale vždy je něco za něco. Jejich chování se začíná měnit a jedinou Vancí, jak vyklouznout ze
stahujícího kola manipulací je útěk. A ten rozhodně nebude snadný…. Speciálně připravený výlet –
kžrn, ve kterém projde třídní kolektiv stmelovacími aktivitami, a ponná sílž manipžlace.

ZTRACENÝ SYMBOL (dobrodružný)
Věková kategorie: 12-16 let (6. - 9. třída) 2-3 denní výlet

Při jednom z posledních odstřelů v nedalekém lomu byla nalezena mezi kameny starobylá truhla se
svitky z dávné doby. V nich zmínka nejen o pokladech, ale hlavně o tajemném symbolu, který skrývá
vVechna mystéria lidstva. Nejsme vVak jediní, kdo o objevu ví a proto je nutné konat rychle a
nenápadně. Ve Vpatných rukou se vědění může lehce stát zbraní. Pomozte nám vypátrat ZTRACENÝ
SYMBOL... ... NEŽ BUDE POZDĚ.... ....POZDĚ,......PRO NÁS VŠECHNY...!!!

