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NABÍDKA PROGRAMŮ  

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

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. 
 

Kontaktní osoba pro objednávky a administraci:  
Bc. Petra Heřmanová 
739 418 283  
petra.hermanova79@gmail.com
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1. STUPEŇ 
č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

1 Dopravní výchova 

hrou – aneb co se 

všechno děje na 

silnici  

prevence, 

zdraví, 

bezpečnost, 

osobnostní 

rozvoj 

žáci si postaví vlastní město se silnicemi, poznají 

základní dopravní značky, jejich význam a důležitost pro 

ně, seznámí se s prací policistů, hasičů, záchranářů a 

zažijí výjezd IZS, naučí se základní pravidla chování při 

jízdě na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, ale i 

při hraní si v blízkosti vozovky, program lze opakovat 

ve 3 úrovních 
 
 

1.-3.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

2 Poznáváme lidské 

tělo – aneb jak to 

celé funguje 

osobnostně 

sociální 

výchova, 

prvouka, zdraví, 

biologie 

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, 

proč nám kručí v břiše, program lze opakovat v 5 

úrovních 
 
 

1.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 
+30/žák/materiál 

3 Základy finanční 

gramotnosti – 

aneb v životě není 

nic zadarmo  

osobnostně 

sociální 

výchova, 

finanční 

gramotnost  

program provede žáky běžnými denními aktivitami, 

které sami společně se svými rodiči zažívají, tak aby 

porozuměly, jak funguje finanční svět, peníze, i ty 

virtuální v něm, naučí se, na co si dát pozor, jaká jsou 

úskalí finančního světa, program lze opakovat v 5 

úrovních 
 
 

1.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

4 Picasso – aneb 

namaluj obraz 

pomocí 

geometrických 

tvarů  

výtvarná 

výchova, 

kreativita 

žáci vytvoří spoustu obrazů do školní galerie, budeme 

používat provázek, dlouhé a krátké tyčinky, různé 

geometrické tvary, pastelky a papír, naučíme se společně 

malovat, rozvineme naši představivost 
 

 
 

1.-3.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

5 Přijelo k nám 

divadlo – aneb 

namaluj pohádku, 

kterou jsme dnes 

viděli  

výtvarná 

výchova, 

tradice, 

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, v druhé části děti namalují 

obrázky, které budou právě o té pohádce, kterou viděly, 

naučíme se společně malovat 
 
 

 

1.-3.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/SVČ 

60/žák/mimo SVČ 
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

6 Čeština/ cizí 

jazyky – hrajeme 

si se slovíčky, 

vyprávíme 

příběhy 

čeština, jazyky, 

paměť a 

postřeh 

program je zaměřený na rozvoj komunikace, slovní 

zásoby a tvorby krátkých příběhů ve vybraném jazyce, 

pomocí jednoduchých písmen, slov a her se děti naučí, 

co začíná na jaká písmena, program lze připravit i 

v jiném jazyce, program lze opakovat v 5 úrovních 

1.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

7 Matematika, 

dravá i hravá 

aneb – hrajeme si 

s čísly a 

počítáme  

matematika, 

prostorová 

orientace, 

paměť a 

postřeh 

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, 

soutěžení a trpělivosti, program lze opakovat v 5 

úrovních  
 

1.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

8 Když nemůže 

opravář k nám, 

opravím to sám – 

aneb tohle už 

zvládnu  

polytechnická 

výchova, 

pracovní 

výchova, 

kreativita 

děti pomocí konstrukční stavebnice budou stavět různé 

modely, naučí se pracovat se šrouby, maticemi, 

šroubovákem a klíčem, vytvoří vlastní prostřený stůl, 

stanou se pošťákem a správně zabalí balíček, vytvoří si 

jednoduché divadélko, vyrobí ponorku a na závěr i jeřáb 

1.-3.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/dítě/v SVČ 

60/dítě/mimo SVČ 
+30/dítě/materiál 

9 Vesnice nebo 

město, jak se tam 

žije?  

prvouka, 

vlastivěda, 

osobnostně 

sociální rozvoj, 

komunikace 

program je zaměřený na rozvoj dětských znalostí života 

ve městě a na vesnici, podle věku a lokalizace školy bude 

zvolena potřebná stavebnice, město či vesnice, 

postavíme město či vesnici a probereme, co vše se 

v dané obci odehrává, jak se tam žije a jaké jsou stavební 

sociální a kulturní prvky jednotlivých stavebních 

uskupení 
 

1.-3.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

10 Hravé zážitky 

aneb hrajeme si 

na malé chemiky  

živá příroda 

kolem nás, 

chemie 

program je zaměřený na aktivní pokusy, ve kterých žáci 

prožijí různé situace, které jim objasní, proč voda šumí, 

co je v Coca Cole, vyrobí si kouzelný inkoust, 

prozkoumají sprchový gel a pomocí tajného roztoku 

rozpustí měď 
 

4.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 
+40/žák/materiál  

11 Hravé zážitky 

aneb hrajeme si s 

magnety  

živá příroda 

kolem nás, 

fyzika 

vydáme po stopách neviditelných sil magnetů, budeme 

experimentovat s magnetickými silami a prozkoumáme 

magnetické póly Země, zjistíme, jak funguje 

elektromagnet a mnoho dalšího 
 

3.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 
+40/žák/materiál  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

12 Hravé zážitky 

aneb první kroky 

do světa 

elektroniky  

svět kolem nás, 

fyzika 

sestrojíme svůj vlastní tester baterií nebo alarm, 

propojíme tranzistory, LEDky a rezistory, vyrobíme 

zvonek, naučíme se i vyrobit si vlastní blinkr na kolo 

3.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 
+40/žák/materiál  

13 Hravé zážitky 

aneb – přírodní 

zákony zcela 

jednoduše  

příroda kolem 

nás, fyzika 

Máte chuť pátrat po tajemství přírody a při tom se 

dozvědět něco o rostlinách, vzduchu a vodě, zraku, 

mracích a o mnohém dalším, program je možné rozdělit 

do 5 kapitol: pokusy z přírody, pokusy z fyziky, 

pokusy s větrem, pokusy s vodou, pokusy z chemie 
 

1.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 
+40/žák/materiál  

14 Experimenty s 

krystaly  

živá příroda 

kolem nás, 

fyzika 

připravíme a vypěstujeme krystaly, uděláme z nich 

ozdoby, a vyrobíme umělé krystalické geody,  

program je časově náročnější a je třeba jej rozdělit 

do 2 až 3 společných aktivit 
 

5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 min 

(2-3x) 

50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 
+70/žák/materiál  

15 Medvídek 

Kulička 

prevence a 

zdraví 

 

prevenci dětské obezity, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a správným stravovacím návykům, 

žáci se budou hýbat, poznají, co škodí, například 

potraviny pro ně nevhodné 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

16 Dopravní výchova prevence a 

zdraví 

 

žáci se dozvědí základní informace o chování chodců 

na ulici, dopravních značkách a základních pravidlech 

běžného pohybu na komunikacích 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

17 Nehoda není 

náhoda 

prevence 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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

18 Cesta do 

středověku 

historie a 

vlastivěda 

 

program přibližuje žákům dobu středověku, hierarchie, 

heraldika, sídla, zbraně, turnaje, ukázky střelby z luku 

apod. 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

19 Na cestách 

s Helem 

svět a 

společnost 

 

pohádková postavička zavede žáky do různých koutů 

světa v různém období, žáci si formou hry přiblíží 

danou zemi či světadíl 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

20 Etiketa aneb 

základy slušného 

chování 

osobnostně 

sociální 

výchova 

program je zaměřen na pravidla slušného chování v 

běžném životě, ale i při méně obvyklých situacích, 

součástí jsou nácviky a modelové situace 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

21 Obal – kam s 

ním? 

ekologie 

 

cesta obalu od výroby po recyklaci, jak třídit odpad, 

výroba z odpadních materiálů 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 
 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

22 Desatero domácí 

ekologie 

ekologie 

 

jak spořit energii, jak neplýtvat surovinami, jak 

používat chemii 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

23 Ovečky přírodověda 

a ekologie 

 

co nám dávají ovečky, zpracování vlny, použití, 

výroba vlněného míčku 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

+ 20/žák/materiál  

24 S Vilíkem za 

medíkem   

přírodověda 

a ekologie 

 

formou názorné hry si představíme jednotlivé členy 

velké včelí rodiny, jejich úlohu a společný život 

 

1.-2.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 
 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

25 Cestou necestou, 

lesem nelesem 

přírodověda 

a ekologie 

 

program seznámí žáky se stromy rostoucími v našich 

lesích, poznávání stromů pomocí listů, poznávání 

stop, součástí jsou hry zaměřené na chování v lese 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

26 Rekordy zeleného 

světa 

přírodověda 

a ekologie 

 

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, budeme 

společně hledat ty rostliny, které svým růstem, 

schopnostmi, tvarem utvářejí určité rekordy a přináší 

užitek nebo mají význam pro člověka a zvířata 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

27 Zvířecí 

rekordmani 

přírodověda 

a ekologie 

 

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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

28 Domácí mazlíčci přírodověda 

a ekologie  

 

program seznámí žáky s tradičními, ale i netradičními 

domácími mazlíčky, co vše potřebují, jak o ně 

musíme pečovat, chov nejběžnějších z nich 

1.-2.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

29 Zvířata, rostliny a 

příroda kolem nás 

přírodověda 

a ekologie 

 

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 a to vše je formou 

soutěže 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

30 Zvířecí šatník přírodověda 

a ekologie 

 

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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

31 Putování 

vesmírem 

přírodověda 

 

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 o noční 

obloze, seznámí se s historií dobývání vesmíru 

člověkem 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

32 Všechno lítá, co 

má peří 

přírodověda 

 

žáci si zábavnou formou, prověří znalosti 

z přírodovědy o tom, jestli mají zvířata srst, peří, 

ploutve nebo kopyta, čím se živí, kde žijí, …  

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

33 Hudební dílna média 

 

žáci mají za úkol ve skupinách, formou projektového 

vyučování, určovat hlavní znaky různých hudebních 

směrů a ty následně představit ostatním 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

34 Reklamožrouti média 

 

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 

 

27 jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

35 Zábavný dabing média 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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 

(2x) 

50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

36 Hodně štědrý 

Štědrý večer 

tradice a 

svátky roku 

 

žáci se dozví, 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 13.12. 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

37 Vánoce ve světě tradice a 

svátky roku 

 

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 13.12. 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

38 Od Masopustu do 

Velikonoc 

tradice a 

svátky roku 

 

žáci se dozví 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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

39 Velikonoce ve 

světě 

tradice a 

svátky roku 

 

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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

40 Pohádkovaná tradice 

 

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

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

budou podle ukázek hádat pohádky, vyrobí si loutku 

na špejli, aby si pak mohly nějakou pohádku samy 

zahrát 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

41 Strašidel se 

nebojíme 

osobnostně 

sociální 

výchova 

 

v tomto programu chceme u žáků vzbudit více 

odvahy, ujistit je, že strašidla jsou pouze v pohádkách 

žáci budou umět pojmenovat strach a jeho příčiny, 

vyrobí si strašidla 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

42 I já mám 5 

smyslů 

osobnostně 

sociální 

výchova 

žáci si vyzkouší v praktických ukázkách, jak jim 

pracují všechny smysly, budou chutnat, čichat, 

poslouchat, poznávat po hmatu i koukat. 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

43 Tajemství říše 

TSODAR   

osobnostně 

sociální 

výchova 

 

vyprávění o tajemné říši Tsodar, která se nachází 

v šachtách pod zemí, žije tam společenství malých 

lidiček., může se k nim jen, když nás pozvou, a navíc 

v případě, že se u nich dokážeme pohybovat pozadu, 

protože oni mají vše obráceně, také se u nich musíme 

umět chovat, protože oni jsou na sebe hodní a slušní 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

44 Angličtina žádná 

dřina   

jazyk a 

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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

45 Dorozumívání komunikace 

 

program ukáže žákům, s kolika druhy komunikace se 

setkávají v běžném životě, vyzkouší si ukázky 

pantomimy, napíší zprávu pomocí morseovky, 

vysvětlení verbální a neverbální komunikace pomocí 

praktických ukázek, výroba kelímkového telefonu 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

46 Olympijské hry historie 

 

téma programu má za úkol podnítit u žáků zájem o 

sport a seznámit je s historií starověkých i 

novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, 

symboly a významnými českými i světovými 

sportovci 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

47 Dinosauři historie 

 

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 

fotkami, videi a drobnými úkoly 
 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

48 Staré civilizace historie 

 

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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

49 Od Velkého 

třesku k člověku 

historie 

 

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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

50 Pravěk historie 

 

zábavný program s úkoly z dob pravěku, žáci si 

vyzkouší, jak se tehdy žilo 

 

3.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

51 Jak se žije na 

Moravě 

Česká 

republika 

 

žáci se seznámí s historií Moravy, jejím postavením 

v historii dávné i blízké, zavede do největších měst, 

provede nížinami i horami a představí místa, která 

nám závidí celý svět 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

52 Znáte naši zemi? Česká 

republika 

 

program žáky provede ČR, jejími proměnami, jak 

vypadala dříve, čím je jedinečná 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

53 Čas svět a 

společnost 

 

program seznámí žáky s pojmem čas a jeho 

vnímáním, s tím jak se měří čas (vteřiny, hodiny, dny, 

roky), čím se měří čas, veličiny času, roční období, co 

jsou časová pásma 

3.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

54 Indiánskou 

stezkou 

multikulturní 

výchova 

 

program zavede žáky do doby, kdy žili indiáni, žáci si 

vyzkouší střelbu z luku, zkrocení mustanga, rýžování 

zlata, výrobu čelenek, zdolávání peřejí na kánoi 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

55 Branné 

dovednosti 

branná 

výchova 

 

program je zaměřen na plnění úkolů s brannou 

tématikou, orientace v mapě, první pomoc, práce  

s buzolou, střelba ze vzduchovky a další stanoviště 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

56 Neposedná žížala sport a pohyb 

 

žáci se stanou figurkami na velkém plátně, postupují 

po polích od 1 do 100, během pohybu po polích však 

navíc plní vědomostní i sportovní úkoly, zábavou 

formou si procvičí své znalosti i dovednosti 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

57 Dovádění 

s klauny 

sport a 

pohyb 

 

v tomto programu si žáci vyzkouší jednoduché 

cirkusové dovednosti (žonglování, chůze po 

provaze,....) a pobaví se s klauny, součástí programu 

je malování na obličej 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

58 Dobrá trefa sport a 

pohyb 

 

dbrou trefu budou muset žáci předvést v různých 

sportovních odvětvích jako je fotbal, basketbal a 

jiných (které třeba vyzkouší poprvé), kde každý sám 

za sebe bude sbírat úspěšné pokusy a příjemně si 

společně zasoutěží 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

59 Školní olympiáda 

naruby 

sport a 

pohyb 

 

vedle tradičních závodů a soutěží je zde olympiáda 

naruby, která nabízí netradiční zábavné disciplíny,   I 

přes zábavné pojetí disciplín nebude určitě žákům 

chybět soutěživost a výkony, které budou po zásluze 

oceněny (skok s aktovkou za roh, hod houbou na 

tabuli do dálky, běh pozpátku a jiné) 
 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

60 Umíme si hrát i 

sami 

sport a 

pohyb 

 

žáci se v tomto programu naučí hrát hry, při kterých 

nikoho nepotřebují ani počítač, hry – skákání přes 

švihadlo, guma, kuličky, balón, panák a další 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

61 Pexesiáda sport a 

zábava 

 

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. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

62 Turnaj v 3IQ – aneb 

Piškvorky jinak 

 

zábavný 

program 

program je připraven formou ukázky a naučení hry 3iQ, 

která je podobná piškvorkám, žáci se naučí 

plnohodnotnou verzi této hry společně s pedagogy a na 

závěr uspořádáme společně turnaj v této hře 
 

1.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

135 min 75/žák/v SVČ 

90/žák/mimo 

SVČ 
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

63 Turnaj v logických 

hrách aneb počítám 

a myslím 

 

zábavný 

program 

program je připraven formou ukázky a naučení žáků her 

Magické čtverce adekvátně jejich věku verze 3*3, 4*4, 

5*5 a dále logickém skládání dlaždicových hlavolamů, 

žáci se naučí jednoduchou verzi této hry společně 

s pedagogy  

1.-5.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

135 min 75/žák/v SVČ 

90/žák/mimo 

SVČ 

64 Zdobení textilu 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

program zaměřený na originální zdobení triček, tašek, 

prostírání a dalšího textilu, techniky na výběr: sítotisk, 

batika, transferový tisk, decoupage 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 30/žák/materiál  

textil s sebou, na 

vyžádání zajistíme 

plátěné tašky (cca 40 

Kč/kus) 

65 Kumihimo 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

výroba originálního přívěšku na klíče technikou splétání 

japonských šňůr 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 50/žák/materiál 

66 Indiánské lapače 

snů 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

výroba originálního lapače snů, který ochrání klidný 

spánek 

 

3.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 50/žák/materiál 

67 Vlna 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 
 
 

program žáky seznámí s možností zpracování ovčí vlny 

technikou mokrého filcování – mýdla a míčky – obalené 

ovčí vlnou, zpracovanou ve vodě 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+50/žák/materiál 

68 Drátování 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

 

program seznámí žáky s technikou jemného i hrubého 

drátování, z drátků vyrobíme motýlka, brouka nebo 

květinu a dozdobíme korálky 

3.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 
 

 

 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+60/žák/materiál 
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

69 Proutí 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 

program seznámí žáky s technikou zpracování proutí – 

výroba sluníčka nebo ryby z pedigu 

3.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+60/žák/materiál 

70 Tkaní polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 

program žáky seznámí s technikou tkaní na hřebenovém 

stávku, žáci si vyrobí záložku do knihy 

 

3.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+70/žák/materiál 

PROGRAMY V POLYTECHNICKÝCH DÍLNÁCH SVČ IVANČICE 
č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

71 Hlína není špína 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 

žáci se seznámí s technikou práce s keramickou hmotou, 

výroba glazovaného výrobku se dvěma výpaly probíhá 

ve dvou programech v rozmezí cca 14 dní, v prvním 

programu si žáci vyrobí předem vybraný výrobek, ve 

druhém nabarvíme glazurami, po výpalu výrobky 

doručíme do ZŠ  

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 

(2x45) 

50/žák 

+80/žák/materiál 

72 Vánoční dílny 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 

v programu si žáci mohou vyrobit výrobky s vánoční 

tématikou: drátovaný zápich, svíčky, přání, ryby 

z pedigu, apod. 

 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/ 

+10-60/žák/dle 

výrobku 

73 Práce se dřevem 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

základy práce se dřevem, výroba jednoduchých 

dřevěných dekorací, na výběr – postavička, zvířátko  

3.-5.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 

90 min 50/žák 

+70/žák/materiál 

74 Velikonoční dílny 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 

v programu si žáci mohou vyrobit výrobky s velikonoční 

tématikou: zdobená vajíčka, svícny, drátovaný motýl, 

výrobky z květináčů, … 

1.-5.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

+10-60/žák/dle 

výrobku 
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PROJEKTOVÉ DNY 
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. skupina dětí a 

rodičů, skutečné 

počty konzultujte 

předem 

120 min+ 100/dítě/v SVČ 

120/dítě/mimo 

SVČ 
 

2. STUPEŇ 
75 Základy finanční 

gramotnosti – aneb 

pozor na peníze  

osobnostně 

sociální 

výchova, 

finanční 

gramotnost 

program provádí žáky běžnými denními aktivitami, které 

sami společně se svými rodiči zažívají, tak aby 

porozuměli, jak funguje finanční svět, peníze, platební 

karty, virtuální platby, apod., program lze opakovat ve 

2 úrovních 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

76 Čeština/ cizí jazyky 

– mluvíme, 

rozumíme slovům a 

vyprávíme příběhy 

čeština, jazyky, 

paměť a 

postřeh 

program je zaměřený na rozvoj komunikace, slovní 

zásoby a tvorby příběhů ve vybraném jazyce, budeme 

odpovídat na otázky pod časovým „stresem“, vytvářet 

příběhy podle předloh obrázků, symbolů a ikon 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

77 Matematika, není 

nepřítel, to zvládnu  

matematika, 

prostorová 

orientace, 

paměť a 

postřeh 

program je zaměřený na rozvoj matematických 

dovedností, budou vybrány vhodné hry, které žáky 

provedou výukou tak, aby se učili bez vědomí výuky, 

žáci budou pracovat i pod časovým stresem, aby byli 

připravené na zkoušky a testy 

 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

78 Přijela k nám 

laboratoř, umím v ní 

pracovat?  

chemie program je zaměřený na aktivní pokusy, ve kterých se 

žáci naučí bezpečně pracovat s některými chemickými 

látkami, vyzkouší si uhasit oheň pomocí neviditelného 

hasiva, vyzkouší si i výrobu krystalů, program je 

náročnější a je třeba jej rozdělit do 2 až 3 programů 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 min 

(2-3x) 

50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+70/dítě/materiál 

79 Magnet, to je ale 

síla!  

fyzika budeme experimentovat s magnetickými silami a 

prozkoumáme magnetické póly Země, zjistíme, jak 

funguje elektromagnet a mnoho dalšího, program je 

zaměřený na aktivní pokusy, ve kterých žáci prožijí 

různé situace, které jim objasní, proč se některé magnety 

přitahují a jiné odpuzují, jak vzniká nový magnet a 

pochopí princip kompasu 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+40/dítě/materiál 
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

80 Hravé zážitky aneb 

první kroky do světa 

elektroniky  

svět kolem nás, 

fyzika 

sestrojíme svůj vlastní tester baterií nebo alarm, 

propojíme tranzistory, LEDky a rezistory, vyrobíme 

zvonek, abychom věděli, kdy bude zvonit konec hodiny 

a pokud budeme šikovní, naučíme se i vyrobit si vlastní 

blinkr na kolo 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+40/žák/materiál 

81 Hra o dvou městech svět a 

společnost 

 

jde o deskovou hru, v níž se hráči rozhodují, v jakém 

městě chtějí žít a jakých výhod chtějí užívat, hra se 

zaměřuje na tato témata: sociální solidarita, důsledky 

placení daní, hodnota demokracie na komunální 

úrovni, rozvoj zodpovědnosti vůči obci 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

82 Rvačka o bohatství svět a 

společnost 

 

aktivita je simulací celosvětových sociálních nerovností a 

boje o bohatství a moc, zaměřuje se především na tato 

témata: nerovné rozdělení bohatství, nerovnováha moci 

a její důsledky, nespravedlnost chudoby, pochopení 

nespravedlivých nerovností, které jsou důsledkem 

nerovného rozdělení bohatství a moci 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

83 Sapiens - úchvatný i 

úděsný příběh 

lidstva 

svět a 

společnost 

 

jaká byla cesta, kterou až dosud urazil slabý a 

nevýznamný tvor, který před dvěma miliony let v koutě 

Afriky získal vědomí, vyvraždil své bratrance rodu 

Homo a ovládl planetu, co čeká lidstvo dál, mají dějiny 

směr, jak naznačuje globální obchod a hromadné 

technologie, kam nás zavede závratný vývoj posledních 

desetiletí podle stejnojmenné knihy, kterou napsal 

židovský historik Yuval Noah Harari 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

84 Globální 

problémy   

svět a 

společnost 

 

program je zaměřen na vymezení nejdůležitějších 

globálních problémů a na hledání řešení pro jejich 

zažehnání, žáci se aktivně zapojují (diskuse) a sami 

vymýšlí možná opatření pro odstranění problémů 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

85 Staré civilizace svět a 

společnost 

 

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, zjistí, že i přes velké vzdálenosti měli 

tyto říše mnoho společného, a určitě se mnoho žáků 

zarazí nad jejich znalostmi, které měli i bez techniky 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

86 Slavní objevitelé svět a 

společnost 

 

program seznámí žáky s nejslavnějšími objeviteli, 

jejich životy a cestami, které z nich učinily jedny z 

nejslavnějších osobností historie 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

87 Letem světem 

událostmi 21. 

století 

svět a 

společnost 

 

po roce 2000 se stalo mnoho veselých, ale také 

smutných událostí, které měly velký dopad na lidstvo, 

cílem je sumarizovat žákům největší světové události 

21. století, jak vznikly a jaký měly dopad 
 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

88 Světové 

metropole 

svět a 

společnost 

 

program seznámí žáky s největšími světovými městy, 

jejich historií, současností a budoucností, dozví se, proč 

jsou tato města právě na těchto místech, jaké je jejich 

postavení v daném regionu, jaké je to žít v těchto 

městech a spousta dalších zajímavých věcí 
 

 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

89 Diktátoři 20. a 21. 

století 

svět a 

společnost 

 

na světě nejsou jen demokratické formy vlády, 

v současné době si žáci již neuvědomují, jaké to bylo žít 

v době diktatury a kdo to vůbec diktátoři byli či jsou, v 

programu se žáci seznámí s největšími diktátory 

současného a minulého století, jejich praktikami, důvody 

proč získali moc a mnoho dalších věcí 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

90 Králové nejsou jen 

v pohádkách 

svět a 

společnost 

 

program seznámí žáky s nejvýznamnějšími monarchy 

a monarchiemi současného světa, typy monarchií, 

jejich postavením v minulosti a současnosti a se 

spoustou dalších zajímavých věcí ohledně zemí, ve 

kterých vládne panovník 
 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

91 Vymyšlená země svět a 

společnost  

 

jste obyvateli země, kde není žádné právo, neexistují 

žádné zákony, žádné orgány státní moci, nevíte, jak se 

země jmenuje a jaké má státní uspořádání, napravte to a 

vytvořte si společnou fungující zemi, cílem programu je 

pochopit, jak těžké je vytvořit jakoukoliv funkční 

demokratickou společnost, shodnout se na uspořádání 

státu, na existenci a pravomoci orgánů státní moci  
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

92 Seznámení se 

světem 

 

multikulturní 

výchova 

blok šesti výukových programů, je možné si vybrat 

pouze jednotlivý program nebo se účastnit všech 

témat: Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Evropa, 

Jižní Amerika, Severní Amerika, program 

seznamuje žáky s jednotlivými kontinenty, 

různorodostí přírodních podmínek a složením 

obyvatelstva 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

93 Evropská unie - 

minulost, 

přítomnost a 

budoucnost 

multikulturní 

výchova 

 

program seznamuje žáky s vývojem evropského 

společenství od prvních krůčků až po současnost, žáci 

se dozvědí vše o fungování této organizace, jejich 

členech, postavení ve světě či jaké jsou výhledy EU 

do budoucna 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

94 Světová 

náboženství 

multikulturní 

výchova 

 

v programu dostanou žáci základní informace a 

získají přehled o nejznámějších světových 

náboženstvích, které svou historií a vlivem působily a 

působí na chod světových dějin 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

95 Terorismus multikulturní 

výchova 

 

program seznámí žáky s jedním s nejnebezpečnějších 

fenoménů dneška, jeho historií, různými podobami, 

oblastmi teroru, nejznámějšími akcemi a 

organizacemi, na modelových situacích budeme 

hledat příčiny a důvody, které vedou k terorismu 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

96 Všichni lidé světa multikulturní 

výchova 

 

tento program seznámí žáky se všemi lidskými 

rasami, představí mnoho národů naší planety a ti nás 

seznámí se způsobem svého života, velký důraz je 

kladen na problematiku rasismu, xenofobie a 

rozdílnost kvality života ve světě 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

97 Hudební dílna osobnostně 

sociální 

výchova 

média 

digitální 

gramotnost 

žáci mají za úkol ve skupinách, formou projektového 

vyučování, určovat hlavní znaky různých hudebních 

směrů a ty následně představit ostatním 

 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

98 Svět filmu osobnostně 

sociální 

výchova 

média 

digitální 

gramotnost 

program seznámí žáky s historií vzniku filmu jako 

takového, jak se vyvíjel až po dnešní moderní 

technologie, představí nejvýznamnější průkopníky 

filmového světa, popis filmových žánrů a jejich 

představitelů 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

99 Sociální sítě osobnostně 

sociální 

výchova 

média 

digitální 

gramotnost 

program seznámí žáky s tím, jak se chovat, abychom 

co nejvíce chránily svá data i sebe. Co je sociální 

bublin. Vliv sociálních médií na psychiku a chování. 

Informace o skrýté reklamě, která nevědomě 

ovlivňuje všechny obyvatele včetně followerů 

slavných osobností.  

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

100 Fake news, 

manipulace a skrytá 

reklama aneb co mě 

na internetu 

ovlivňuje 

osobnostně 

sociální 

výchova 

média 

digitální 

gramotnost 

v online prostoru na uživatele působí spousta 

internetových nástrojů, program představí fake news 

a způsoby, jak je poznat, nové zbraně dezinformací - 

deep fake videa, informace o kritickém myšlení a jeho 

aktivním užívání jako způsob, jak se s manipulací a 

dezinformacemi na internetu vypořádat,  hate speech, 

argumentační fauly a také pojmy trollové a elfové 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

101 Peníze osobnostně 

sociální 

výchova 

 

program seznámí žáky s původem peněz a jejich 

historií, funkcí peněz, s dnešní formou peněz, 

bankovek, mincí a peněženek, finanční instituce u nás 

i ve světě – Česká národní banka, Světová banka, 

Mezinárodní měnový fond, Euro.  Místa, ve kterých 

se peníze nachází (sejfy, trezory, pokladnice...) 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

102 Závislosti osobnostně 

sociální 

výchova 

program žáky seznámí s tím, co dokáží návykové 

látky s naším tělem, psychikou, chováním k ostatním, 

ale i jak působí na naše okolí 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

103 Sociální sítě osobnostně 

sociální 

výchova 

 

program seznámí žáky s tím, jak tyto sítě fungují, 

kolik jich na světě je, jaké sítě jsou, co nám přinášejí, 

ale i jaká jsou jejich rizika a na co si musíme dávat 

pozor 

 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

104 Historie našeho 

státu   

Česká 

republika 

 

program seznamuje žáky s historií českého státu se 

zaměřením na 20. století, žáci zde získají informace         

o událostech, ideologiích, organizacích a osobách, 

jenž formovali a ovlivňovali naši republiku 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

105 Jak se žije na 

Moravě 

Česká 

republika 

 

program seznámí žáky s historií Moravy, jejím 

postavením v historii dávné i blízké, zavede do 

největších měst, provede nížinami i horami a 

představí místa, která nám závidí celý svět 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

106 Demokratický 

stát 

Česká  

republika 

žijeme v demokratickém státě, ale víme vůbec co je to 

demokracie, na konkrétních příkladech si kážeme, jaké 

jsou principy demokratického a právního státu, cílem je 

žákům ukázat jak obtížné je vybudování fungujícího 

demokratického a právního státu, rovněž by si měli 

uvědomit, jaké jsou jeho výhody a možné nevýhody 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

107 Olympijské hry   historie  

 

téma „Olympijské hry“ má za úkol podnítit u žáků 

zájem o sport a seznámit je s historií Starověkých i 

novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, 

symboly a významnými českými i světovými 

sportovci, atd. 
 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

108 Od Velkého 

třesku k člověku  

 

historie 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 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

109 Aktuální válečné 

konflikty 

branná výchova 

 

program seznámí žáky s válečnými konflikty, které 

v současné době probíhají na Zemi, jak začaly, mezi 

kým se vedou, kdo jsou válečníci, o co jde a proč vůbec 

někdo bojuje, na tyto a mnohé další otázky naleznete 

odpovědi v tomto výukovém programu 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ  

 

110 Turnaj v 3IQ – aneb 

Piškvorky jinak 

 

zábavný 

program 

program je připraven formou ukázky a naučení žáků hry 

3iQ, která je podobná piškvorkám, žáci se naučí 

plnohodnotnou verzi této hry společně s pedagogy a na 

závěr uspořádáme společně turnaj v této hře, pro žáky 9 

třídy lze i varianta 4iQ 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

135 min 75/žák/v SVČ 

90/žák/mimo SVČ  
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

111 Turnaj ve hře 

REPELLO – aneb 

matematika a kulečník 

jdou dohromady 

zábavný 

program 

program je připraven formou ukázky a naučení žáků hry 

REPELLO, jejíž princip vychází z kulečníkového stolu, 

ale bez logického uvažování a matematických výpočtů, 

doplněných fyzikou a chemií prostě vyhrát nelze 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

135 min 75/žák/v SVČ 

90/žák/mimo SVČ  

 

112 Zdobení textilu 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

program zaměřený na originální zdobení triček, tašek, 

prostírání a dalšího textilu, techniky na výběr: sítotisk, 

batika, transferový tisk, decoupage 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 30/žák/materiál  

textil s sebou, na 

vyžádání zajistíme 

plátěné tašky (cca 40 

Kč/kus) 

113 Kumihimo 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

výroba originálního přívěšku na klíče technikou splétání 

japonských šňůr 

 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 40/žák/materiál 

114 Indiánské lapače 

snů 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

výroba originálního lapače snů, který ochrání klidný 

spánek 

 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 40/žák/materiál 

 

115 Vlna 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, 

tradice 

program žáky seznámí s možností zpracování ovčí vlny 

technikou mokrého filcování (mýdlo nebo míček) a 

suchého filcování pomocí filcovací jehly ( modelovaný 

tvar) 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 60/žák/materiál 

 

116 Drátování 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

program seznámí žáky s technikou jemného i hrubého 

drátování, z drátků vyrobíme motýlka, brouka nebo 

květinu a dozdobíme korálky 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 60/žák/materiál 

117 Proutí polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost 

program seznámí žáky s technikou zpracování proutí,  – 

výroba misky s pevným základem 

 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+ 80/žák/materiál 
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

118 Tkaní 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

program žáky seznámí s technikou tkaní na hřebenovém 

stávku, žáci si vyrobí záložku do knihy 

 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 50/žák/v SVČ 

60/žák/mimo SVČ 

+70/žák/materiál 

PROGRAMY V POLYTECHNICKÝCH DÍLNÁCH SVČ IVANČICE 
č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

119 Hlína není špína 

(program probíhá v 

budově SVČ) 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

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 glazurami, po 

výpalu výrobky doručíme do ZŠ (celkově je nutné 

počítat se 3 týdny) 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem 

90 min 

(2x45) 

 

50/žák 

+80/žák/materiál 

120 Sklo 

(program probíhá v 

budově SVČ) 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

program seznámí žáky s technikou zdobení skla: lept, 

malba na sklo, vitráž ... 

6.-9.tř. skupina do 15 žáků, 

třídu lze rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným programem 

90 min 50/žák 

+80/žák/materiál 

121 Enkaustika  

(program probíhá v 

budově SVČ) 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

Žáci si vyrobí obrázek v rámečku pomocí techniky 

malby horkým voskem. 

 

6.-9.tř. skupina do 15 žáků, 

třídu lze rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným programem 

90 min 50/žák 

+70/žák/materiál 

122 Práce se dřevem 

(program probíhá v 

budově SVČ)  

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

základy práce se dřevem, výroba jednoduchých 

dřevěných dekorací, na výběr – truhlík, budka, stromek 

 

6.-9.tř. skupina do 15 žáků, 

třídu lze rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným programem 

90 min 50/žák/v SVČ 

+90/žák/materiál 

123 Modeláři 

(program probíhá v 

budově SVČ) 

 

polytechnika, 

tvořivá, 

rukodělná 

činnost, tradice 

v programu žáci pracují s tepelnou řezačkou 

polystyrenu, z něj vytvoří základní díly jednoduchého 

letadla, které následně nabarví a sestaví 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 

90 min 50/žák/v SVČ 

+90/žák/materiál 
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PROGRAMY V MEDIÁLNÍCH UČEBNÁCH SVČ IVANČICE 
č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

124 Můj pohled 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média 

 

žáci se seznámí se základními principy, jak pořídit 

dobrou fotografii, získají informace o pravidlech třetin, 

co je to zlatý řez, kompozice, v druhé části programu se 

svými telefony, fotoaparáty zachytí fotografie na dané 

téma, kde uplatní získané poznatky 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

90 min 50/žák 

 

125 Základní úprava 

fotografie  

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci se seznámí se základními postupy úpravy fotografie, 

jak vyvážit bílou, křivky, úrovně, ořez fotografie, výuka 

bude probíhat interaktivně, vyučující bude postupně 

ukazovat kroky a žáci je budou zkoušet na počítačích 

opakovat 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

 

90 min 50/žák 

 

126 Třídní song 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci si vyzkouší vymyslet svůj text na určité téma, po 

nácviku  a rozdělení rolí proběhne nahrávání a 

zpěv/rapování, výstup si třída odnese na památku, 

program je vhodné rozdělit do 2 programů 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

90 min 

(2x) 

 

50/žák 

 

127 Reportéři 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci se stanou fiktivními reportéry TV, jejich úkolem 

bude udělat reportáž na určité téma, tu poté sehrají, 

jejich výstup bude natočen, naučí se pracovat s 

jednoduchým scénářem, rozdělením rolí, program 

zahrnuje týmovou práci, dramatickou výchovu, program 

je vhodné rozdělit do 2 programů 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

 

90 min 

(2x) 

 

50/žák 

 

128 Zábavný dabing 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci propůjčí svůj hlas svému oblíbenému herci, herečce 

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

práci dabingu i zvládání emocí, program je vhodné 

rozdělit do 2 programů 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

90 min 

(2x) 

 

50/žák 
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č. název oblast a téma obsah věk skupina délka  cena 

129 Rádio 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

 

média skupina dostane za úkol připravit rozhlasové vysílání, 

jsou zadána přesná pravidla, žáci si zvolí konkrétní úkoly 

vedoucí k zabezpečení "živého" rozhlasového 

programu, studio poskytuje technickou podporu pro 

dosažení společného výsledku, třída obdrží záznam 

simulovaného vysílání na CD, program je vhodné 

rozdělit do 2 programů 
 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 

90 min 

(2x) 

 

50/žák 

 

130 Bezpečně na 

sociálních sítích 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

 

média program prohlubuje znalosti funkcí v sociálních sítích a 

vede žáky k odpovědnému chování při jejich užívání, 

vysvětluje relativní anonymitu a vede k odpovědnějšímu 

a kultivovanějšímu projevu, program je vhodné rozdělit 

do 2 programů 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

90 min 

(2x) 

 

50/žák 

 

131 Vyhledávání 

informací na 

internetu 

(program probíhá 

v budově SVČ) 

média žáci budou vyhledávat a třídit informace na internetu, 

naučí se, jak ověřit relevantnost informace, získají 

přehled pro ně užitečných odkazů a aplikací, dostanou 

zadání a jejich úkolem bude zjistit různé informace a 

přijít na výsledek zadaného úkolu 

6.-9.tř. skupina do 15 

žáků, třídu lze 

rozdělit a 

nakombinovat 

s jiným 

programem 
 

90 min 50/žák 

 

PROJEKTOVÉ DNY 
Deskohraní jako forma 

vzdělávání 

 

zábavný 

program 

program je připraven formou ukázek her, které se žáci 

společně s pedagogy naučí, vždy je připraveno 5-7 her  

 

6.-9.tř. skupina do 24 

žáků, vyšší počty 

konzultujte 

předem 

 

120 min+ 100/žák/v SVČ 

120/žák/mimo 

SVČ 
 

Rubikon prevence, 

zodpovědné 

rozhodování, 

osobnostně 

sociální výchova 

preventivní interaktivní program, který učí žáky o 

zodpovědném rozhodování a rizicích sázení 

mladistvých, program upozorňuje žáky na existenci 

„hazardního zákona“ a na rizika nezodpovědného 

sázení u mladistvých, rozvíjí kompetence pro život – 

zodpovědné rozhodování a schopnost rozpoznat rizika, 

posiluje právní vědomí žáků a ukazuje právo jako 

důležitou součást našeho života 

6.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem/může být 

i více tříd 

120 min+ 50/žák 
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Infoabsolvent kariérové 

poradenství, 

volba povolání 

kam na studium 

osobnostně 

sociální výchova 

 

seznámení se, jak pracovat s informačním systémem 
ISA+ o uplatnění absolventů škol na trhu práce, který 
nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy; 
najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k 
přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání, při 
výběru povolání pomůže i Profi test nebo videoukázky 
technických profesí; velkým přínosem je ISA+ pro žáky 
se zdravotním postižením i pro žáky se studijními 
problémy 

7.-9.tř. jedna skupina  

(1 třída), vyšší 

počty konzultujte 

předem/může být 

i více tříd 

120 min+ 50/žák 

 
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 
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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, stoly 
na stolní tenis. 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 

● do své výuky můžete zapojit zahraniční dobrovolníky Evropské 
dobrovolné služby, které každoročně hostuje naše organizace 

● nabízíme praxi, doučování a přípravu žáků/studentů 

● zajistíme pro Vás příměstské tábory 

● 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 
 


