
VÝLET NA KOLE  

 

KDY: středa 1.6.2022 

SRAZ: na školním dvoře 

ČAS: 7:45 

CO S SEBOU: kolo s funkčními brzdami a odrazkami, helmu, sportovní 

oblečení/obuv...dle počasí, batůžek se svačinou a pitím, popř. pláštěnku. 

A HLAVNĚ DOBROU NÁLADU:O) 

NÁVRAT: mezi 11:30 - 12:30 následně se půjde na oběd 

 

Na tento výlet Vás bude doprovázet paní učitelka Alenka Tomišová. Trasa 

bude přizpůsobena počasí a momentální situaci vašich sil:o) 

 

VÝLET DO KINA 

CINESTAR V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH 
KDY: středa 1.6.2022 

SRAZ: na školním dvoře v 7:40 

ČAS ODJEZDU: 7:50 (objednaným autobusem) 

CO S SEBOU: vhodné oblečení, pití a popř. svačinku, přiměřené kapesné. 

Děti, kterým bývá v autobuse špatně si, prosím, vezmou ráno Kinedryl a 

případně ještě jeden na zpáteční cestu + igelitový sáček (projistotu :o) 

A HLAVNĚ SI NEZAPOMEŇTE DOBROU NÁLADU:O) 

NÁVRAT: mezi 11:30 - 12:30 následně se půjde na oběd a domů či  

do družiny 

 

Doprovázet vás budou paní učitelka Jarmila Tykalová, Simona Laczkoóvá 

a Lenka Hrubešová. 

Děti si mohou s sebou vzít kapesné na občerstvení, v kině pro ně bude 

otevřen bar s nabídkou Popcornu a Coly v rozmezí 90kč – 130kč. 

 



KRUMLOVSKÉ DOMY 

VYPRÁVĚJÍ aneb hurá 

zpátky do minulosti 

KDY: středa 1.6.2022 

SRAZ: na dolní zastávce (vedle Sparu) v 7:35 

ČAS ODJEZDU: 7:45 (linkovým autobusem) 

CO S SEBOU: 120 kč ( vstupné do zámku a autobus), vhodné oblečení, pití 

a svačinku, deštník či pláštěnku, tužku + gumu  nebo gumovací pero. 

A HLAVNĚ SI NEZAPOMEŇTE DOBROU NÁLADU:O) 

NÁVRAT: autobusem ve 12:50 následně se půjde na oběd a domů či 

 do družiny 

   Na tuto výpravu se s Vámi těší paní učitelka Míla Říhová. Navštívíte náš krásný 

krumlovský zámek a v malebných uličkách města pak budete hledat, co domy 

skrývají, ale co pozornému oku určitě neunikne. Pokud bude Vaše hledání 

úspěšné, možná Vás dovede i k odměně. Aby vás cestou netrápil hlad...vezměte 

si svačinu a pití či kapesné na koupení něčeho dobrého. 

 

 

ŽIVOT V LESE 
KDY: středa 1.6.2022 

SRAZ: na školním dvoře v 7:45 

CO S SEBOU: pohodlné oblečení a obuv (vhodnou 

do lesa a trávy), pláštěnku, pití, svačinku, buřtík 

k opečení na ohýnku 

A HLAVNĚ SI NEZAPOMEŇTE DOBROU NÁLADU:O) 

NÁVRAT: v 11:30 následně se půjde na oběd a domů či do družiny 
 

Za lesními zvířátky, rostlinkami a hrátkami se s vámi vydají paní učitelka Jana 

Kostková a Marcela Háková. Jelikož půjdete do lesa, bylo by dobré si obléci 

dlouhé tmavé kalhoty a triko s dlouhým rukávem a také se nastříkat 

repelentem....ať nelákáte klíšťata. 

Nezapomeňte si přibalit buřtík a kousek chleba k opečení na ohýnku. 

 



 STOPA  XAPATANU  

(stezka za pokladem) 

KDY: středa 1.6.2022 

SRAZ: na školním dvoře v 7:45 

CO S SEBOU: pohodlné oblečení a obuv (vhodnou do lesa a trávy), 

pláštěnku, pití, svačinku 

A HLAVNĚ SI NEZAPOMEŇTE DOBROU NÁLADU:O) 

NÁVRAT Z LESA: cca v 10:00, následuje sledování pohádky a v 11:30 se 

půjde na oběd a domů či do družiny 

Vaším kapitánem při hledání bude Věra Marečková, Lenka Burcarová a Alenka 

Pulkertová. Jelikož cesta povede také lesem, bylo by dobré si obléci dlouhé 

tmavé kalhoty, triko s dlouhým rukávem a také se nastříkat repelentem....ať 

nelákáte klíšťata. Do batůžku přibalte náhradní ponožky pro případ, že by byla 

tráva mokrá. 

Až najdete všechny ukryté kameny a symboly, které Vás dovedou 

k pokladu....pohodlně se usadíte v učebně „dramky“ na polštáře a zaslouženě 

se podíváte na připravený film...určitě bude i něco malého k zakousnutí. 

 

HRY  BEZ  HRANIC 
 

KDY: středa 1.6.2022 

SRAZ: na školním dvoře v 7:45 

CO S SEBOU: pohodlné sportovní oblečení a 

obuv do tělocvičny, pití, svačinku 

A HLAVNĚ SI NEZAPOMEŇTE DOBROU NÁLADU:O) 

KONEC: v 11:30 a následně se půjde na oběd a domu či do družiny 

 

Hrát hry nevídané s Vámi bude paní učitelka Lucka Vávřeová, Olga 

Robová. 

Připrav se na hry, které jsi ještě nehrál. Čekají nás neobvyklé soutěže 

družstev, kde se ověří nejen tvá zdatnost, ale také smích, nápaditost a 

spolupráce. 

A neboj, cílem těchto Her bez hranic není nejlepší výkon, ale hlavně 

ZÁBAVA:O) 


