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Program na říjen 2017

2. 10. Otisky (prstů) – vyřež si vlastní tiskátka z brambor, gumy, nebo obtiskni na papír své 
prsty do originálního obrazce

3. 10. Filmotvůrce – inspirováni krátkým dětským �lmem vymyslíme jeho pokračování 
(ilustrace / divadelní scénka)

4. 10. Chřestíš? Chřestýš! – vlastnoruční chřestidla nás rytmicky doprovodí k improvizo-
vaným zpěvům a tancům

5. 10. Fimfárum do ouška – posloucháme nezaměnitelný hlas Jana Wericha
6. 10. Popletená zvířata – různým tvorům se prohodily hlavy, těla, ocasy… 

zábavné malůvky a vystřihovánky
9. 10. Notýsky – vyrobíme si populární zápisníčky, značka: tužka bude přiložena

10. 10. Opičí dráha – pestré pohybové aktivity, dle počasí možná i v parku
11. 10. Špejlovci a špejlovkyně – sestroj nevídané stavby či objekty z oblíbeného dřevěného 

materiálu
12. 10. Auto / portrét – nakreslíme či namalujeme podobiznu vlastní, nebo kamarádovu 

(zrcadla máme)
13. 10. Komický komiks – vymysli a nakresli obrázkový příběh na zadané téma

16. 10. Patláže – koláže ze všemožných materiálů, špinavé ruce zaručeny
17. 10. Šnečí závody – vyrob si svého šampióna a závodní dráhu a porovnej 

jeho síly se soupeři
18. 10. Ponožkoví lichožrouti – osamělé ponožky a rukavice přetvoříme v milé bytůstky

19. 10. Knížka je kámoška – proto se jí neboj a svou oblíbenou představ jakoukoli formou 
ostatním

20. 10. Haiku – inspirováni japonskými kratičkými básničkami zkusíme vymyslet své vlastní
23. 10. Kouzelné okénko – pomocí něj si „orámujeme“ působivý detail a ztvárníme jej 

kresbou, básní, pohybem…
24. 10. Deskohrátky – široký výběr deskových her

25. 10. „Jsem jenom prodavačem limonád…“ – vytvoř si vlastní obchod včetně zboží 
a zvesela nakupuj či prodávej

26. 10. – 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NEZKROTNÍ AKROBATI
30. 10. Minísci – ušij si maličkého kamaráda z �lcu a schovej ho do pohodlné i praktické 

postýlky
31. 10. (Bá)sníme – poeticky se vyřádíme a třeba i nějakou ilustraci k básním přidáme


