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Jarní prázdniny s tématem Máme rádi Česko jsme započali rozdělením do týmů. Každý dostal 
kartičku s kouskem písničky, a s její pomocí si pak našel zbytek týmu. Naše čtyři týmy se pak 
pojmenovaly Roboti, 7days, Češi a Teplí párci. Tyto týmy pak zápolily v soutěžích nejen o 
Česku. Téměř každý den jsme měli jedno téma, které si děti prošly. Témata byla: hudba, 
zeměpis, filmy a literatura. Historický den nám zkazila větrná smršť. 
 
Soutěže první večer prověřily základní znalosti o Česku. Zahráli jsme si třeba Kahoot. Zbytek 
večera jsme si pak zasoutěžili v Bludišti na motivy televizního pořadu. Týmy soutěžily 
v předávání boty, mince, podlézání nebo malování na záda na přesnost. Pak si děti zkusily 
hádat hesla pomocí indicií, všechna hesla měla něco společného s naší zemí. Na závěr jsme 
pak luštili opravdová papírová bludiště, týmy musely spolupracovat, protože každý účastník 
měl jen jednu čáru na nakreslení. 
 
První den, tedy pondělí, bylo na téma česká hudba. 
Začali jsme dopolední hudební vycházkou. Týmy se 
vydaly na cestu na Kobylí hlavu, náš tradiční pochod na 
vrchol nejvyššího kopce v okolí. Po cestě na účastníky 
čekalo několik úkolů – hudební kvíz, spojovačka 



hudebníků s jejich jmény, vyfocení fotky na námět písničky, vymyšlení písniček na zadané 
téma a také mezi dvěma stanovišti zpívat české písničky. Zpěv byl hodně náročný, protože se 

celou cestu šlo do kopce       
 
Odpoledne jsme v první hře vyzkoušeli, jak jsme na tom se znalostmi českých písniček. Děti 
hledaly po zbytku lesa úryvky českých písniček, a snažily se určit, o jakou písničku jde. Některé 
písničky byly jednoduché, u jiných jsme se docela zapotili.  
Po poznávačce jsme hráli hudební akční hru. Vedoucí se postavili proti dětem jako pomlky. 
Děti se snažily posbírat co nejvíce notiček. Nakonec se podařilo posbírat opravdu velké 
množství not, i když utéct vedoucím vůbec nebylo snadné. 

Následně si každý tým musel posbírat kartičky s kapelami 
svého (předem určeného) hudebního žánru. Mělo to ale 
veliký háček, všichni členové týmu měli svázané nohy 
k sobě šátkem. Proběhlo pár karambolů, ale nakonec se 
skupinky pěkně srovnaly a podařilo se jim sebrat skoro 
všechny lístečky v okolí základny. 
 
 

Navečer jsme si pro velký úspěch opět zahráli Kahoot, tentokrát na poznávání cover verzí 
písniček.  
Užili jsme si také saunu. Mezitím ti, kteří v sauně zrovna nebyli, začali vyrábět svoje magnetky 
na památku. Každý si nakreslil libovolný obrázek, který jsme pak přilepili ke skleněnému 
kamínku a magnetu. Všechny magnety se moc povedly!  
Zbytek večera jsme strávili u deskových her a hraním židličkované. 
 
Úterý bylo ve znamení českého zeměpisu. Dopoledne jsme se opět vydali na vycházku, 
tentokrát cesta vedla přes Heraltice a Pokojovice zpět na základnu. Cestou nás opět čekaly 
záludné úkoly. Tématem celého výletu byly jednotlivé kraje ČR. V každém kraji byl jiný úkol, 
který byl pro kraj nějak typický. Například v Praze jsme poznávali památky, v Jihomoravském 
kraji jsme se učili básničku v hantecu, v Jihočeském kraji 
jsme poznávali ryby, v Pardubickém kraji jsme si zajeli 
Velkou pardubickou, v Karlovarském kraji jsme 
zjišťovali složení minerálek, na Vysočině jsme skládali 
obrázek náměstí v Telči, ve Zlínském kraji jsme určovali, 
jak velké nohy asi mají vedoucí… I když byly některé 
úkoly velmi náročné, nakonec jsme všechno zvládli. 
 
Odpoledne jsme si vyzkoušeli, jak se asi v Česku vyrábí elektřina. Děti posbíraly lístečky, 
výměnou za ně a za malý úkol pak v elektrárně u vedoucích dostaly baterku. Elektřiny jsme 
vyrobili tolik, že bychom na celý rok mohli zásobovat minimálně Jihlavu. 
 
Jak dobře známe česká města prověřila další hra. Děti opět ve zbytku lesa nasbíraly lístečky 
s větami, ve kterých byla ukrytá jména českých měst. I mladší děti zvládly naše zákeřná města 
najít velmi dobře. 



 
Večer jsme se pustili do další rukodělné činnosti. 
Tentokrát jsme vyráběli figurky z hlíny. Každý si mohl 
vyrobit, co chtěl. Všechny výtvory se moc povedly. 
Potom nás čekalo zeměpisné Riskuj!. Z nabízených témat 
si týmy vybíraly otázky. Zeměpisné Riskuj se povedlo 
méně, než ostatní hry. Děti si ale odnesly nějaké nové 
informace. 
 

Středu jsme věnovali českému filmu a literatuře. Tentokrát nás nečekal žádný velký výlet, bez 
procházky jsme se ale neobešli. Hned dopoledne se děti vydali na pohádkovou stezku, kde je 
čekaly karty s českými pohádkovými a filmovými postavami. Jejich úkolem bylo poznat, kdo na 
obrázku je. Stejnou stezku si vyzkoušeli i vedoucí. Některé postavy ale byly opravdu oříšek, 
nejen pro děti. 
 
Po pohádkové stezce jsme zkusili dávat 
dohromady slavné páry. Dvojice byly ze všech 
možných oblastí, z večerníčků, pohádek i pověstí. 
Nakonec se nám podařilo skoro všechny kartičky 
spárovat. 
 
Pak se děti vydaly na „pokec“ s pohádkovými postavami. Vedoucí se na chvilku proměnili do 
různých postav, děti se snažily pomocí otázek zjistit, kdo je kdo. Největším problémem byl 
čaroděj Mrakomor, kterého nakonec uhodla jen jedna skupinka. 
 
Odpoledne jsme si vyzkoušeli, jaké to bylo pracovat ve filmových půjčovnách. Týmy dostaly 
seznam zákazníků, jejichž přání měly splnit. Pak v lese hledali kartičky s filmy. Vítězné skupině 
se povedlo splnit všechna přání svých zákazníků. 
 
Po půjčovně jsme se opět vydali do sauny, a v mezičase jsme barvili naše hliněné výtvory. Na 
barvení jsme se opravdu vyřádili, a naše figurky se staly ještě krásnějšími. 
Pro velký úspěch jsme si také zopakovali Kahoot. 
 
Ve čtvrtek jsme původně měli v plánu probrat se zajímavou českou historií. Kvůli špatnému 
počasí a hlavně velmi silnému větru, který lámal stromy, jsme však celý den museli strávit 
v chalupě. Nakonec jsme tedy den strávili mixem všech možných témat.  

 
Jako první si týmy připravily divadlo. Každá skupina 
dostala seznam postav, které se v představení měly 
objevit, a kouzelný předmět, který měli využít. Děti se na 
divadle opravdu vyřádily. Připravily perfektní kostýmy a 
zábavné příběhy. Diváci se bavili a každý kus odměnili 
pořádným potleskem. 
 
Po divadle jsme si na chatě zahráli na schovávanou se 

slavnými osobnostmi. Schovali se opravdu důkladně, do skříní, na postele, z hasičák nebo 

dokonce na záchod       



 
Po obědě jsme si zkusili byrokratický úkol – zařídit si občanku. Oběhali 
jsme různé úřady abychom získali rodný list, žádost, podpis, 
fotografie, a nakonec samotný doklad. Úředníci v podobě našich 
vedoucích se s dětmi moc nemazlili a své role si opravdu užili. 
 
Navečer jsme si pak vyzkoušeli speciálně upravenou verzi hry Aktivity. 
Každý tým losoval úkol jako v klasické hře – kreslení, pantomimu a 
povídání, všechny kartičky ale opět měly něco společného s Českem. 
Aktivity se povedly, všichni si vyzkoušeli aspoň dva úkoly a všichni se 
s nimi poprali statečně. 
 
Večer jsme strávili hraním různých her v místnosti – hledání svých bot 
se zavázanýma očima, bang, zasedávanou, noviny a další. 
 
V pátek dopoledne proběhlo vyhlášení. Celou soutěž nakonec docela poeticky vyhráli Češi. Za 
své snažení si všichni odvezli památeční placičku. Děti, které s námi jely poprvé, dostaly ještě 
speciální odměny – pionýrské šátky, píšťalky a klíčenky. 


