Léto pro školáky 7 - 10 let
Program léta po týdnech, kontinentech a povoláních:
9. – 13.7. Asie: výrobce robotů/gejša/pěstitel rýže/zemědělec
Naše léto začíná v Asii - zemi robotů, ale také rýžových polí, krásných a tajemných gejš,
místa, kde začali vyrábět papír. A proto sipapír takévyrobíme. Na výletě v Zemědělském
muzeu zjistíme, co vše obnáší pracovat v zemědělství. V Bambínuvytvoříme svého robota,
který si zahraje v našem filmu, ale vyrobíme také boty pro gejšu. A protože nesmíme
zapomenout na chutě Asie, uvaříme si něco z rýže a sníme - jak jinak než hůlkami.
Nasedneme na letadlo a míříme směr Severní Amerika.
16. – 20.7. Severní Amerika: herec/architekt/módní návrhář/kameraman
Severní Amerika - kontinent mrakodrapů, lesku, filmů a hvězd. Proto si také vyzkoušíme
navrhnout a postavit ten nejúžasnější mrakodrap, vyrobíme si filmovou klapku, vytvoříme
originální módní doplněk, a abychom mohli dostatečně ocenit všechny návrhy, uspořádáme
módní přehlídku. A kam se vydáme na výlet? Kam jinam, než do Ateliérů Barrandov,
abychom viděli, jak film vypadá opravdu zblízka! A když už víme, jak vypadá natáčení, jeden
film si také sami natočíme. Ale týden už končí a my se přesouváme na jih.
23. – 27.7. Jižní Amerika: pirát/ekolog/fotbalista/sběrač kávy
Co se snad všem „velkým“ vybaví u Jižní Ameriky? Karneval v Riu, fotbal, káva a deštné
pralesy! Proto si karneval uspořádáme také v Bambínu a naše masky budou nedostižné, že
by v Riu bledli závistí – ale ani ostatní nebudou ochuzeni o karnevalový zážitek, protože si o
tom natočíme film. Zahrajeme si fotbalové utkání a od sportu se přesuneme do deštných
pralesů, kde se z nás stanou ekologové. Ekologii ostatně poznáme blíže i na našem výletu
v Toulcově dvoře. A po téhle cestě budeme potřebovat kávu – ale nebojte se, my ji
nevypijeme, ale vytvoříme z ní umělecké dílo ;) A taky se z nás stanou piráti, kteří si budou
muset vyrobit svou loď, a vyplujeme směr Oceánie.
30.7. – 3.8. Oceánie: lovec perel/námořník/potápěč
Šnorchl a ploutve s sebou! Vyplouváme do Oceánie. Uspořádáme závody v potápění a určitě
vylovíme i perly! A protože se z pirátů minulého týdne proměníme v námořníky, a každý
správný námořník musí umět vázat uzly, i my se to naučíme a dokonce si o tom natočíme
film. Vyrobíme si kormidlo a dalekohled, abychom viděli pevninu. A tou pevninou, kterou
uvidíme v dálce, a ke které doplujeme přes zastávku na výletě v Přístavišti v Praze, je
Afrika.Tak ahoooooj!
6. – 10.8. Afrika: archeolog/lovec/bubeník
Afrika – země pyramid, ale také vesnic domorodců a lovců. Vydáme se na dobrodružnou
výpravu a budeme hledat vykopávky. A jako správní archeologové si musíme zavést
archeologický deník, abychom si mohli zapsat záznamy o našich cenných nálezech a jejich
historii. Dozvíme se něco o kanalizaci ve starém Egyptě, a abychom si to mohli lépe
představit, pojedeme na výlet do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Ale od archeologie
a historie se přesuneme také k lovu, a protože budeme lovci, rozhodně potřebujeme luky,

šípy a terče. Koho ale nepotkáme na cestě?? Bubeníky! Proto raději odložíme zbraně,
ponoříme se do víru bubnů a složíme si vlastní skladbu. A jaký film tento týden natočíme,
bude překvapení. Ale týden už končí a je čas vydat se do Austrálie.
13. – 17.8. Austrálie: plavčík/surfař/horník/střihač vlny
U protinožců se vydáme na vlny jako správní surfaři. Pojedeme na Střelecký ostrov (což je
tedy mnohem menší ostrov, než je Austrálie, ale také ostrov) a tam si vyzkoušíme, jaké to je
být plavčíkem a naučíme se poskytnout první pomoc. Od vln oceánu se přesuneme k vlně
ovčí, ze které budeme tvořit. A protože jsme v Austrálii, zemi zlatokopců, zakutáme se dolů
do dolů najít zlatou žílu. Musíme ale dávat pozor, aby nám něco nespadlo na hlavu, proto si
vyrobíme hornickou helmu. Ve filmu tohoto týdne potom uvidíte buď vlnu, nebo zlato (anebo
tmu, protože možná bude také o hornících) ;) A kam pojedeme dál? Na Antarktidu!
20. – 24.8. Antarktida: polárník/rybář/chovatel Husky
Pořádně se zabalte, abyste nezmrzli, protože vyrážíme na pól! Vyzkoušíme si být polárníkem
a vyrobíme si polárnické brýle, abychom se po pólu mohli dobře rozhlédnout. Zpestříme si
ledový svět a obarvíme led, se kterým budeme dělat experimenty. Led nám ale taje na vodu,
proto se vydáme se na Gutovku do vodního světa. Stanou se z nás rybáři, vyrobíme si prut a
uspořádáme rybářské závody. Ledové iglú sice v létě nepostavíme, ale stan ano! A jaký film
si natočíme? O vědci nebo polárníkovi. Pohlédneme ke hvězdám a přesouváme se do
dalšího týdne.
27. – 31.8 Vesmír: konstruktér raket/kosmonaut/astronom/meteorolog
A závěrečný týden se obrátíme ke hvězdám! Jsme totiž kosmonauty. Abychom se tedy mohli
vydat ke hvězdám a poznat naší galaxii, vyrobíme si raketu i model sluneční soustavy. A
zblízka se do vesmíru podíváme také na výletě do pražského Planetária. Po návratu na Zem
si vyzkoušíme být astrology a meteorology, takže předpověď počasí si tentokrát můžete
nechat říci od nás. Film tohoto týdne bude o kosmonautovi, nebo astrologovi.

