
 

 

Skvělá nabídka několika programů, které pořádá Ekocentrum Skřítek z. s. 

Pro žáky ve věku 7 – 14 let (výjimky lze domluvit). 

Cena: zdarma (hrazeno z dotace v rámci OP VVV, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348,  

projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“) 

Oběd v programu zahrnut není, pokud se nedomluvíme s účastníky jinak. 

Dopolední program od 8.30 do 12.30 hod 

Termíny: 

Pondělí 2. 8. –  To je hlína!  
Co je hlína, její zkoumání a výtvarné práce s hlínou. 

Vede: Eva Janečková a Eliška Slezáková (Bc. restaurátorství) 

 

Úterý 3. 8. – Tajemství našeho těla aneb posvátné počítání Mayů 

Povede přímý potomek Mayů, překlad zajištěn. Pohled na lidské tělo v jiném úhlu. Program, který je 
pořádán pro děti v Mexiku. 

Vede: Eva Janečková a Arturo Morales Cervantes (léčitel a strážce mayského kalendáře), 
překladatelka Pavlína Kalvodová (lektorka cizích jazyků) 

 

Středa 4. 8. – Náramky 
Historie náramků, různé druhy, v souvislosti poznávání některých druhů přírodnin, tvorba různých 
náramků (provázkové, bavlněné, z minerálů, kůží…) 
Vede: Eva Janečková a Eliška Vejdělková (studentka VŠ) 

 

Čtvrtek 5. 8. – Tanec živlů 

Tance přírodních národů tančené v kruhu. Bubnování. Z tradic tanců maorských (haka), afrických. 

Místo konání: příroda (nejspíš Balda nebo okolí Bystrého – bude upřesněno). V případě nepřízně 
počasí v tanečním sále ZUŠ Bystré. 

Vede: Eva Janečková a Hana Malíková (učitelka v ZUŠ) 

 

Pátek 6. 8. – Jazyky se hodí 
K čemu je dobré umět cizí jazyk. Některé cizí jazyky a příroda, hry. Základní slovíčka v angličtině. 

Co se učí děti v Japonsku. 

Vede: Eva Janečková a Ondřej Janeček (lektor angličtiny) 

 

Závazné přihlášky do 25. 7. 2021 na tel. č. 731 563 819. 

Místo konání (mimo Tance živlů) sídlo ekocentra: Pomezí 128 – zahrada i uvnitř dle počasí. 

Doporučujeme neváhat – jedná se o skupinky maximálně 15 účastníků. Lze se přihlásit na jednotlivé 
dny i na všechny termíny. Bližší informace pro účastníky týden před konáním, případně při přihlášce. 

Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve Ing. Eva Janečková 


