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Motivace 

Jak již název letošní Plavby pro děti napovídá, byl tematicky laděn podle knihy Antoine de 

Saint-Exupéryho Malý princ. Děti se setkali s příběhem letce, spolu s kterým se ocitli na 

začátku akce na poušti. Společně se seznámili s Malým princem a vyzkoušeli si jaké to je 

starat se o svoji květinu, ochočit si lišku nebo najít studnu. 



Akce se konala v příjemném prostředí areálu Pod Lamberkem nedaleko obce Březník. Okolí 

nám nabídlo rozmanitý terén, takže jsme měli možnost hrát hry a dělat různé aktivity na 

louce, v lese či u vody. 

 

Program 

Po celou dobu trvání akce jsme se s dětmi každé ráno a večer setkávali v čajovně, příjemném 

místě, kde jsme seděli na vlastnoručně nabarvených polštářcích, pili jsme čaj, poslouchali 

příběh Malého prince a povídali si o nadcházejícím nebo uplynulém dni. Poté měli děti, jako 

správní letci, možnost si své zážitky zvěčnit do svého deníku. 

Každý účastník akce, jak děti, tak vychovatelé i lektoři měli k dispozici svoji obálku se 

jménem, která sloužila jako poštovní schránka, kam si všichni navzájem mohli vkládat vzkazy, 

dopisy či jen obrázky. 

  

Sobota 

- Drobné seznamovací hry 

- Tvorba společných pravidel 

- Oheň, kytara, zpívání 

Neděle 

- Výlet na Dalešickou přehradu   

- Plavba parníkem  

- Koupání 

- Večer v čajovně a první seznámení s Malým 

princem 

 

 



Pondělí 

Malý princ děti seznamuje se svojí květinou a děti si zkouší, zda by dokázali se také starat o 

vlastní květinu 

- Hra na obstarávání květin 

- Vlastní květina a zdobení 

květináčků 

- Člověče nezlob se v životní 

velikosti 

- Zdobení polštářků   

Úterý 

Malý princ vypráví o planetách, které navštívil. Děti se vydávají po jeho stopách.   

- Barevná strategie – 

obhlídka planetek 

- Výroba sádrových masek 

- Příprava na Karneval – 

zdobení masek a kostýmů, 

nácvik vystoupení 

- Večerní karneval 

Středa 

Děti se s Malým princem vydávají hledat studnu 

- Pouštní golf a hledání studny 

- Pointilismus – malování částmi vlastního těla 

- Osvěžení v horkém dni 

- Opékání špekáčků 

- Kufr 

Čtvrtek 

Malý princ vypráví o lišce a jejich společném přátelství. Děti si zkouší ochočit přítele 

- Den trifidů – úkoly na důvěru dvojic a skupin 

- Nízké a vysoké lanové překážky 

- Oslava liščiných narozenin – vyrábění ovocných 

dortů a přání pro přítele 

 

 



Pátek 

Opravili jsme letadlo, loučení s Malým princem. 

- vachball 

- Odpolední výlet k vodě  

- Závěrečný večer s občerstvením a prezentací 

fotografií 

 

 

Závěr 

Celá akce proběhla v poklidu bez žádného vážnějšího úrazu. I přes velké teplo byli děti 

nadšené do všech aktivit. Do některých se zapojili i samotní vychovatelé a vnesli do 

programu příjemné zpestření. 

Pokusili jsme se i o malý přesah akce do běžného života dětí. Tradičně si vyrobili spousty 

věcí, které si mohli odnést sebou. Letos jsme se rozhodli potisknout polštářky, které mohou 

využívat i v běžném životě. Jako druhou věc od nás dostali květiny. O ty jsme se starali už 

během akce, společně jsme je přesadili a také zalévali. Děti si je mohli odvést sebou a je jen 

na nich, zda se o ně budou dále starat a květiny jim vykvetou. 

Jako instruktoři jsme se od dětí dočkali šťastných a rozzářených úsměvů téměř při každé 

aktivitě. Velice nás to těšilo a o to více pohánělo do dalšího dne, abychom ho připravili lépe a 

ještě zábavněji. Osobně nás děti obohatili svou spontánností a chutí do aktivit. 

 


