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CK CERES - ŠvP ANIMA 
PROGRAMY PRO  ŠK.ROK 2016/2017 

 
Následující programy CERES ANIMA Team jsou určeny: pro děti prvního stupně - Activitycamp, 

Čarodějnický program, Podmořský svět, pro děti předškolního věku - Pohádkový program, pro děti 

druhého stupně - Happy party. Po drobných úpravách lze však všechny programy použít i pro starší i 

mladší děti, než prokteré je uvedeno. 

 

Děti jsou během pobytu ve škole v přírodě rozděleny do družstev. Každé družstvo má na nástěnce 

bodovací systém, do kterého se mu po celou školy v přírodě zapisují body. 

V animačních aktivitách jsou zastoupeny všechny výchovné a zájmové oblasti od vědomostních her 

až po soutěže tělesné zdatnosti. Na konci týdne obdrží každý účastník školy v přírodě s animátory malé 

odměny a sladkosti. 

Každý program ve škole v přírodě je konzultován s učiteli. Jednotlivé dny a večerní programy si mohou 

animátoři měnit po dohodě s paní učitelkami. Každý animátor absolvoval školení, ve kterém se naučil 

program, hry, soutěže, ukazováčkem a klubové tance. 

Každý animátor je vyškolen a během školení získává další zkušenosti pro práci animátora ve škole v 

přírodě, přičemž před školou v přírodě je mu zaslán celý program is přesným popisem her, uživatelský 

manuál pro animátory. 

 

  CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ 
 
 

V tomto školním roce k Vám přicházíme opět s oblíbenými animačními programy: 

 

Program Activitycamp - V daném programu mají děti možnost vyzkoušet si, jaké je to být součástí 

přírody, poznají okolí, ve kterém žijí a pocítí, jaké je důležité, aby přírodu chránili prostřednictvím soutěží 

zaměřených na třídění odpadu. Matka příroda je převede ročními obdobími, naučí se něco nového o 

tom, jak funguje lidské tělo. Děti budou mít možnost zažít přírodu z jiné stránky (stopování zvířat, lidské 

smysly, čarování z odpadního materiálu, hmyzu olympiáda, zvuky zvířat, lesní záhady). 

 

Pohádkový program - v programu pod názvem ,,Z pohádky do pohádky,, mají děti možnost vyzkoušet 

si, jaké je to být součástí pohádek, jaké krásné je znát lidové pohádky a jaké kouzelné dokáží být 

moderní pohádky (lidové pohádky, moderní pohádky, pohádky o zvířatech, hrané pohádky). 
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Kouzelnický program - v programu pod názvem Kouzelnická škola mají děti možnost vyzkoušet si, jaké 

je to být součástí čarodějné školy, jaké nástrahy a dobrodružství, kouzla a hry mají pro ně připraveny 

animátoři - stavění kouzelnického domu / zámku, soutěže na čarodějnickou téma, tajenky, vaření 

kouzelného lektvaru, pavoučí dráha. 

 

Podmořský svět - v programu podmořský svět se děti ponoří do fascinujícího světa oceánů. Děti budou 

hledat během celého týdne ztracený poklad v hlubinách oceánů. Prostřednictvím her budou poznávat 

mořští živočichové a rostliny. Na výpravné lodi setkají pirátů, kteří je naučí námořnické triky. Děti budou 

soutěžit a plavit se z polárních moří, kde zažijí stavbu lodi, závod tučňáků až po Indický oceán, kde se 

ocitnou v bouři až se jejich loď ocitne pod mořskou hladinou, kde najdou ztracený poklad. 

 

Happy party - program happy party je určen zejména pro děti druhého stupně, protože se v něm 

nacházejí různé zábavné úkoly pro teenagery. Mládež si v tomto programu přijde na své zejména při 

Stopovačka a úkolech, kde si změří síly spolu s animátory. Zábava a spojení týmového ducha je heslo 

skvělého programu s názvem happy party. 

 

Stroj času - Díky stroji času se přenesou děti do různých zemí v čase. Děti budou mít možnost zkusit, 

jaké to bylo, když lidé žili bez televize, počítačů, telefonů, přesto dělali jiné zajímavé činnosti a zažili 

spoustu dobrodružství. Stanou se z nás badatelé a dozvědí se spoustu informací o životě našich předků 

a předků z jiných zemí. Program provede děti obdobími od pravěku po současnost. Děti budou mít 

možnost vyzkoušet např. jak žili pravěcí lidé, jako soutěžili sportovci během řeckých olympijských her, co 

dělali indiáni a dozví se i to, jaké zvyky měli staří Slované. 

 

  OBECNÉ INFORMACE KE ŠKOLÁM V PŘÍRODĚ S ANIMÁTORY 

 

ADRESÁT - VĚKOVÁ SKUPINA 

Animační program je určen pro mladší a starší školní věk. Konkrétně animační aktivity se upraví podle 

věku žáků a přizpůsobí se jejich vývojovým zvláštnostem. Program je určen pro dívky i chlapce. 

 

ZAJÍMAVOSTI, ATRAKCE 

Animační program je zpracován pedagogy z oblasti pedagogiky volného času. Program je pestří a děti v 

ní najdou následující aktivity spojené vždy s danou tématikou: 

 Hry pro jednotlivce 

  skupinové hry 

  workshopy 

  turnaje 

  společenské hry 

  Večerní program (kvízy, minidisco s choreografiemi, hry s hudbou, opekačku, noční pochod 
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ČAS 

Animační program je připraven na 5 dní. Jednotlivé činnosti se realizují v odpoledních hodinách od 

14,00 do 18,00 a ve večerních hodinách od 19,00 do 21,00. Samozřejmě, vše závisí na dohodě s 

pedagogy. Odpolední program se provádí venku, v přírodě (louka, les, hřiště) a večerní program ve 

společenské místnosti, jídelně, popřípadě venku, pokud to dovoluje prostor a počasí. 

 

MÍSTO 

Program je možné realizovat v kterémkoliv rekreačním zařízení. Aktivity se realizují iv exteriéru (les, 

louka, hřiště), iv interiéru (společenská místnost). 

 

INFORMACE 

Bližší informace získáte přímo od našich vyškolených animátorů v úvodu školy v přírodě. V případě 

bližších informací k animačnímu programu se můžete obrátit na Cestovní kancelář CERES. 

Koordinátorka a manažera animátorů: 

Mgr. Miroslava Kubovová - 776 666 277, anima@ceres.cz 

 

MATERIÁL A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Materiální a technické vybavení zajišťuje CK CERES. Děti mají k dispozici dostatek materiálu, vhodného 

pro tvůrčí činnosti, sportovní náčiní, audiotechniku. Pro děti jsou připraveny sladkosti a drobné dárky. 

Od pedagogů očekáváme zajištění vhodného oblečení a obutí, aby sedětimohlypohybovat v přírodě. 

 

PROGRAM 

Program je rozdělen na odpolední a večerní. 

Odpolední program- dětijsourozděleny do jednotlivých družstev, ve kterých děti čekají: 

  hry v přírodě, 

  kvízy, 

  stopovačky, 

  workshopy, 

  volné hry. 

 

Po skončení soutěží se děti každý denzapíší do  WORKSHOPŮ.   Každý animátor má připravený jeden 

z následujících workshopů: 

Výtvarný ateliér - úkolem výtvarného ateliéru je během týdne seznámit děti s různými výtvarnými 

technikami. Děti mají možnost vyzkoušet si modelování z hlíny, výrobu z přírodních materiálů, malovat 

pomocí prstových barev a jiné. 

Pohybovka - cílem pohyb do je pro neposedné děti vymyslet program, na kterém se vyběhnout, 

vyskáčou a vybijí nadbytečnou energii. Zde může animátor udělat různé turnaje, soutěže, pohybové hry. 
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Dramatická - děti si mají možnost na dramatické vyzkoušet základy ,, herectví ,,. 

Společenské hry - animátoři mají v krabici některé společenské hry, které zapojí do daného workshopu. 

Taneční workshop - děti mají možnost během tanečního workshopu trénovat s animátory taneční 

choreografie, klubové tance. 

 

Děti mají možnost ráno se zapsat do workshopu, který je nejvíce zaujme a dané workshopy budou 

provedeny v průběhu odpolední programu (cca od 16,30). 

Na večerním programu se děti zabaví s animátory při tancování klubových tanců, plnění vědomostních 

soutěží, hrách v místnosti, zábavných soutěžích. 

 

 

 

 

 

Cílem jednotlivých aktivit a soutěží je posílení týmového ducha, zábava, 

poznání nových her, radost z pohybu a tvořivosti !!! 

 

 V CERES ANIMA TEAMU vyhrává každé dítě, každé družstvo ... bez rozdílu !!! 

 

 


