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Konec prázdnin jsme se v doučovacím klubu EUROTOPIA.CZ rozhodli prožít venku, a tak 

jsme pozvali děti do prostor DDM Méďa v Krnově. Na děti čekaly připravené soutěže, ale 

neprocvičovaly si jenom tělo ale i hlavu. Byly připraveny soutěže, kde si žáci otestovali 

obecné znalosti a zajímavosti ohledně České republiky, pak si zopakovali matematiku (malá, 

velká násobilka), gramatiku (doplňování i a y) českého jazyka i literaturu. Kromě aktivit, kde 

musely zapojit dovednosti naučené ve škole, byly připravené i lanové překážky či jiné 

aktivity, které otestovaly zručnost žáků. Celé jsme to pojali jako jednu velkou soutěž, takže 

nechyběla ani zdravá rivalita. Poté, jak doběhly do cíle všechny děti se splněnými úkoly, sedli 

jsme si na lavičky v areálu a soutěž společně vyhodnotili. Žáci si následně vytáhli svačinu a 

občerstvili se. Pouklízeli jsme areál lesoparku v DDM Méďa a přesunuli jsme se všichni 

společně na dopravní hřiště. Všem žákům jsme vybrali kolo aby bylo akorát velikostně 

k jejich proporcím. Vysvětlili jsme si pravidla silničního provozu, pro některé zkušené to bylo 

jenom opakování, a pustili se do ježdění. Dva žáci si nebyli svými dovednostmi jistí a tak 

jsme jim ze začátku napomáhali víc než ostatním. Ke konci už jezdili úplně samostatně což 

bylo i pro rodiče, když si je přišli vyzvednout malé překvapení.  

Na závěr celého programu jsme si shrnuli co se komu líbilo, co bylo pro koho náročné nebo 

naopak jednoduché. Rozdali jsme drobné ocenění za snahu a soutěživost a popřáli si 

navzájem hodně úspěchů do nadcházejícího školního roku. 

 

Zpracoval: Pavol Harminc - pracovník pro práci s komunitou doučovacího klubu 
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  
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