
              

PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 

„KOLUMBUS A OBJEVENÍ AMERIKY“  
aneb  

„OBJEV I TY SVOU AMERIKU…“ 
 

Motto: …každý má svou Ameriku…a každý k objevení té své Ameriky potřebuje: 

 Svůj sen a víru v něj, prostě pozitivní myšlení 

 Cílevědomost 

 Vytrvalost 

 Pracovitost 

                 … a to bez ohledu na věk 

Cíle: 

Formou hry a pocitového zážitku dětem předat víru v to: „Že mohou dosáhnout všeho, co 

chtějí… pokud za tím půjdou, budou na sobě pracovat a nenechají se odradit.“ 

Zážitek pro děti musí být maximálně „autentický“, proto jsou součástí programu mapy, glóbus, 

lodní lana i kostýmy. A program povede i skutečný mořeplavec, který obeplul svět. 

 

Z programu „Pohádkového příběhu o Kolumbovi“: 

 Seznámení s mapou 

 Seznámení s globusem 

 Seznámení se s kompasem 

 Příběh o Kolumbovi, který není pohádkou, přestože to tak vypadá 

 Kresba lodě 

 Námořnické dovednosti a chuť se učit: jak napnout plachtu, vázání uzlů, určení směru 

 Měl Kolumbus strach? A jak si s ním poradil? A je třeba být opatrný? 

 Co všechno dokázal Kolumbus 

Pracuje se s projekcí nebo s velkoformátovými fotkami Kolumba, králů, lodí, objevených zemí i 

bouří.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Závěr:  

I vy děti můžete být Krištofem Kolumbem! Co k tomu potřebujete? 

 Sen a věřit v něj – to je loď, která vás poveze 

 Rád se učit se nové věci a pracovitost  

 Trpělivost a vytrvalost 

 Překonávat překážky, nemít strach a být opatrný 

 

Každé dítě dostane na památku: 

 Výkres se svou namalovanou lodí, námořnický náramek z provázku  

 Pokud si děti donesou bílé tričko nebo šátek, mohou si je orazítkovat razítky lodí, 

kotev, lan, kompasů,  

 V případě zájmu i fotografii s kapitánem 

 

Doba trvání:   1,5 hodiny včetně her 

Cena:              50,-Kč/dítě (+ mimo Brno cestovní výlohy 4,50 Kč/km) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programem děti provede Jiří Denk - mořeplavec, cestovatel, manažer a zkušený lektor.  

Se svojí plachetnicí Altego obeplul v letech 2007 – 2010 svět tou nejnáročnější možnou trasou. 
Doplul i na Mys Horn, Mys Dobré Naděje, Antarktidu, Falklandy či nehostinné souostroví Jižní 
Georgie. Od roku 2010 pluje se svou manželkou Petrou a od roku 2014 plují společně se svou 
pětiletou dcerkou Haničkou. Svým cestováním do odlehlých krajin jsou příkladem překonávání hranic 
možného v cestování dospělých i v cestování s dětmi. Tím se jim daří inspirovat i ostatní.  

 
 

Kontakt: Jiří Denk, tel.: 602 791 820, mail: jiri@altsea.cz 
Více na www.altsea.cz,  www.plavbakolemsveta.cz  
nebo na www.facebook.com/plavbakolemsvetasaltegem 
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