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TO JE DÄšS... Tak se je&scaron;tÄ› párkrát vykoupeme (venku, pod &scaron;irým nebem), nÄ›jakou, uÅ¾ ne tak dlouhou
dobu budeme chodit co nejvíc nalehko - a ty na&scaron;e ratolesti zase zapadnou do &scaron;kolních lavic. PÅ™ípadnÄ› do
nich teprve poprvé vejdou, nebo naopak pÅ¯jdou poprvé do práce - Ä•i &scaron;koly vysoké, pÅ™evysoké... A zaÄ•nou
kolem nás lítat reklamy typu "...já uÅ¾ ho vidííííím!!!" Ale na to myslet nemÅ¯Å¾eme, protoÅ¾e to bychom stárli je&scaron;tÄ›
rychleji :-)))

Kdo z vás najdete onÄ›ch hledaných pÄ›t rozdílÅ¯ - mÅ¯Å¾ete se vydat se svými Å¾áÄ•ky, Å¾áky i studenty na výlet za p
Pár nabídek pro PraÅ¾áky je pod obrázkem.
A - jako vÅ¾dy: pokud to nebudete pÅ™esnÄ› vÄ›dÄ›t, nebo jen pro kontrolu - na správnou odpovÄ›Ä• si kliknete na
rozlu&scaron;tÄ›ní:

Premianti letos zase u&scaron;etÅ™í: PraÅ¾ská zoologická zahrada totiÅ¾ jiÅ¾ tradiÄ•nÄ› chystá pro jedniÄ•káÅ™e akci na
&scaron;kolního roku. &bdquo;Zveme do zoo dÄ›ti s jedniÄ•kou z pÅ™írodovÄ›dných pÅ™edmÄ›tÅ¯, tedy z pÅ™írodovÄ›dy, pÅ
prvouky Ä•i biologie. V pátek budou mít vstup za korunu,&ldquo; zve zoo na náv&scaron;tÄ›vu. V Rezervaci Bororo bude
navíc pro tento den pÅ™ipraven speciální program, kde budou moci náv&scaron;tÄ›vníci oznámkovat zvíÅ™ata. Muzeum
hlavního mÄ›sta Prahy zve dÄ›ti do svých tÅ™í budov. V hlavní budovÄ› muzea (Na PoÅ™íÄ•í 52, Praha 8) budou pÅ™ístupné
stálých expozic také výstavy První kÅ™ik, první pláÄ• a Vladimír Boudník. JedniÄ•káÅ™i mají vstup zdarma. Podskalská celnic
na Výtoni seznámí náv&scaron;tÄ›vníky prostÅ™ednictvím stálé expozice se zaniklým Podskalím a voroplavbou na VltavÄ›.
Bude také moÅ¾né vyzkou&scaron;et si simulátor voru a projet si Svatojánské proudy. JedniÄ•káÅ™i mají vstup zdarma.
Zámecký areál CtÄ›nice nabízí mimo stálých expozic také výstavu ze sbírek &bdquo;UmÄ›ní kuté v Å¾eleze&ldquo;. JedniÄ•káÅ
mají vstup zdarma. DÄ›ti, které chodí na základní &scaron;kolu v Praze 1, se mohou tÄ›&scaron;it na zmrzlinu a vstupenku
do muzea voskových figurín Grévin. OdmÄ›na za vysvÄ›dÄ•ení se bude rozdávat od 9 do 12 hodin pÅ™ed budovou Z&Scaron;
VodiÄ•kova. Na známky tentokrát nehledí ani v Aquacentru &Scaron;utka. V pátek mají v&scaron;echny dÄ›ti do
patnácti let vstup do celého areálu na celý den za pouhou korun. ZároveÅˆ bude pro dÄ›ti po celé odpoledne pÅ™ipraven
bohatý program s filmem Já, padouch 3. V areálu bude pÅ™ipravena diskotéka, pétanque, lovení rybiÄ•ek, golf, stÅ™elba na
terÄ• Ä•i skákání v pytli. Pro kaÅ¾dého dÄ›tského náv&scaron;tÄ›vníka je pÅ™ipraven dárek. Malý dárek ve stylu filmu
Transformers a zmrzlina Ä•eká na prvních 300 &scaron;kolákÅ¯, kteÅ™í v pátek dorazí do OC &Scaron;estka. Akci si
pÅ™ipravila i kontroverzní výstava Body The Exhibition, která ukazuje fungování lidského organismu na exponátech ze
skuteÄ•ných lidských tÄ›l. Od 19. Ä•ervna do 23. Ä•ervence získají studenti se samými jedniÄ•kami vstup zdarma. OdmÄ›na je
pÅ™ipravena i pro ty, kteÅ™í nepatÅ™í k premiantÅ¯m. &bdquo;Kdo pÅ™ijde s dobrým vysvÄ›dÄ•ením, dostane od nás dárek.
V&scaron;em pÅ™ekrásné prázdniny pÅ™eje d@niela
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