
PO STOPÁCH TRPASLÍKŮ A SKŘÍTK Ů 
 
Jedna pověst vypráví, že před dávnými lety byla planeta Země pokrytá sopkami. Obloha byla 
zamračená a šedá od kouře. Uprostřed té hrozné výhně žili jen strašliví obři. Během spousty 
miliónů let se sopky uklidnily, vytvořily se oceány i jezera a Země se pokryla lesy a loukami plné 
květin. Oškliví obři se změnili na víly, čarodějnice, trpaslíky, skřítky, elfy a jiné nadpřirozené 
bytosti. 
 
Děti budou putovat dobou, bojovat s obry, čarodějnicemi, pomáhat skřítkům, elfům a vílám. Za 
každý den a splněné úkoly budou dostávat body do svých hracích skřítkovských listů. 
 
Každý den je pro menší i větší děti připravena výtvarná dílna, úkoly, pohybové aktivity, kvízy, 
křížovky, hry a soutěže. Na konci měsíce budou děti podle zásluhy ohodnoceny. 
 
 
 

1. týden: 
  
VÝBUCH SOPKY  
Pondělí 2. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Na planetě Zemi došlo k  explozi sopky, vytéká rozžhavená láva. Zjisti, kde se ukrývají obři a vyrob 
sopku s náhlou explozí. 
 
PROMĚNA OBRŮ 
Úterý 3. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Projdi obří trasu. U každého obra najdeš nadpřirozenou bytost, ve kterou se proměnil a také 
poházená slova, ze kterých vytvoř smysluplné věty se vzkazem dětem. Vyrob obrovi zub, který 
spolkl. 
 
MĚNÍCÍ SE PLANETA  
Středa 4. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Prozkoumej měnící se planetu – vylov z moře tři perly a splň tři úkoly. V lese pátrej po doupěti 
zajíce a slož puzzle s pohádkou a poznej, o kterou se jedná. Pokračuj v cestě po louce a najdi tři 
letní květiny. Vyrob si planetu s bytostmi. 
 

2. týden: 
 
ČARODĚJNICE A MASOŽRAVÉ ROSTLIY  
Pondělí 9. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Z ničeho nic se objevily čarodějnice. Rozděl je podle obrázků a jednu vyrob. „Pěstilce“ pomoz 
vypěstovat masožravé rostliny – fazole. 
 
SLET ČARODĚJNIC  
Úterý 10. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Představ si stovky čarodějnic. Projdi čarodějnickou dráhu, nauč se čarodějná zaklínadla, udrž 
rovnováhu na koštěti, hraj čarovné melodie, poznej správné houby, které jsou pro lidi jedovaté. 
 
NETOPÝR NEBO KOCOUR? 
Středa 11. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Zjisti podle obrázků, které zvíře s čím čarodějnici pomáhá. Vyrob si zvířátko, projdi pavoučí sítí a 
chyť pavouka. 
 



ČARODĚJNICKÝ SALÓN  
Čtvrtek 12. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Chystá se výroční bál a každá čarodějnice chce být ta nejkrásnější. Postav z kostek módní salón, 
vymysli název, udělej plakát a zásob salón svými výrobky – podivné klobouky, náhrdelníky, brýle. 
 
NEČEKANÍ NÁVŠT ĚVNÍCI  
Pátek 13. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Na bále se objevilo čarodějnické příbuzenstvo – poznej je podle stínů, doplň vlastnosti 
pohádkových bytostí, vyrob si Ducha a utíkej co nejrychleji nebezpečnou cestou do Houbového 
lesa, kde musíš zachránit vílu Meluzínu. 
 

3. týden: 
 
VYSVOBOZENÁ RŮŽENKA  
Pondělí 16. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Vysvoboď Růženku – jdi kolem rybníka, spočítej ryby a také všem rybkám šupiny. Projdi kolem 
zvířátek a oprav jejich řeč. Pokácej stromy a oprav jejich chybné názvy, vyrob prstové loutky a 
zahrej divadlo. Hostem bude herec Petr Pěnkava, který povede divadelní workshop od 10 12 hod. a 
od 13 do 17 hod. 
 
BEZHLAVÝ RYTÍ Ř V ZEMI VÍL  
Úterý 17. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Najdi roztrhaný pergamen, slož ho a doplň slova, která zde chybí. Zjisti, kdo je bezhlavý rytíř. 
Najdi jedlé houby a pokračuj květinovým údolím, kde tě čekají zvídavé otázky. Vyrob rytíři meč a 
Tajemného ducha. 
 
KOUZELNÝ KLOBOUK KV ĚTINOVÉ VÍLY  
Středa 18. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Poznej květiny, rozlušti jména kamarádek ukrytá v květinách a vyrob víle klobouk nebo čelenku 
plnou nádherných květin. 
 
HADÍ VÍLA A BUBLINKOVÝ LEKTRVAR  
Čtvrtek 19. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Postavit z kostek laboratoř a vyrob bublinkový lektvar. Projdi bublinkovou cestu tak, aby se tě 
nedotkla žádná bulinka, jinak se proměníš v hadí vílu. Vyrob hadí vílu a talisman pro její záchranu. 
 
SNĚHURČINI TRPASLÍCI  
Pátek 20. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Hledej Sněhurčiny trpaslíky, kteří se strachem rozutekli do zarostlého lesa. U každého trpaslíka 
najdeš pohádkový úkol. Vyrob si trpaslíky.  
 

4. týden: 
 
VZKAZ LESNÍHO SK ŘÍTKA  
Pondělí 23. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Dojdi se zavázanýma očima k velkému stromu se vzkazem od skřítků, cesta vede kolem sladkého 
provázku. Zachyť sladkost pouze ústy, rozlušti vzkaz lesního skřítka, vyrob si foukací harmoniku. 
 
DOBYTÍ TRPASLI ČÍNA  
Úterý 24. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Začíná velký boj mezi trpaslíky a skřítky. Kdo koho překoná ve sportovních závodech? Doplň 
chybějící písmena a přečti názvy sportů, některé z nich si dnes vyzkoušíš.  



 
ZRANĚNÍ SKŘÍTKOVÉ  
Středa 25. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Po boji zůstali někteří skřítkové zraněni. Znáš tel. čísla záchranné služby a dokážeš ohlásit úraz? 
Najdi telefon, rozlušti tajemnou větu, kterou vepsal do vzácných květin kouzelný skřítek, vyrob si 
květinu.  
 
TAJEMNÉ RUNY  
Čtvrtek 26. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Najdi cestu z Roklinky – úsek cesty označen barevnými kolíčky s runou. Zjisti skutečný význam 
jednotlivých  run, vyluštit je a překonej zlo v podobě draka Šmaka. Vyrob draka. 
 
VÍT ĚZSTVÍ NAD DRAKEM  
Pátek 27. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Drak Šmak je poražen a to je důvod k oslavě. Vyrob si hudební nástroje a uspořádej soutěž 
Superstar. 
 

5. týden: 
 
NAPADENÍ STŘEDOZEMĚ 
Pondělí 30. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Glum se snáží pochytat skřítky, ale ti se zmocní dračího vejce a použijí kouzelný prsten k návratu 
do Trpasličína. Pohádkové hádanky, pohádkové úkoly, popletené pohádky, hra s pamětí, výroba 
kouzelného prstenu a dračího vejce. 
 
SKOŘÁPKA PRASKLA  
Úterý 31. 7. od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. - dětské odd. v knihovně 
Skřítkové a trpaslíci se spolu skamarádili. U obrovského vejce spali, jedné noci skořápka praskla a z 
vejce se vylíhli tři malí dračci. Vyrob si masku draka a uspořádej dračí závody. 
 
 
 
 
  
 


