
 

 

Lipský prázdninový klub 2014 
 
25. – 29. srpna – Lipský prázdninový klub pro děti - V  letošním roce jsme organizovali 
druhý ročník letního prázdninového klubu pro děti. Po celý týden klub navštěvovalo od 
8:00 – 16:00 hod na 45 dětí, pro které byl připraven celodenní program plný her a různých 
úkolů. Klub byl určen pro děti prvního stupně základní školy. Děti vytvořily 4 týmy a každý 
tým měl svého dospělého vedoucího. Základnou pro naše aktivity byla školní jídelna a okolí.  
První dny nám trochu pršelo, ale i tak bylo pořád co dělat. Děti vyráběly například obří stavby 
ze špejlí, papírové lampiony nebo tvořily skřítky z keramiky. Měli jsme i zajímavé návštěvy a 
to Policii ČR s ukázkou výcviku služebního psa a ukázku požární techniky HZS Havlíčkův Brod. 
Ve středu jsme také navštívili Zemědělskou akciovou společnost Lípa a děti si prohlédly 
kravín, teletník a něco se dozvěděly o bioplynové stanici. Také jsme navštívili truhlárnu pana 
Maršíka a odpoledne jsme zakončili v Rodinném centru Tiliánek.  
Ve čtvrtek nás čekala cesta autobusem do Environmentálního centra Slunečnice, které má 
sídlo v Horní Krupé. Pro děti zde byl připraven interaktivní vzdělávací program, který se všem 
moc líbil.  Cestou zpět do Lípy nás autobus vysadil již na cestě k Michalovicím, a tak jsme se 
museli domů dostat lesem, polem a loukami. Na závěr jsme si zašli na zaslouženou zmrzlinu.  
Na páteční den jsme přijali pozvání na návštěvu Malé Lípy a pěšky jsme se vydali na cestu. 
K obědu jsme si na kotlíku uvařili buřtguláš a děti si utloukly ze smetany máslo, které 
s chlebem a pažitkou všem moc chtunalo. Tak zase za rok!!! 
Akce byla finančně podpořena Krajem Vysočina, KOUS Vysočina. 
Na realizaci akce se podíleli: Obec Lípa, Spolek TILIA, Český svaz žen Lípa, SDH Lípa, 
Zemědělská akciová společnost Lípa, Truhlářství Jan Maršík, Základní škola a Mateřská škola 
Bohuslava Reynka Lípa. 
 

 

 
 
 


