
PROGRAM VÍKENDOVKY 
 
PÁTEK 18. LISTOPADU 2011 (sraz u hlavního vchodu v 16.00) 
16.00 – 16.30 = Uložení věcí, zásady víkendovky, program 
16.30 – 17.00 = Upíři, duchové, démoni – jsou mezi námi? 
    (prezentace na interaktivní tabuli) 
17.00 – 17.30 = 1. soutěž „Faktoru víkendovky“ 
17.30  – 18.00 = Příšery, které by už neměly existovat 
    (prezentace na interaktivní tabuli) 
18.00 – 18.30 = 2. soutěž „Faktoru víkendovky“ 
18.30 – 19.00 = Dostaveníčko s Dr. Raymondem Moodym  
    aneb život před životem, život po životě 
    (posezení při svíčkách) 
19.00 – 19.30 = Večeře (kuřecí řízek, brambor, pití) 
19.30 – 20.30 = Odpočinek,  
    příprava strašidelných převleků a masek, 
    stezky odvahy 
20.30 – 21.30 = Stezka odvahy 
21.30 – 22.30 = 3. a 4. soutěž „Faktoru víkendovky“ 
22.30 – 23.00 = Hygiena, příprava spaní 
23.00 - 01.00 = Film (interaktivní tabule) 
01.00   = Spánek 
 
SOBOTA 19. LISTOPADU 2011:  
08.30 - 09.00 = Budíček, ranní hygiena 
09.00 - 09.30 = Snídaně, úklid spaní 
09.30 - 10.00 = Osud aneb dokážeme mluvit s anděly? 
    (prezentace na interaktivní tabuli) 
10.00 – 10.30 = 5. soutěž „Faktoru víkendovky“ 
10.30 – 11.00 = Možná ani netušíme... 
    (prezentace na interaktivní tabuli) 
11.00 - 11.30 = 6. soutěž „Faktoru víkendovky“ 
11.30 – 12.30 = Hledání hororového pokladu (soutěž) 
12.30 - 13.00 = Oběd (čína z kuřecího masa, rýže, pití) 
13.00 - 14.00 = Odpočinek po obědě 



14.00 - 14.30 = Proroctví budoucnosti 
    (prezentace na interaktivní tabuli) 
14.30 - 15.00 = 7. soutěž „Faktoru víkendovky“ 
15.00 - 16.00 = Vyhodnocení soutěží + úklid 
16.00   = Ukončení víkendovky 
 
 
 

FAKTOR VÍKENDOVKY 
 

1. soutěž: POZOR, BOMBY! 
   (aneb šlapeme soupeřům na nafukovací balónky) 
 
2. soutěž: MIMOZEMŠŤANI 
   (aneb tvoříme z našich těl všelijaké patvary) 
 
3. soutěž: CIA 
   (aneb špehujeme soupeře) 
 
4. soutěž: SAW 
   (aneb uvázáni si musíme sundat kraťasy) 
 
5. soutěž: HLADOMOR 
   (aneb jak chutná po běhání suchý chléb a rýže) 
 
6. soutěž: GANGY 
   (aneb trefíme soupeře papírovou koulí) 
 
7. soutěž: TRIFIDI 
   (aneb jak projít přes překážky, když nevidíme) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor víkendovky: 
- běhání po tělocvičně + suchý chleba, rýže 
- přivázat k noze balónky ... šlapat na ně ostatním 
- ponožky ... přidělat kolíčky na šňůru ... jeden přinese...druhý musí přinést 

do páru 
- SAW ... družstvo svázat a různé úkoly (např. z kbelíka se zbytky vylovit 

minci 
- TRIFIDI ...všem se zavážou oči, jen jednomu ne...ten je vede 
- GANGY ... papírové koule, kdo je zasažen, je vyřazen 
- MIMOZEMŠTANI ... skupina 5 lidí ... mít na zemi 3 ruce a 6 nohou 
– CIA ... všichni čísla ... přítmí...nikdo nesmí zakrývat, nikdo nesmí 

zapisovat ...po 5 minutách musí na připravený papír napsat čísla soupeřů 
 

 


