Letný tábor 18.7.2019 – 19.7.2019

Svätá Sára a jej prekvapenia 2019 ...
V dňoch 18.7. a 19.7.2019 sme zorganizovali 5. ročník 2. dňového športového letného
tábora pre Rómske deti od 1. roč. – do 9. ročníka. Pred samotnou realizáciou Letného
tábora sme rodičom rozdali informované súhlasy na 2. dňový Letný tábor.
Prvý deň bol preplnený športovými ale aj náučnými aktivitami. Športový program sa začal o
9.30 hod. na futbalovom ihrisku. Deti boli v družstvách so svojimi animátormi ( Nikola,
Veronika, Adriana), vedúci svoje družstvo nabádali k vzájomnej pomoci, starší k mladším, k
vzájomnému rešpektu a k počúvaniu sa navzájom. Tábora sa zúčastnilo 41 detí a organizačný
tím tvorilo 5 členov. Z toho boli 1. učiteľka ( A. Lisová) a 2. asistentky ( D. Marcinová, V.
Stašíková) zo ZŠ s MŠ. Pomáhali tiež bývalé žiačky, ktoré dnes úspešne študujú v Prešove na
stredných odborných školách. Každoročne nám pomáha aj teta Iveta.
Prvý deň sme súťažili na ôsmich stanovištiach kde sme spoznávali život svätej Sáry
– patrónky Rómov. Na týchto stanovištiach sme prežívali situácie, ktoré ona zakúsila od
dievčaťa až po dospelosť.
Deti prechádzali týmito stanovišťami:
1. Sv. Sára –jej životné motto: ALLELUJA – Radujme sa !
2. Sv. Sára – bola učiteľkou a neskôr novinárkou . Družstvo sa na určitú chvíľu vžilo
do role učiteľa a hlavne novinára a písali o svojich predstavách, túžbach, čím by
sa chceli raz v budúcnosti stať. Najčastejším povolaním v ich predstavách bola
cukrárka, kuchárka, poštárka, predavačka, tanečníčka, policajt, futbalista, hasič,
vojak, manažér...
3. Zásnuby sv. Sáry. Deti zahrali divadielko o zásnubách.
4. Štafeta proti fajčeniu – bojujeme za svoje zdravie.
5. Sv. Sára tiež športovala – skákanie na švihadle na vytrvalosť, hod loptou do
diaľky.
6. Skrývačky – Sv. Sára pomáhala Židom, tým, že ich ukrývala pred nemeckými
vojakmi v druhej svetovej vojne.
7. Učiť sa byť užitočným.
8. Skautky – animátorky pripravili pre deti skautské hry.

Deti z prvého dňa tábora mali radosť, rozlúčili sme sa skautskými hrami a preťahovaním sa
na lane a tešili sa na ďalší deň, v ktorom sme pre nich pripravili výlet do Fundilandie
v Prešove.

Druhý deň sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do Prešova. Veľmi sa
mnohým páčila Fundilandia s mnohými atrakciami. Predtým sme sa zastavili na dobrej
zmrzke.

Deti sa mohli dosýta vyhrať na detskom interiérovom ihrisku. Všetci boli na konci
cesty odmenení za vzorné správanie.
Tieto dni sme mohli zrealizovať aj vďaka nášmu starostovi p. Ing. Jurajovi
Senderákovi, ktorý nám finančne prispel aj tohto roku. Aj deti si symbolicky prispeli na výlet
2 eurami. Požehnať náš tábor prišiel tiež duchovný otec Vdp. Imrich Revák.
Prežité dni spolu s deťmi hodnotíme veľmi pozitívne. Čas, ktorý sme prežili s deťmi ,
organizátormi aj so sv. Sárou bol plnohodnotne a radostne vyplnený a tešíme sa na ďalší
tábor.

