Letný tábor 2016 – Dedinka lásky
V dňoch 3.8. a 4.8.2016 sme zorganizovali 2 ročník 2.dvojdňového športového letného
tábora pre Rómske deti od 1.roč. – do 9.ročníka. Pred samotnou realizáciou Letného tábora
sme rodičom osobne rozdali informované súhlasy na 2. dňový Letný tábor, ktoré sme si aj
osobné vyzdvihli.
Prvý deň bol preplnený športovými ale aj náučnými aktivitami. Športový program sa
začal o 10.00 hod. na športovom ihrisku. Deti boli vedené v družstvách k vzájomnej
pomoci, starší k mladším, vzájomnému rešpektu a k počúvaniu sa navzájom . Tábora sa
zúčastnilo 30 detí a organizačný tím tvorilo 8 členov. Z toho boli 1. učiteľka ( A. Lisová)
a 2. asistentky ( D. Marcinová, V. Stašíková) zo ZŠ s MŠ. Pomáhali tiež -1. žiačka zo SOUELBA ( D. Ferková), 1. žiačka zo SOŠ ( N. Čarná), aj rómka teta Iveta.
Organizační tím vytvoril osem stanovíšť – dediniek, v ktorých súťažili rozdelené deti do družstiev.
Deti prichádzali do týchto dediniek:
1.Dedinka – Pomôž ranenému
2.Dedinka – Dones vodu smädnému
3.Dedinka – Múdrosti
4. Dedinka – Pomôž slepému nájsť správnu cestu
5. Dedinka – Šikovnosti
6. Dedinka – Skákajúcej lopty
7. Dedinka - Presnosti
8. Dedinka – Odovzdaj lásku

Deti z prvého dňa tábora mali radosť, pomáhali s upratovaním a tešili sa na ďalší deň,
v ktorom sme pre nich pripravili turistickú aj ekologickú aktivitu. Na druhý deň sme spoločne
vyšľapali cestu do rozprávkového lesa na náučný chodník kde sme si opekali, učili sa poznať
liečive rastlinky, ktoré sme spolu nazberali, aby sme mohli uzdraviť chorú rozprávkovú sovu.
Deti spoznávali aj huby a nazbierali aj krásne hríby. Zároveň sme urobili poriadok pri
náučnom chodníku. Miestni občania tam po sebe nechali veľkú hromadu odpadu. Deťom
sme rozdali rukavice a spoločne sme vytriedili plasty od skla a hliníkových plechoviek.
Starosta obce nám prisľúbil pomoc, aktivační pracovníci vytriedený odpad vo vreciach, ktorý
sme z lesa priniesli k miestnej komunikácii odviezli do zberných kontajnerov. Sme vďační p.
starostovi Jurajovi Senderákovi, že nám prispel aj tohto roku finančnou pomocou na odmeny
pre víťazne družstva. Tieto dni spolu s deťmi hodnotíme veľmi pozitívne. Deti mali túžbu aby
takýto tábor trval viacej dní. Čas, ktorý sme prežili s deťmi aj s organizátormi , ktorí nám
pomáhali na jednotlivých súťažných stanovištiach bol plnohodnotne výchovne naplnený.
A nakoniec deti nám prinášali kresby s textami, kde vyjadrili svoje hodnotenie na tieto
táborové dni. Prišlo nám 10 kresieb.

Dedinka pomôž ranenému - PP
Deti obväzujú poranenia a prenášajú raneného

Dedinka - dones vodu smädnému

Dedinka pomôž slepému nájsť správnu cestu

Dedinka múdrosti

Dedinka šikovnosti

Dedinka presnosti

Dedinka skákajúcej lopty

Dedinka odovzdaj lásku

2. deň – odovzdávanie cien a výlet do Rozprávkového lesa, vyliečiť
chorú pani sovu

Takto po skončení tábora, deti vyjadrili svoje zážitky a dojmy vo svojich kresbách.

