Letný tábor 9.7.2018 – 11.7.2018
Odhodlaní robiť dobro ...
V dňoch 9.7. a 11.7.2018 sme zorganizovali 4. ročník 3. dňového športového letného
tábora pre Rómske deti od 1. roč. – do 9. ročníka. Pred samotnou realizáciou Letného
tábora sme rodičom rozdali informované súhlasy na 3. 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 29 detí
a organizačný tím tvorilo 6 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 deviatich stanovištiach kde sme boli nielen odhodlaní, ale
prakticky sme robili dobro chorému Števkovi aj sebe navzájom. Mala k nám prísť aj Monika,
ktorá má tiež zdravotne znevýhodnenie, ale žiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemohla
zúčastniť.
Deti prichádzali na tieto stanovišťa:










Tvoríme obraz pre Števka
Petang pre radosť
Štafeta so Števkom
Terč s plastelínou
Šikovnosť prináša úspech
Voda je pre nás záchrana
Odhodlaní robiť dobro pri behu
Odhodlaní byť silný na dobro
Radíme si navzájom

Deti z prvého dňa tábora mali radosť, rozlúčili sme sa futbalom a preťahovaním sa na lane a
tešili sa na ďalší deň, v ktorom sme pre nich pripravili výlet do ZOO v Košiciach.
Druhý deň sme nastúpili na objednaný autobus, ktorý nás odviezol do Košíc. Veľmi
sa mnohým páčila zoologická záhrada s mnohými atrakciami, dobrou zmrzkou. Tí, ktorí mali

záujem sa mohli povoziť na koňoch. Videli sme ošetrovateľov ako sa starajú o chované
zvieratká a nakoniec sme sa mohli aj dosýta vyhrať na detskom ihrisku. Všetci boli na konci
cesty odmenení za vzorné správanie.
Na tretí deň sme spoločne vyšľapali cestu na náučný chodník Solisko kde sme si
opekali, učili sa poznať liečive rastlinky. Deti spoznávali aj huby a nazbierali 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. Opiekli sme si, kto si čo doniesol a deň sme zavŕšili skautskými
hrami.
Tieto dni sme mohli zrealizovať aj vďaka nášmu starostovi Jurajovi Senderákovi, ktorý
nám finančne prispel aj tohto roku. Aj deti si symbolicky prispeli na výlet 3 eurami.
Prežité dni spolu s deťmi hodnotíme veľmi pozitívne. Čas, ktorý sme prežili s deťmi aj
s organizátormi,
ktorí nám pomáhali na jednotlivých súťažných stanovištiach bol
plnohodnotne výchovne naplnený.

Tábor 2018 – ODHODLANÍ ROBIŤ DOBRO

Rómsky tábor 2018 –ODHODLANÍ ROBIŤ DOBRO
Pondelok – Pomáhame malému Števkovi aj starší mladším vo svojom družstve
v súťažiach.

Odhodlaní utužovať vzťahy a pomáhať si navzájom ZOO v Košiciach – utorok.

Ešte aj v stredu sme stále odhodlaní pomáhať nielen sebe, ale aj
prírode. Pozberali sme odpadky v lese a zahrali skautské hry.

