
                       PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HRÁDEK 2020 
          ZÁCHRANNÁ MISE   aneb   CESTA K NAŠÍ PLANETĚ 
 
Pondělí – sraz v 8 hodin ve výtvarně keramické dílně NĚ – HA Hrádek 
Spojovací 120  
( pro dobřívské cyklisty -pouze I.běh- sraz na kole v 8 00 před MŠ Dobřív)        
 

Rozdělení dětí do dvou pracovních skupin, hry na seznámení, motivační hry 

 

1.skupina – keramika – květníček  
                      kombinace různých druhů hlín, práce s formou, tvorba z ruky 

                     

                   Pomůcky –  hadry, různé druhy hlín/ burelka, červený buřt, 

                                       VY 3/800, polarka,/ párátka, forma na misku, květník  

                                       

 

2.skupina –  výroba cestovního pasu – koláž  - Noemova archa 

                 - děti si ho nosí každý den a  zapisují,  zakreslují, co na táboře zažijí 

                     Pomůcky - Tvrdý karton, papíry, Noemova archa, bílé voskovky,             

                                        modré anilínky, nůžky, lepidlo,  

                                        

Oběd 

Polední klid – klidové hry, relaxace 

-  sportovní hry na hřišti 

 

 EKO aktivity v lese – Zachraňme náš les – co se najde v lese 

- Eko hry ( Na mšice……) 

- Environmentální aktivity 

- Závěrem odměna pro děti 

 

 

16 00 odchod dětí 

 / v 15 30 odjezd s cyklisty do Dobříva, příjezd v 16 00 před Mš Dobřív/ 

                   



Úterý  –8 00 sraz dětí  

 

 
1.skupina –  smaltovaný  přívěsek – parníček 

                      Pomůcky: výseky loděk, parníčků, smaltovací barvy, šňůrky na      

                                      krk, komponenty, korálky 

                                     
 

 
2.skupina –  kytky, motýli, ptáčci, rakety, šperky pro starší děti - recyklační                

                     zpracování pet lahve 

                  Pomůcky : pet lahev – přinesou si děti 

vlastní, barevná je na tvorbu zajímavější 

                                                                                            Barvy, drátky                                            

 

 

 

 

 

 

Oběd 

Polední klid – klidové hry, relaxace, hry na hřišti 

 

 

 

Lesní hra s úkoly, skupinová práce –  ,, Jak maluje příroda ,, 
 hry v lese, soutěže 
Lesní pedagogové a projektové odpoledne v lese 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 00 Odchod dětí  

/ v 15 30 odjezd s cyklisty do Dobříva, příjezd v 16 00 před Mš Dobřív/ 

 



   Středa   –  8 00 sraz dětí  

 

1.skupina -  zrcátko 
                     Pomůcky : zrcátko, dlaždičky, karton, lepidlo, spárovací hmota 

  
 

 

2.skupina – textilní technika – rozkvetlé tričko – děti si přinesou červené nebo             

                                                                                    modré nebo zelené  

                    Pomůcky : tričko, savo, textilní barvy, šablony 

 

   
 

 

Oběd 

Polední klid – klidové hry, relaxace, hry na hřišti 

 

Sportovní olympijské odpoledne na hřišti, v tělocvičně a v les 

      
 

16 00 Odchod dětí  

/v 15 30 odjezd s cyklisty do Dobříva, příjezd v 16 00 před Mš Dobřív/ 



ČTVRTEK –8 00 sraz dětí     

 

 

1.skupina – tričko – dokreslení   
 

2.skupina –  řetízek na krk 
                      Pomůcky  : pruženky, pamětné dráty,                       

                                        korálky 

 

Skupinová práce – PLANETA ZEMĚ + otisky ruce  

 

 

Oběd 

Polední klid – klidové hry, relaxace, hry na hřišti 

 

 
Příprava na nocování – rozložení spacáků, vybalení 

 

 
 
1.skupina –  2.skupina -  stopovaná s pokladem a úkoly  
 

Děti, které nebudou spát, odchod v 16hodin  

(ostatní děti už budou na trase stopované) 

 

 
18 00 Buřty, oheň , kytara v areálu Letní kino Hrádek 

Odchod dětí, které nebudou spát, v 20 00 v doprovodu rodičů z letňáku 

 

 

 
21 00 Noční hra pro odvážné 

 

 

Cesta do spacáku 

 

 

 

 
                 

 
 
 



PÁTEK 
Snídaně 

Sraz dětí, které nespaly 

 

Keramika – dotvoření, dozdobení – aranžmá 

 

Landart v lese 

 

Oběd 

Dokončení všech činností, úklid 

 

Rozloučení a ukončení tábora ve 14  hodin odchod dětí 
 
 
CO S SEBOU 
= baťůžek 

= Lahev na pití, pláštěnku, malou dopolední svačinku, peníze na zmrzlinu 

= Čepici proti sluníčku 

= Malé děti náhradní převlečení 

= přezůvky 

= Zbytky korálků dřevěných, skleněných, plastových 

= Zbytky knoflíků 

= Spacák + potřebné věci na nocování 

= červené nebo modré nebo zelené bavlněné triko na textilní tvorbu 

= pet lahev, nejlépe barevnou, na tvoření 

 

 

Chtěla bych poprosit rodiče, máte-li možnost sehnat drobné reklamní předměty 

dětem jako ceny do soutěží, budeme moc rádi.  

 

 

Mějte se hezky a na viděnou se těší tým vedoucích 

                        Lenka Hanzlíková, Klárka Strnadová, Svatka Sýkorová 

 

Spolek NĚ – HA pro volný čas nejen dětí 

Mgr. Lenka Hanzlíková, Květinová 263 Hrádek 

737 723 826 

neha.keramika@seznam.cz,  

www.ne-ha.cz 

          www.facebook.com/tvoje.neha 


