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SKAUTSKÝ TÁBOR
Poslední týden v červenci a první týden v srpnu strávily
děti i vedoucí z našeho skautského střediska na táboře
nedaleko obce Borovnička u Staré Paky.
Již před samotným táborem přišel všem účastníkům
tajemný dopis, který byl pozvánkou na Kouzelnickou
akademii Dubinka. Všichni naši táborníci si tak s sebou
letos kromě běžného vybavení přivezli i kouzelnické
hůlky, které mnozí doplnili i nejrůznějšími plyšovými
kouzelnickými tvory. Po celou dobu tábora poté naši
mladí kouzelníci a kouzelnice soutěžili a získávali body
pro svou kolej, do které byli druhý den našeho pobytu
rozřazeni moudrým kloboukem.
Všechny skupiny se v průběhu tábora také vydaly na
dvoudenní „puťák“ po našem blízkém okolí a navštívili
tak například hrad Pecka, větrný mlýn v Borovnici, či
vyhlídku na Zvičině.
Ve druhém týdnu nám počasí bohužel už moc nepřálo, a
tak jsme se více věnovali aktivitám, u kterých šlo zůstat v
suchu. Jeden z deštivých dnů jsme tak strávili například
návštěvou bazénu v Jilemnici, který velkou část dětí
zmohl natolik, že už cestou zpět do tábora v autobusu
usnuly. Při rukodělkách si naši mladší táborníci vyrobili
zvonkohry, starší si z tábora dovezli vlastnoručně
vyrobené sandály.
Doufáme, že si všechny děti letošní tábor užily, a už teď
se těšíme na ten příští, který nás čeká zase za rok.
Marie Půhoná

PŘÍMESTSKÝ TÁBOR
Letos jsme pro děti nachystali v termínu 23.8. až 27. 8.
příměstský tábor ve skautské klubovně. Do klubovny
nám přišli vědci, kteří potřebovali pomoc otevřít dvě
záhadné truhly. Každý den příměstského tábora
získávaly děti u jednotlivých aktivit klíč k otevření zámků
a na konci tábora se jim podařilo úspěšně obě truhly
otevřít a získat z nich poklad.

V pondělí jsme hráli seznamovací hry a hledali druhou
bednu, pomocí indicií rozmístěných po Stěžerách,
odpoledne nás čekalo batikování triček. V úterý nás
stěžerští vědci vzali na návštěvu do Archeoparku ve
Všestarech. Absolvovali jsme prohlídku na téma První
zemědělci a Lovci doby ledové. Součástí prohlídky
byla zkouška házení oštěpem, řezání opracovanými
kameny, štípání kamennou sekyrou a další zajímavé
aktivity. Na konci prohlídky jsme dostali od našich
průvodců kódy k zámkům na truhlách, které jsme po
návratu otevřeli. Odpoledne pak bylo volnější a děti si
mohli zvolit aktivitu, která se jim líbila, na výběr bylo
z malování květináčků, tvorby zvonkoher, venkovních
her a tancování.
Ve středu se děti snažily dobýt energii vědci Johanovi,
a to tak, že celý den na trase po Stěžerách plnily
různé úkoly. Jedno z nejzajímavějších stanovišť bylo
jedení červů, lovení míčků z koupaliště, bobřík mlčení
a další.
Ve čtvrtek jsme podnikli výlet do planetária a
hvězdárny v Hradci Králové, kde jsme měli velmi
zajímavé povídání o Vesmíru a na konci nám pustili i
krásnou pohádku. Dokonce jsme se šli podívat i na
velký dalekohled a mohli jsme si vyzkoušet simulátor
zemětřesení, vesmírnou váhu a další zajímavé věci.
Odpoledne jsme se vrátili do klubovny a hrály hry.
V pátek ráno jsme zjistili, že bývalý vědec Ota
Omáčka nám ukradl naše truhly a zároveň i naše
maskoty. Během dopoledne se nám naštěstí povedlo
truhly i maskoty pomocí indicií získat zpět. Odpoledne
nás čekala vědomostní hra Riskuj, získání posledního
klíče a otevření truhel. Uvnitř se skrývaly plecháčky,
plyšáci a drobné sladkosti.
Doufáme, že si děti celý tábor užily a těšíme se s nimi
na opětovné setkání.
Eliška Koutníková, Barbora Kalacsková
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