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1. Anotace 

Práce se zaměřuje na porovnání dvou letních táborů se stejnou celotáborovou hrou. 
První tábor byl organizován pro skupinu dětí z Pionýrského oddílu a Základní školy 
v Horní Plané, pro které byla původně celotáborová hra připravena. Účastníky druhého 
tábora byla skupina dětí z Dětského domova Horní Planá, kterým bylo nutné hru 
uzpůsobit s ohledem na jejich specifické zvláštnosti. 
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4. Úvod 

4.1. Uvedení do problematiky 

Tato bakalářská práce se zabývá přiblížením organizace dětských letních táborů, které 
jsou důležitou součástí zájmové činnosti, a oblíbenou formou využívání volného času 
dětí. 

V práci vycházím ze svých vlastních zkušeností, které jsem získala v průběhu 
mnohaletého působení na táborech, kterých jsem se zúčastňovala od dětských let. 
Vděčím za to svojí mamince, která vedla pionýrský oddíl a brala mě na všechny své 
aktivity včetně letních táborů s sebou.. Prošla jsem procesem vývoje od účastníka 
tábora, přes pomocníka vedoucího - instruktora, v dospělém věku pak funkcí oddílové 
vedoucí a zdravotnice. Na základě svých praktických poznatků a zkušeností jsem 
později začala s vlastní organizací a přípravou dětských táborů. Každá etapa tohoto 
vývoje přináší kladné i záporné poznatky, které jsou pro další vlastní práci v této oblasti 
nedocenitelné. Neopomenutelnou podmínkou kvalitní přípravy tábora i celotáborové 
hry je tvůrčí spolupráce celého kolektivu vedoucích tábora i dobré rodinné zázemí 
s pochopením pro takovouto, časově značně náročnou, činnost. 

Vlastní realizaci musí předcházet myšlenka, nápad. Při práci s touto prvotní myšlenkou 
je důležité uvědomit si, pro jakou skupinu dětí je táborová hra připravována. Vhodným 
zpracováním nového tématu této hry, umožňuje do hry zařadit také všechny prvky 
zájmových oblastí. Smyslem je, aby každé dítě, jakkoli zaměřené, se mohlo v některé 
části hry plně zapojit a prosadit svou dovednost nebo znalost. Nezbytné je vždy pečlivě 
promyslet a uvážit všechny okolnosti, které mohou hru ovlivnit. Táborová hra by nikdy 
neměla být pouhým „zabíjením" času, veškeré činnosti je třeba dobře uvážit a připravit 
nejen s ohledem na věk, schopnosti i zájmy dětí ale i se zaměřením na jejich všestranný 
rozvoj. Náplň táborových her lze nacházet ve všech oborech lidské činnosti. 

Dobře zpracovaná a připravená celotáborová hra, je nejen předpokladem úspěchu 
celého tábora, ale především předpokladem dětského nadšení a podmínkou pro 
spokojenost dětí s pobytem na táboře. 

V minulých letech se náš stálý kolektiv vedoucích v přípravě táborových her 
inspiroval plněním různých odznaků, rytířských titulů. Hledali jsme skřítky, ztracené 
světy, toulali se po různých kontinentech, cestovali v čase, osvobozovali jsme zpíváním 
pohádkové bytosti. 

Zkušenosti z těchto her a jejich pojetí nás však nutily k vymýšlení a přípravě stále 
dokonalejších a náročnějších her. 

Vzhledem k tomu, že mne již od mládí zajímala historie a zejména veškerá tématika 
spojená s dávným Egyptem, postupně ve mě narůstala představa o ztvárnění některé 
části egyptské historie do formy celotáborové hry. Můj nápad byl završen, když se mi 
dostala do ruky brožurka se zpracovanou táborovou hrou, kde Egyptu byla věnovaná 
krátká etapa. 
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Rozhodla jsem se vytvořit celotáborovou hru pouze o Egyptě. Musela jsem prostudovat 
několik encyklopedií a knih o Starém Egyptě, abych mohla uvážit, co by mohlo být pro 
děti nejpřitažlivější, nejzajímavější. Rozhodla jsem se použít postavu mumie, která do 
hry vnesla tajemný, až strašidelný prvek. 

Námět celotáborové hry zaujal i ostatní vedoucí a s velkým zaujetím jsme tak společně 
začali promýšlet veškeré detaily hry spolu se začleněním sportovních a ostatních 
zájmových táborových činností. Výhodou byla znalost prostředí, ve které měla být 
táborová hra realizovaná. Bylo možné podrobně rozpracovat detaily her i s jejich 
zasazením do prostředí. Předpokládali jsme, že takto pojatá táborová hra, by se mohla 
dětem líbit. 

Odměnou naší náročné přípravy bylo, když již při zpáteční cestě z tábora děti mluvily 
nadšeně o všem, co dělaly a co se naučily. Věděly, co jsou kanupy, hieroglify a jiné 
pojmy, které do té doby neznali. 

Na základě těchto reakcí dětí a poznatků z průběhu celé hry mne napadlo, zkusit tuto 
zajímavou hru upravit a zahrát si ji s dětmi z jiného prostředí, na jiném místě. S dětmi 
z Dětského domova, s dětmi, které mají různá mentální a tělesná postižení. 

Cílem tedy bylo dokázat připravenou hru upravit a zorganizovat ji s ohledem na 
specifiku dětí z Dětského domova tak, aby byly schopny ji pochopit a plnohodnotně si 
ji zahrát. 
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4.2. Pracovní hypotéza 

Celotáborovou hru, která byla původně připravena a zpracována pro Letní dětský tábor 
dětí z běžných Základních škol, je možné po specifických úpravách a se zvolením 
vhodné metodiky a postupů využít i pro tak různorodou skupinu, jakou jsou děti 
z Dětského domova. 
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5. Teoretická část 

5.1. Volný čas 

Na otázku, co je to volný čas, existuje mnoho názorů, a také mnoho definicí a 
vysvětlení. Otázky volného času, jeho pojmové a obsahové vymezení, stejně jako 
kvalita jeho využívání patří mezi témata ve vyspělých státech značně frekventovaná. 
Klíčový pojem volný čas je chápán jako čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod 
tlakem závazků, které vyplývají z jeho společenského začlenění, zvláště dělby práce a 
z nutnosti zachovat svůj biofyziologický či rodinný systém (Velký sociologický slovník, 
1996, heslo Čas volný). Volný čas je problém pedagogický, psychologický, 
sociologický, ale je také úspěšným podnikatelským odvětvím. Obecně bychom mohli 
říct, volný čas je takový časový prostor, v němž jedinec relativně svobodně uplatňuje 
své potřeby, zájmy a sklony (měl by přinášet užitek). Má několik funkcí - odpočinek, 
zábava, vlastní rozvoj člověka. Pro nás je důležité, oddělíme- li od sebe sféru povinností 
a sféru volného času (Spousta 1996). Volný čas je možno chápat jako opak doby nutné 
práce a povinností a doby nutné k reprodukci sil. 

Z psychohygienického hlediska znamená volný čas důležitou kategorii, protože 
znamená nejsvobodnější volbu činností. Využívání volného času by mělo mít takovou 
strukturu, aby vedlo k rozvoji osobnosti člověka. Významnou obsahovou náplní 
volného času je zájmová činnost. Přináší jedinci příjemné zážitky a různou míru 
aktivity. Přispívá k vytváření pocitu uspokojení a seberealizace. 

Pod pojem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, 
zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito 
činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže do volného času nepatří vyučování a 
činnosti s nimi související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, 
povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené 
vzdělávání. Součástí volného času nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou 
existenci člověka Oídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče). Ale i z těchto činností si 
někdy lidé vytvoří svého koníčka, což je zřejmé např. ve vztahu k přípravě (ale někdy i 
konzumaci) jídla. 

Volný čas je téma, zasahující do řady oblastí. Specifickou zvláštností volného času dětí 
a mládeže je to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. 
Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech 
zájmových činností, potřebují citlivé vedení. Podmínkou účinnosti je, aby toto vedení 
bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé, účast na nich dobrovolná. Míra 
ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na 
charakteru rodinné výchovy. 

Velmi škodlivé je, když jedinec volný čas vůbec nemá. Příčiny bývají různé: velké 
množství povinností, ale často pouze neschopnost zorganizovat si čas a práci. 
Největšími chybami v trávení volného času je nadměrné vysedávání u televize a malá 
tělesná aktivita. Existuje patologie volného času, to je, když jedinec není schopen 
odpočívat (workholismus, nevhodné vyčerpávající aktivity, příliš mnoho fyzického 
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Některá pravidla využívání volného času (Spousta 1996) 
• Volný čas není tráven zbytečně. 
• Každý má zodpovědnost nejen za svou práci, ale i za to, jak tráví svůj volný čas. 
• Nejvýhodnější je organizovat si volný čas individuálně. 
• Ve volném čase je nutné odstranit každou křečovitost a nesmyslné úsilí. 
• Používat fantazii. 
• Snažit se o široké záliby a nevázat jejich realizaci na zaměstnání. 
• Činnosti ve volném čase by měly vést k subjektivnímu prožitku úspěchu. 
. Činnosti ve volném čase mají přinášet a být doprovázeny pozitivním emočním 

laděním. 
• Pro činnosti, kterým se člověk ve volném čase věnuje, by měl mít odpovídající 

schopnosti. 
• Náplň volného času by měla mít kořeny v imaginaci a ne v racionalitě (aniž by 

docházelo k odtržení od reality). 

5.2. Zdravý životní styl 

Základní podmínkou zachování zdraví je zdravý způsob života (to se můžeme dočíst 
v mnoha propagačních brožurách a příručkách). Je ovlivňován řadou činitelů, k nímž 
patří: 

• režim dne (např. pohybová aktivita) 
• dodržování zásad osobní hygieny 
• vyhýbání se škodlivým návykům (kouření, alkohol, drogy) 
• zdravý způsob stravování 

Pohybová aktivita. 

Pohyb příznivě ovlivňuje funkce organismu. Lidé, kteří pravidelně sportují, jsou 
odolnější, lépe se přizpůsobují tělesné i duševní námaze a mají pevnější zdraví než ti, 
kteří žijí v pohybové nečinnosti. Pohyb přispívá ke zdraví i kráse člověka. U dívek i 
chlapců je ladnost pohybů a správné držení těla výrazem zdraví a harmonie. Základem 
celodenní svěžesti je ranní rozcvička s několika uvolňujícími cviky. 

Osobní hygiena. 

Obsahuje souhrn zásad či doporučení, kterými by se měl člověk řídit, aby chránil a 
utužoval své zdraví. K osobní hygieně patří: péče o čistotu těla, vlasů, ústní dutiny, 
hygiena odívání, otužování a dodržování dalších hygienických návyků. 

Mládež a drogy. 

Fakt, že spolu s otevíráním se světu dochází u nás ke zvýšenému přílivu omamných a 
psychotropních látek a tím i k potenciálnímu růstu počtu osob na nich závislých, již 
dnes vcelku nikoho nepřekvapuje. Nepřekvapuje ani postupně klesající věk těchto 
konzumentů, mezi nimiž již nejsou výjimkou ani žáci 1. stupně základní školy. Téma 
drog a drogové závislosti je široce diskutováno mezi odbornou i laickou veřejností. Ze 
strany zastánců striktní prohibice je předkládáno jako strašák, kterému je nutno se za 
jakoukoliv cenu vyhnout. Naopak strana „tolerantních" se prezentuje diskusemi o 
výhodách legalizace drog a příručkami o tom, jak pěstovat doma za oknem marihuanu. 
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Obecné zásady a přístupy k výživě a ke stravování. 
• výdej energie musí lehce převažovat nad jejím příjmem z potravy 
• nezatěžovat zažívací systém přejídáním 
• stravovat se častěji a dávat si menší porce 
• naučit se jídlo vychutnávat 
• dodržovat pitný režim, nepít alkohol 

Pojem životní styl je složitý, komplikovaný, zahrnuje množství jevů. Je ovlivňován 
velmi rozmanitými faktory. Jedním z ukazatelů zdravého životního stylu je způsob 
využívání volného času. Zjednodušeně se dá říct, že se životní styl člověka projevuje ve 
třech oblastech: 

• ve způsobu využívání materiálních i sociálních podmínek 
• v hodnotové orientaci jedince 
• ve způsobu jednání, v aktivitě člověka 

Všechny tyto tři oblasti životního stylu se projevují i ve vztahu k využití volného času. 

.(Hájek, Hofbauer, Pávková 2003) 
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5.3. Mimoškolní výchova a vzdělání, zájmové činnosti. 

Obsah výchovně vzdělávací činnosti ve školách je závazně stanoven základními 
učebními dokumenty. Pedagog pracující s dětmi ve volném čase stanoví obsah výchovy 
na základě cílů a podmínek, ve kterých výchovný proces probíhá. Bere v úvahu reálná 
přání a potřeby dětí, rozvíjí a ovlivňuje jejich zájmy, může aktuálně reagovat na měnící 
se vnější podmínky, dodržování psychohygienických požadavků a bezpečnost dětí. 
Výchova ve volném čase se uskutečňuje v průběhu činností, založených na zájmech 
účastníků. Účast ve volnočasových aktivitách je dobrovolná, má přinášet zúčastněným 
kladné emoce, prožitky a přispívat k jejich seberealizaci. 

Vzděláváni (tedy výchova i učení) probíhá ve třech hlavních oblastech: 

Formální - tzn. oficiální vzdělávání ve školách. 

Mimoškolní - v institucích výchovy mimo vyučování - školních družinách, školních 
klubech, střediscích pro volný čas dětí a mládeže, domovech mládeže, dětských 
domovech, ale i v dalších organizacích a občanských sdruženích. 

Neformální- v rodině, z masmédií, z prostředí, které ho obklopuje. 

Všechny tyto oblasti jsou důležité a navzájem se prolínají a doplňují. 

( Hájek, Hoíbauer, Pávková 2003) 

Mimoškolní výchovu tvoří různé typy činnosti: 

• Odpočinkové - mají být fyzicky i psychicky nenáročné 
• Rekreační - většinou jsou zaměřené na pohybové aktivity, slouží jako 

kompenzace nedostatku pohybu ve škole, smyslem je odstranění únavy a obnova 
sil 

• Veřejně prospěšné - vedou děti k dobrovolné a nezištné práci ve prospěch 
ostatních 

• Scbeobslužnč - se orientují na vedení dětí k samostatnosti v péči o sebe sama 
• Příprava na vyučování - je okruh činností spojených s plněním studijních 

povinností, opakování, upevňování a prohlubování vědomostí a dovedností 
• Zájmové - rozvíjí a kultivují zájmy dětí, jsou nejvýznamnější částí výchovy ve 

volném čase 

Odpočinkové a rekreační činnosti 

Odpočinkové činnosti jsou velmi klidné, pohybově i psychicky nenáročné. Rekreační 
činnosti mají naopak charakter vydatné pohybové aktivity, většinou na zdravém 
vzduchu. Školní vyučování vyvolává psychickou i fyzickou únavu. Odolnost je závislá 
na věku. S nedostatkem příležitostí odpočinku a rekreace dochází k pocitu přetížení. 
Děti reagují nepozorností, vzdorovitostí, odmítáním poslušnosti. Některé děti reagují 
neuroticky - bolestmi hlavy, nechutenstvím nebo naopak přejídáním, poruchami 
spánku, koktavostí, tiky,.. 
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Formy a obsah činnosti - vychovatel hodnotí podmínky výchovy, respektuje věkové 
skupiny. Odpočinku slouží klid na lůžku, koberci, křesle, spánek, relaxační cvičení, 
klidné hry (stolní společenské), četba, poslech hudby, sledování videa... V rámci 
rekreace by měly děti mít denně příležitost k činnostem podle vlastního přání. Dodržuje 
se poměr mezi spontánní a organizovanou rekreační činností. Patří sem: tělovýchovné 
chvilky, uvolňovací cviky, pohybové hry na hřišti, v parku, vycházky tělovýchovné, 
přírodovědné, společensko-vědní, atp. 

Zařízení - družiny, střediska volného času, dětské domovy, školní kluby, domovy 
mládeže, aj. 

Vychovatel - přihlíží k přání dětí, umožňuje jim aktivní podíl na plánování, co nejméně 
užívá příkazů a zákazů, nikdy neodmítne dítě vyslechnout, promluvit si sním. 

Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti 

Zaměřují se na vedení k samostatnosti o sebe sama a své věci, jde o uvědomělé 
vykonávání práce prospívající ostatním lidem. Jde o vytvoření, upevnění a dodržování 
návyků osobní hygieny, vkusu oblékání, péče o pořádek a čistotu, návyky při jednání 
s lidmi. 

Jsou to činnosti konané pro menší skupiny osob nebo ve prospěch větších skupin, kdy 
se utváří šetrný vztah k majetku, chápání lidské práce, vzájemná úcta, odpovědnost. 

Příprava na vyučování 

Je okruh činností, kterými některé volnočasové instituce pomáhají žákům při plnění 
školních úkolů. Jsou to procvičování, opakování, případně prohlubování poznatků 
z vyučování. Úkoly výchovné - pěstují zájem o sebevzdělání, k návykům pravidelné a 
systematické přípravy. Ke vzdělávacím úkolům patří vypracování písemných i ústních 
úkolů, prohlubování poznatků a vědomostí (vycházky, exkurze,..). Příprava předpokládá 
úzkou spolupráci se školou, je různá v závislosti na vyučovací látce, využívá názorné 
metody, pozorování, předvádění, vyprávění, a jiné. Pro žáky je přitažlivé procvičování 
učiva didaktickými hrami (napodobivé, soutěže, kvizy,..). Vliv na přípravu na 
vyučování má i zájmová činnost. Formy přípravy mohou být hromadné, skupinové i 
individuální. 

Příprava má následovat až po důkladném odpočinku a rekreaci. Při vypracovávání 
úkolů vychovatelé žáky sledují, chyby jim sami neopravují, ale upozorní je na chybu a 
vyzvou k jejímu vyhledání. Role vychovatele spočívá v zajišťování dozoru při studijním 
klidu, cvičně přezkušuje, je konzultantem, kdy vysvětluje nejasnosti díky své odbornosti 
a zaměření, je organizátorem skupinek žáků, jde-li o řešení složitějších, odbornějších 
předmětů. 

Zájmové činnosti 

Jsou cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojení a rozvíjení individuálních potřeb, 
zájmů a schopností. Mají obrovský vliv na rozvoj osobnosti, na správnou společenskou 
orientaci. 

Zájmové činnosti bývají z důvodů organizačních a pracovních náplní profesionálních 
pedagogů (např. ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže) děleny do zájmových 
oblastí, avšak přesnou dělící hranici mezi nimi vést nelze. Vždy je několik zájmových 
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činností, které nelze jednoznačně zařadit. Každá z oblastí má priority v rozvíjení některé 
ze složek osobnosti. 

1. společensko - vědní: jsou charakteristické zájmem o historické objekty, kulturní 
podniky, významné osobnosti, oslavy výročí, dodržování tradic, jazyky, individuální 
sběratelství, rozšiřují poznatky o společnosti, její historii... 

2. rukodělné-, zdokonalují manuální schopnosti, napomáhají osvojit různé pracovní 
postupy, rozvíjení představivosti, přispívají k profesní orientaci žáků. Práce s materiály, 
montážní činnosti, příprava pokrmů, modelářství,... 

3. technické: navazují na rukodělné činnosti, pěstují konstrukční dovednosti, technickou 
představivost, smysl pro přesnost,... 

4. přírodovědné: prohlubují vědomosti o přírodě, zájem o živou a neživou přírodu, 
pozorování, zaměření činnosti na poznávání způsobu života a významu živočichů 
v přirozeném prostředí. Dále sem patří pěstitelství, specializované zájmové činnosti, 
jako rybářství, včelařství,.. 

5. esteticko - výchovné: formují vztah k estetickým hodnotám, rozvíjí kreativitu, 
podporují emocionální složku osobnosti. Činnosti jsou zaměřené na rozvíjení projevu: 

• Výtvarného - modelování, kresba, návštěvy výstav, apod. 

• Hudebního - zpěv, tanec, hra na orffovské nástroje, na hudební nástroje, poslech 
hudby, znalost skladatelů, apod. 

• Literárně-dramatického - četba, přednes, pokusy o dramatickou a literární 
činnost, tvorba, návštěvy kulturních představení (divadlo, kino, besedy 
s umělci...) 

6. tělovýchovné, sportovní a turistické: přispívají k rozvoji fyzické zdatnosti, mají 
důležitou roli při sebepoznání, při výchově k toleranci a smyslu pro fair play, při 
pěstování psychické odolnosti vůči stresu. Činnosti jsou zaměřené na atletiku, 
gymnastiku, lyžování, plavání, hry, netradiční sporty (lakros, florball, squash...), patří 
sem i kondiční cvičení, průpravná a zdravotní, akrobacie, turistika vodní, pěší, 
cyklistická, sledování sportovních soutěží...Turistika v sobě spojuje poznávací 
přírodovědnou i společenskovědní činnost s prvky tělovýchovnými. 

7. počítačová gramotnost: je nejrychleji se rozvíjející zájmová oblast, vybavuje děti 
počítačovými dovednostmi, rozvíjí logické uvažování ... 

Při všech organizovaných činnostech vychovatelé rozvíjejí další prvky, které by měly 
prolínat celým pedagogickým působením: výchova k získání sociálních kompetencí, 
posilování prvků participace na dění sociálních skupiny, ovlivňování činnosti, přinášení 
podnětů k obohacení činnosti, ale také učit se nést zodpovědnost za skupinu a výsledky 
její činnosti. (Hájek 2007) 

Funkce zájmových činností: starší děti jsou vedeny k vědomější specializaci v zájmech, 
jejich podněcování, rozvíjení, usměrňování. Zájmová činnost podněcuje rozvoj 
poznávacích procesů. Všechny typy zájmové činnosti umožňují prožívání kladných citů, 
odreagování, poznávání vlastních možností. Podněcují samostatnost a tvořivost, plní 
tedy funkci výchovnou i vzdělávací, rozvíjí celou osobnost. 
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Organizační formy zájmových činností: činnost pravidelná, příležitostná, skupinová, 
individuální, hromadná, organizovaná. 

Zvláštní formou zájmové činnosti jsou táborové aktivity. Často jsou pokračováním 
pravidelné celoroční práce, ale nemusí tomu být vždy. Rozdělují se podle různých 
hledisek. Těm bude podrobněji věnována následující kapitola. 

5.4. Letní činnost, stručný postup při přípravě 

Pro přípravu letního tábora neexistují žádné obecné metodické materiály, záleží totiž na 
tom, pod hlavičkou jaké organizace nebo spolku je tábor organizován. Každý tento 
subjekt má své vlastní směrnice, které popisují postup, určují formuláře a termíny při 
přípravě. Já jsem léta organizovala tábory pod hlavičkou Pionýra, takže se budu držet 
směrnic této organizace. Přesto jsem si sehnala ještě Pokyny pro organizátory táborů 
v Junáku, takže do nich budu také čerpat a popřípadě upozorňovat na odchylky. 

Základní ustanovení : Táborem rozumíme akci v trvání minimálně 6 dnů. Minimální 
počet účastníků do 18 let je 8. Z pohledu Zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví, se tábory dělí na zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 
15 let na dobu delší než 5 dnů) a jiné podobné akce pro děti (při počtu dětí do 15 let 
menším než 30 nebo na dobu kratší 5 dnů). Tábor nemusí být nutně Zotavovací akcí, 
záleží na počtu dětí ve věku do 15 let. Podle tohoto rozdělení se liší legislativní 
požadavky na tábor. Pořadatel tábor připravuje, organizuje, svým jménem provozuje a 
po všech stránkách za něj odpovídá. Zodpovídá za jednání táborových pracovníků a 
ostatních účastníků na táboře a při činnosti s přípravou a průběhem související. 
Odpovídá za škodu, která při výše uvedené činnosti vznikne. 

Práva a povinnosti pořadatele : 
• schvaluje záměr konat tábor 
• jmenuje vedoucího tábora a prvního zástupce vedoucího tábora a schvaluje 

obsazení ostatních táborových funkcí (většinou hlavní vedoucí si „své" lidi 
vyhledává sám, je to logické, musí je znát a vědět co si s nimi může dovolit 
dělat, musí se na ně spolehnout) 

• zajišťuje povolení tábora od majitele pozemku, popř. objektu 
• nahlašuje před zahájením tábora místo, termín a počet účastníků tábora územně 

příslušnému pracovišti Krajské hygienické stanice, praktickému nebo dětskému 
lékaři, obecnímu úřadu, místnímu oddělení Policie ČR v souladu s obecně 
platnými právními předpisy (záleží na počtu dětí do 15 let, viz výše) 

• schvaluje rámcový program a rozpočet tábora 
• zajišťuje materiálně-technické zabezpečení tábora a vytváří táborovým 

pracovníkům všechny nezbytné podmínky pro jejich práci 
• uzavírá dle potřeby s táborovými pracovníky dohody a smlouvy potřebné 

k zabezpečení přípravy, chodu a uzávěrky tábora 
• zodpovídá za zajištění řádného proškolení všech pracovníků tábora a před 

zahájením výkonu jejich funkce a to v rozsahu stanoveném obecně platnými 
právními předpisy a vnitřními dokumenty 
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• v případě pionýrského letního tábora zasílá nejpozději do 20. května krajské 
organizaci Pionýra, u které je registrován, Schvalovací list PT ve dvojím 
vyhotovení. 

• kontroluje své tábory, v případě zjištění závažných nedostatků jím či jiným 
orgánem je povinen neprodleně zajistit odstranění těchto nedostatků 

• informuje neprodleně zřizovatele tábora o pojistných událostech 
odškodňováných z centrálně uzavřených pojistek 

• schvaluje Protokol o výsledku hospodaření tábora a vyhodnocuje tábor 

Příprava táborového programu: Základem výchovné práce na táboře je vhodný 
táborový program. Návrh táborového programu zpracovává vedení tábora, schvaluje jej 
zřizovatel (podrobněji v následujících částech práce). 

Práva a povinnosti účastníků tábora: Práva a povinnosti účastníků tábora jsou 
vymezena v zásadách a pravidlech táborového života, která vyhlašuje pořadatel tábora 
v souladu s obecnými právními normami, Směrnicí pro letní tábory a dalšími interními 
předpisy. Tato pravidla bývají zpracována zpravidla formou táborového řádu a režimu 
dne. S těmito zásadami jsou včas a vhodnou formou seznámeni všichni účastníci tábora, 
u dětí i jejich zákonní zástupci. Hrubé nebo opakující se porušení těchto pravidel může 
být potrestáno v krajním případě i vyloučením z tábora. 

Personální zabezpečení tábora: Pořadatel jmenuje vedoucího a prvního zástupce 
vedoucího tábora. Návrh personálního zabezpečení ostatních funkcí zpracovává vedoucí 
tábora a schvaluje pořadatel tábora. Obsazení jednotlivých funkcí na táboře je dáno 
formou a velikostí tábora, věkem účastníků a obecně závaznými právními předpisy. U 
žádného tábora nesmí být méně než 2 dospělí pracovníci, přičemž funkce, které 
zastávají, mohou být v souladu s obecně platnými předpisy kumulovány. 

Pořadatel tábora zodpovídá za to, že do jednotlivých táborových funkcí jsou jmenováni 
pouze pracovníci způsobilí, připravení, řádnč proškolení, s příslušnou kvalifikací 
S t a n o v e n o u o b e c n S p l a t n ý m i p r á v n í m u p ř e d p i s y u v n i t ř n í m i d o k u m e n t y . 

Vedení tábora tvoří vedoucí tábora (VT) a jeho zástupci schválení pořadatelem tábora, 
zpravidla; 

• hospodář 
• zdravotník 

Jeden ze zástupců, který je pořadatelem jmenován jako první zástupce, přebírá 
v případě nepřítomnosti vedoucího tábora nebo v případě, kdy vedoucí nemůže z jiných 
důvodů vykonávat svou funkci, pravomoci, povinnosti a odpovědnost vedoucího tábora. 

Podle potřeby, s přihlédnutím ke specifikace a velikosti konkrétního tábora, mohou být 
pořadatelem jmenováni další zástupci VT a další výchovní, případně provozní 
pracovníci. 

Dokumentace: Táborová dokumentace je uložena v době přípravy a průběhu tábora u 
vedení tábora případně u pořadatele tábora, po skončení a vyhodnocení se ukládá u 
pořadatele po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Závazná dokumentace: 
• Schvalovací list tábora 
• Seznam účastníků 
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• Hospodářská dokumentace 
• Základní zdravotní dokumentace 
• Závazné přihlášky účastníků 
• Zápis o provedené instruktáži táborových pracovníků v rozsahu stanoveném 

obecně platnými právními předpisy a vnitřními dokumenty 
• Rámcový program tábora 
• Denní programy nebo táborové rozkazy 
• Jídelníčky se změnami podle skutečného stavu 
• Požární poplachové směrnice 

• Protokol o hospodářském výsledku tábora (po uzavření hospodaření tábora) 

Schvalovací list tábora: 

Vyhotovuje se na předepsaných formulářích a to: 

lx pro dokumentaci tábora - s přílohami 

lx pro pořadatele - s přílohami 
2x pro příslušnou krajskou organizaci Pionýra (s přiložením pouze: fotokopie dokladu o 
kvalifikaci hlavního vedoucího tábora a mapky přístupu do tábora včetně podrobného 
popisu cesty na místo konání tábora) - jedná-li se o tábor pionýrský. 

Přílohy schvalovacího listu: 
• Seznam táborových pracovníků schválený pořadatelem 
• Rámcový program a denní táborový řád schválený pořadatelem 
• Rozpočet tábora schválený pořadatelem 
• Mapka přístupu do tábora včetně podrobného popisu cesty na místo konání 

tábora 

Potvrzením Schvalovacího listu stvrzuje pořadatel souhlas s konáním tábora a s jeho 
personálním obsazením a přijímá za tento tábor zodpovědnost. 

Seznam účastníků: 

obsahuje základní údaje o jednotlivých účastnících tábora potřebné pro ekonomické, 
zdravotní a výchovné zabezpečení přípravy a chodu tábora, minimálně však jméno, 
příjmení, datum narození a adresu bydliště. Jednotlivé účastníky tábora je vhodné 
z důvodů přehlednosti v seznamu očíslovat pořadovými čísly. 

Hospodářská dokumentace: 

Hospodaření tábora je nedílnou součástí hospodaření pořadatele. Rozsah hospodářské 
dokumentace vedený na táboře stanoví písemně pořadatel tábora na základě obecně 
závazných právních předpisů a vnitřních dokumentů a to minimálně povinností 
evidence finančních prostředků tábora ve formě evidence příjmů a výdajů. 

Základní zdravotní dokumentace: 

Rozsah zdravotní dokumentace tábora stanovuje pořadatel v návaznosti na obecně 
platné právní předpisy a dále pak s přihlédnutím k charakteru tábora. 
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Zdravotní zásady: 

Pořadatel, vedoucí tábora a všichni táboroví pracovníci jsou odpovědní za bezpečnost a 
zdraví účastníků tábora. Řídí se přitom všemi obecně závaznými právními předpisy a 
pokyny příslušných orgánů státní správy (např. hygienické služby). 

Hospodářské zásady: 

Za hospodaření na táboře zodpovídá VT a hospodář, kteří se musí řídit pokyny 
pořadatele a obecně závaznými právními předpisy a vnitřními dokumenty. 

Mimořádné události: 

Pořadatel tábora je povinen seznámit vedoucího tábora a jeho zástupce s kontakty pro 
případ mimořádných událostí. 

Závazné vzory tiskopisů: 

• Schvalovací list 
• Soupis připravovaných táborů 
• Soupis uskutečněných táborů 

Doporučené vzory tiskopisů: 

• Návrh na uskutečnění 
• Personální zabezpečení 
• Rozpočet 
• Závazná přihláška 
• Žádost o příspěvek na tábor 
• List účastníka 
• Žádost o uvolnění pracovníka 
• Seznam dětí 
• Evidence pobytových dnů 
• Dohoda o výkonu funkce 
• Dohoda o provedení práce 
• Dohoda o hmotné odpovědnosti 
• Zpráva o výsledku hospodaření 
• Dohoda o užívání soukromého motorového vozidla 
• Hospodářský protokol o převzetí funkce zástupce VT pro věci hospodářské 
• Hospodářský protokol o předání funkce zástupce VT pro věci hospodářské 
• 

Přehled zákonů a vyhlášek, kterými se řídí příprava, oreanizace a běli dětských 
táborů. 

• 83/1990 Sb. - Zákon o sdružování občanů 
• 84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím 
• 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
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• 2/1993 Sb. - Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky 

• 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
• 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
• 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 
• 106/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických 

požadavcích na zotavovací akce pro děti 
• 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany 

veřejného zdraví 
• 135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
• 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
• 148/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
• 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
• 81/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) 

20 



5.5. Příprava celotáborové hry. 

Letní tábory jsou jednou z forem činností, která je často pokračováním celoroční práce 
kroužku, družiny, nebo oddílu. Není to ale podmínkou. Existují „nadšenci", kteří 
organizují letní tábory pro potěšení, pro pocit uspokojení, ale také se tábory staly 
součástí cestovních kanceláří a agentur, které pořádají tábory pro výdělek. 

Má-li tábor splnit výchovně vzdělávací poslání, nestačí, aby byl dobře kádrově a 
organizačně zajištěn, měl uspokojivé hmotné podmínky a předem vypracovaný 
program. Děti od něj očekávají více: moment překvapení, napětí, dobrodružství. Chtějí 
prokázat svou odvahu, tělesnou zdatnost. Očekávají příležitost k soutěžení, chtějí se 
občas „poprat" o umístění nebo o body. 
A tak vedoucí, který má přípravu táborového programu na starosti, se musí zamyslet, 
čím by mohl své svěřence zaujmout, zaktivizovat, vyprovokovat. Může mu při tom 
pomáhat nejen odborná literatura, ale i vlastní zkušenosti. Mnohdy si připomene zážitky 
a třeba i nesplněné tužby ze svých dětských let. Každý, kdo chce připravit pro děti 
hodnotný a přitažlivý program, musí se sám stát na chvíli dítětem, musí si umět hrát. 
Hra je osvědčeným prostředkem k dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Hra je pro dítě 
jednou z nejpřirozenějších činností, během níž se ve vymezeném prostoru a čase pouští 
do řešení úkolu, překonání překážek atd. Pro vedoucího je hra jedinečnou možností 
nenásilně vést děti k získání potřebných vědomostí, dovedností a návyků a přitom plně 
uspokojit jejich touhu po dobrodružství, vzrušení a objevování nepoznaného. 

Hra na táboře má určitou logickou strukturu, svá pravidla a zákonitost. Je komplexem 
motivovaných činností, umožňujících využít v táborovém prostředí všechny základní 
pedagogické principy. Celotáborová hra se skládá z jednotlivých částí - etap, jejichž 
postupným plněním lze dospět ke stanovenému cíly. Využití etapových her je velmi 
široké. Lze je hrát ve všech typech táborů. Mohou je hrát děti všech věkových kategorií, 
jednotlivci, družiny, oddíly, věkově sourodé i nesourodé. Hra může probíhat po celou 
dobu tábora nebo jen v jeho části. 
Při přípravě tábora je třeba rozhodnout, zda využít některou z již vymyšlených, 
zpracovaných a ověřených her, případně ji upravit podle vlastních podmínek a potřeb 
nebo připravit hru vlastní. V každém případě je nezbytné vycházet z konkrétních 
podmínek a možností, mezi něž patří - přírodní podmínky, materiálně technická 
základna, kvalita vedoucích, věkové složení kolektivu dětí, zaměření, délka trvání, 
sociální skupina dětí,atd. 

Postup přípravy celotáborové hry před táborem. 

Před vlastní přípravou celotáborové hry je nezbytné zajistit dostatečné množství 
odborné literatury a dokumentace k vybranému tématu. 

Nutné je také zvážit všechny základní údaje, fakta a předpoklady, brát v úvahu 
specifické podmínky: 

• délka tábora (časové vymezení délky hry - může případně vyplňovat jen část 
trvání tábora) 

• forma a zaměření tábora (v závislosti na struktuře dětí, většinou se tábory 
zaměřují všestranně) 
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• kapacita tábora (čím větší tábor, tím víc etap hry je třeba připravit, důležité je 
také vhodné rozdělení do herních družin) 

• místo a prostředí tábora (záleží na tom, jestli je prostředí známé, nové, jestli je to 
město, vesnice, les, louka, také rozloha a majetkové vztahy k pozemku...) 

• složení dětí (věková skladba, poměr chlapci - dívky, zájmové zaměření, 
zkušenosti z pobytů na táboře,..) 

• volba herní jednotky (jednotlivec, družina nebo oddíl) 
• kolektiv vedoucích (značnou výhodou je, má-li hlavní vedoucí svůj „tým" lidí, 

které zná a ví, co si s nimi může dovolit) 
Struktura celotáborové liry: 

• NÁMĚT 
• MOTIVACE 
• VLASTNÍ OBSAH (etapy, úkoly) 
• HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ 
• MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

Námět etapové hry může vycházet z literatury pro děti a mládež 
(dobrodružné knihy, historická tématika, cestopisy, sci-fi, populárně naučná literatura 
z oblasti kosmonautiky, přírodních věd, techniky, umění atd.), může čerpat z televizních 
inscenací, z filmů či divadelních her, pohádek atd., ale vždy musí být vybírán velice 
uvážlivě, s ohledem na skupinu dětí, pro kterou je hra připravována. 

Motivace: každá etapová hra, má-li být pro děti přitažlivá a splnit 
všechny výchovně vzdělávací cíle, musí být podmíněna velice dobře promyšlenou 
motivací. 
Co to konkrétně znamená. Motiv lze kvalifikovat, jako příčiny nebo pohnutky určitého 

jednání člověka. Motiv bývá nejen podnětem k jednání, ale zároveň vzbuzuje aktivitu a 
usměrňuje ji. Lidské jednání bývá často ovlivňováno ne jedním, ale více motivy. Tento 
soubor motivů je nazýván motivací. 

Motivace je určitá mobilizace sil jedince, charakterizovaná napětím, neklidem a 
zvýšenou aktivitou. 

Motivací etap (úkolů) může být třeba krátký úryvek z knihy, připravené vyprávění atd., 
umocněné vhodným přednesem či dramatizací. Cílem je získat děti k plnění úkolů tak, 
aby se snažily podobat se svému vzoru (hrdinovi) a chtěly dokázat to, co on, aby se 
snažily překonat sami sebe a zvítězit nad ostatními. 

Vlastní obsah hry: tvoří souhrn činností, který v rámci hry je pro děti 
připravován. Každou hru je třeba určitým způsobem rozčlenit na menší celky. Zatím 
nejosvědčenějším a nejčastějším způsobem je členění hry na etapy. Etapou je tedy dílčí 
úsek hry, který svým obsahem je součástí programu a logicky souvisí s dalšími etapami. 
Počet etap je v podstatě libovolný, často odpovídá počtu dnů na táboře, takže každý den 
s výjimkou prvního a posledního se hraje jedna etapa. V etapách nebo mezi nimi je 
třeba počítat i s časem na odpočinek (postupně se unaví nejen děti, ale i vedoucí). Etapy 
se zajímavým programem - atraktivní - se nemusí zařazovat pouze na konec hry (v 
rámci gradace), ale mohou být oživením průběhu celé etapové hry. Tím se udržuje 
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zájem dětí o hru . Každou etapu tvoří jeden nebo více úkolů. Etapu mohou tvořit i úkoly 
z různých oblastí činnosti. Názvy etap korespondují s motivací nebo úkolem. Již při 
přípravě je třeba předpokládat, že mohou nastat okolnosti, které ovlivní průběh hry. 
Může to být např. nemocnost dětí, pozdější příjezd nebo dřívější odjezd jednotlivců 
z tábora, jasné vítězství herní jednotky nebo beznadějně poslední místo (ve hře přináší 
nezájem o další průběh hry), trvalejší změna počasí. Pro všechny tyto případy je třeba 
mít připraveny pomocné úkoly, uvážit možnou změnu hodnocení a případná další 
opatření. Každá etapa musí být dostatečně promyšlena. V případě, že je do programu 
zařazena noční etapa, následná denní etapa by měla být kratší nebo méně náročná. Tím 
se dostáváme i k režimu dne na táboře. Plnění úkolů etapové hry by mělo být vždy 
vhodně zařazeno do celodenního táborového zaměstnání. 

Hodnocení etapové hry: Hodnocení jednotlivých úkolů vyvolává 
v dětech zdravou ctižádostivost a soutěživost. Je to hnací motor všech soutěží, pomocí 
kterého se nám podaří snáze děti do nich zapojit. Prostřednictvím hodnocení 
jednotlivých etap (úkolů) může každý jednotlivý hráč, družina nebo oddíl porovnat své 
postavení s ostatními v průběhu hry. Etapové hry mohou být hodnoceny různým 
způsobem. Hráči za svůj . výkon obdrží body, které mohou mít různou podobu, např. 
podobu táborových platidel (peněz, poukázek, šeků....), kilometrů Gedeme rallye), kůže 
(lovci vtajze), stavebního materiálu (stavíme most), děti dostávají různá zvířátka 
(budují zoo), na mapce se jim přičítají světelné roky (hrají si na kosmonauty), mohou 
dostávat obrázky, samolepky atd. 

Příklad způsobu vedení bodování: 
• předně je vhodné, aby si přehled bodování vedl vedoucí tábora ve svém 

pracovním deníku 
• děti musí být stále informovány o průběhu hry a o pořadí svém či svého 

kolektivu, proto se obvykle umísťuje přehled na místo, kolem kterého děti často 
procházejí. Vhodné je vytvořit atraktivní přitažlivý poutač, který láká děti, dává 
jim i další informace a je doplňkem motivace hry. 

Odměňování: Každá etapová hra musí být stejně atraktivně zakončena 
jako byla zahájena. Součástí vyhodnocení a zakončení celé hry je i odměna za umístění, 
tj. cílová odměna. Odměny lze jednak zakoupit, ale to je pro děti méně atraktivní 
vzhledem k tomu, že je mohou rovněž získat nákupem i ty děti, které nevyhrály. Jsou to 
sladkosti všeho druhu, hračky, různé knížky, drobné tábornické vybavení. 
Nejatraktivnější jsou pro děti odměny, které se nedají nikde koupit a které lze získat 
pouze za umístění v etapové hře. Jsou to odměny, které připomínají právě ukončený 
tábor a které zpravidla vyrábějí a připravují vedoucí pro děti v návaznosti na etapovou 
hru. Mezi tyto odměny patří různé diplomy, táborové deníky, zpěvníky, kalendáře do 
příštích prázdnin, zápisníky, dopisní papíry, táborové pohlednice, fotografie. 

Materiálně technické zabezpečení: Tak jako k zajištění táboření jsou 
potřeba stany, spací pytle a celá řada dalších věcí, tak zabezpečení hladkého průběhu 
etapové hry se neobejde bez nejrozmanitějších pomůcek, potřeb a rekvizit. To je třeba 
uvážit již při sestavování hry a ke každé etapě, případně úkolu, si je poznamenat. 
Otázkou zůstává, do jaké míry lze do závěrečných příprav zapojit děti. 

Vizuální projevy: Každá hra je zpravidla provázena řadou vizuálních 
projevů, které ji zpestřují a často dávají i ráz věrohodnosti herním situacím. Např. je-li 
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etapová hra na téma husité, je dobré předem děti vyzvat, aby si připravily části oblečení 
husitů nebo alespoň si přivezly vhodný materiál pro vlastní výrobu dalších doplňku 
k danému tématu. IC zvýraznění atmosféry či tematiky hry může také pomoci způsob 
bodování (přidělování bodů - symbolů), výtvarné vyjádření průběžných výsledků, 
cílové odměny apod. 
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6. Praktická část 

6.1. Tábor č. 1 - červenec - Lhota nad Rohanovem 

Desetidenní tábor organizovaný pod hlavičkou Pionýra Č.Krumlov pro děti z Horní 
Plané. Celkem se zúčastnilo 40 dětí, ve věku 7 - 1 5 let, které byly rozděleny do pěti 
smíšených, věkově heterogenních oddílů tak, aby síly byly vyrovnány jak po stránce 
tělesné tak rozumové. 

Dospělých bylo celkem pět - hlavní vedoucí zároveň zdravotník a vedoucí, další 
vedoucí zároveň hospodář a 3 oddílové vedoucí. Celý kolektiv vedoucích se podílel na 
přípravě tábora i celotáborové hry. Naší výhodou bylo i to, že jsme mohli všechny hry 
plánovat podrobně i s místem, kde se budou konat, protože okolí celého tábora jsme 
důvěrně znali. 

Celotáborová hra se všestranným zaměřením, využívala všech složek zájmové výchovy, 
byla motivována Starým Egyptem. Splněním sedmi různých her a úkolů, které byly 
bodovány za jednotlivce nebo celý oddíl, bylo možné získat KANUPY - (lahve od 
kávy, pomalované akrylovými barvami a uvnitř zmačkaný, různě barevný krepový 
papír). Ty si oddíl uschovával na tajném místě (snažili jsme se připravit takové soutěže, 
aby každý oddíl měl v závěru hry minimálně jednu kanupu). Na závěr pomocí KANUP 
a pergamenu z Knihy mrtvých, děti oživily mumii, která jim prozradila, kde je ukrytý 
poklad (ten představoval balíček sladkostí a malých hraček, pro každého účastníka). 
Program doplňovaly další činnosti - soutěže, hry, výrobky, výlety, tak aby děti byly 
neustále zaměstnány a nenudily se. 

Doprava na tábor byla vlastním autobusem, přímo k hotelu. Ubytování bylo zajištěno 
v chatách po 8 dětech, stravování pětkrát denně v hotelové restauraci. 

Po příjezdu byly děti seznámeny s denním režimem, to znamená s rozdělením 
celodenní činnosti. Dále jsme prodiskutovali Táborový řád. Ten seznamoval dětí s tím, 
co mohou a nemohou, jaká mají práva a povinnosti. Jsou to vlastně pravidla soužití na 
celou dobu tábora. Tyto dva dokumenty byly vyvěšeny celou dobu na nástěnce, spolu 
s jídelníčkem a informacemi o celotáborové hře a samozřejmě i s programem činností 
na další den. Všichni byli poučeni o pravidlech bezpečného a slušného chování, 
všeobecně o tom že nesmí sami z tábora, musí dodržovat režim dne a řád tábora. 
Následně před každou (!!!) hrou, nebo činností jsme poučovali děti o konkrétních 
pravidlech hry, vymezení prostoru, otázkách bezpečnosti silničního provozu, ale také o 
zásadách slušného chování. Zároveň jsme tím opakovali poučení pro vedoucí a 
instruktory (ti musí být podle vyhlášky poučeni už před táborem). Díky tomu, jsme 
nikdy neměli větší problémy s chováním dětí ani na táboře, ani při rozchodu ve městě. 

Celotáborová hra O poklad faraóna AMENHOTEPA 

Motivační příběh: 
Před 5 000 lety se v povodí Nilu rozvinula vyspělá kultura. Každoroční záplavy 
přinášely úrodnou půdu, díky které se říše rychle rozvíjela. Protože těžkou práci zastali 
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otroci, mohli se ostatní obyvatelé věnovat astronomii, matematice, stavitelství, 
keramice, zpracování kovů a medicíně. 

Egypťané věřili v posmrtný život. Proto aby faraón mohl své tělo užívat i po smrti, 
museli ho nabalzamovat vonnými oleji a mastmi, vnitřnosti uložily do speciálních 
nádob, zvaných „kanupy"Speciální postup se nazýval mumifikování a podle toho se pak 
jmenovalo tělo. Mumie faraónů, jejich manželek a významných osobností byly 
pohřbívány v pyramidách. Aby po smrti nestrádali, byli pochováni spolu s obrovským 
množstvím bohatství, které jim mělo sloužit na onom světě. Kdyby jste se náhodou 
v takové kobce ocitli, byly by kolem vás hromady nádherných šperků, zdobených 
nádob, zbraní, nábytku, látek a vonných mastí a olejů. Zdi by zdobily výjevy ze života 
Egypťanů a spousta tajemných nápisů - hieroglifů. Samotnou mumii byste však 
neviděli. Ta j e totiž schovaná v sarkofágu. 

Tato kobka s mumií faraóna a jeho nejbližších byla v pyramidě nejlépe ukryta . Hlídalo 
ji velké množství služebnictva a vojáků, kteří byli pochováni společně s faraónem. Tuto 
hrobku strážilo také množství pastí a tajných slepých chodeb, aby se tam nikdo 
nepovolaný nedostal. 

Dodnes se nachází spousta nadšenců, kteří studují staré listiny a snaží se najít nějakou 
zmínku o neobjevené hrobce, ve které by na ně čekal pohádkový faraónský poklad. 
Plno takových nadšenců také přišlo při hledání o život. Tady ve Lhotě mají různé 
zkušenosti s poklady, vždyť víte, ti, kteří už tu s námi byli, že v okolí se nachází mnoho 
zajímavých míst a věcí. A kdo ví, třeba se tu najde i nějaký poklad. Vysvětlíme si, co 
jsou to hieroglify a budeme v okolí tábora hledat nějaké stopy po egyptské kultuře. 

Program: 

Pátek 

Odjížděli jsme dopoledne, s sebou měli všichni sbalené osobní věci dle seznamu 
(v seznamu byl také popis látkové tuniky, kterou měly mít děti na celotáborovou hru), 
předepsané doklady, pití na cestu. 

Na místo jsme přijeli kolem 11.30 hodin, uložili věcí do haly hotelu a odešli na oběd. 

Po obědě proběhlo rozdělení do oddílů a rozdělení do chat, ubytování, polední klid. Po 
všech těchto organizačních procedurách se rozběhla oddílová činnost. Nanosili jsme 
dřevo a připravili táborový oheň. Potom se oddíly rozešly do okolí. 

V podvečer jsme se sešli u ohniště, kam vedoucí přišli již ve vyrobených tunikách. 
Zpočátku děti nechápaly, proč jsou tak oblečení, ale když začali vedoucí vyprávět 
motivační příběh o Starém Egyptě, také děti se zapojily do debaty. Postupně jsme si 
společně vysvětlili některé pojmy, jako mumie, faraón, papyrus, apod. Prohlíželi jsme si 
knihy o Egyptě. Žádné z dětí ještě v Egyptě nebylo. Některé měly vědomosti spíše 
okrajové a obvykle pouze z televize. 

Večer - jsme zapálili táborový oheň, zazněl zpěv a kytara. Při této příležitosti, jako 
vyvrcholení motivace, přistoupila kohni „zvláštně" oblečená postava, měla na sobě 
tuniku. Představila se jako Teritekas, jeden z nejbližších společníků faraóna 
Amenhotepa. Vyprávěl o jeho životě, o manželce jménem Nefertiti, o které se tvrdilo, 
že je nejkrásnější Egypťankou. O jeho velké moudrosti a spravedlnosti, a hlavně o jeho 
velkém bohatství. A pak vyslovil nejdůležitější informaci a to, že faraón se nechal po 
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smrti nabalzamovat a pohřbít v hrobce s nepředstavitelným pokladem. A že je možné 
ten poklad získat, ale to bychom museli napřed oživit mumii, která byla spolu 
s faraónem nabalzamovaná a pohřbena v jiné části hrobky. Tato mumie měla za úkol 
faraóna hlídat, a tím hlídat také poklad. Takže jedině tato mumie nás může přivést 
k pokladu. Pokud bychom objevili a získali všechny KANUPY a vyslovili tajné 
zaříkadlo z Knihy mrtvých, mohlo by se nám podařit mumii oživit. Vysvětlil, co jsou to 
kanupy, jak se balzamovalo. Děti byly zpočátku zamlklé, ale po chvíli se začaly 
„příchozího" vyptávat. Znamenalo to, že přijaly naši hru (je důležité, aby příchozí 
nebyl nikdo z vedoucích, to by nebyl výsledný dojem takový. My jsme byli dopředu 
domluveni s jedním zaměstnancem hotelu, kostým jsme mu přivezli). Pak vytáhl starý 
pergamen, na kterém byly samé obrázky. Je to mapa a popis, co dělat. Bez rozluštění 
písma to však nepůjde. Navrhl tedy, že oddíly, které by chtěly získat klíč - abecedu 
k rozluštění hieroglifů budou muset ještě teď večer dojít za určitých podmínek na 
určené místo. 

Následovala oddílová soutěž o tabulku s rozluštěnými hieroglify. Děti se chytily za ruce 
a v zástupu postupovaly podle zapálených svíček. Ty byly od sebe vzdáleny tak, aby 
bylo vidět od jedné na další. Měly za úkol v naprosté tichosti projít osvětlenou trasu, na 
jejímž konci byl na označeném místě schován list s hieroglify. Postupně prošly trasu 
všechny oddíly, získaly důležitou pomůcku. Po návratu zpět k ohni si všichni prohlíželi 
hieroglify. Ještě chvilku diskutovali o tom, kdo byl Teritekas, ale postupně odcházeli 
spát. 

Sobota 

Během noci „zmizel" cenný pergamen. Bylo nutné jej vypátrat, abychom ho mohli 
rozluštit. 

Dopoledne oddíly soutěžily ve hledání „stop" a ukazatelů, které se nacházely v areálu 
tábora (hieroglify n a k r e s l e n é v písku na hřišti, cíp látky z šatu Teritekase,...) i mimo 
areál. Protože různé stopy byly po celém tábořišti, každý oddíl (vždy celý - namátkou 
jsme kontrolovali), postupoval různě rychle a plnil úkoly zadané u každého ukazatele. 
Bylo jich celkem dvacet za splnění každého si zapisovali části věty, kterou skládali. Ta 
zněla: PERGAMEN JE SCHOVANÝ POD HLAVNÍ BUDOVOU. VYLUŠTĚTE 
NÁPISY A NECHTE HO NA MÍSTĚ. Výhodu měl oddíl, který si přinesl s sebou 
hieroglifickou abecedu. Všichni se postupně vraceli do tábora s vyluštěným 
pergamenem. První z oddílů (všichni členové museli být u cíle) získal největší počet 
bodů 5, ostatní vždy postupně o jeden méně. 

Odpoledne si oddíly společně vyrobily oddílový pergamen, na kterém bylo zapsáno, jak 
se oddíl jmenuje (měli jsme připravené knihy, které obsahovaly různé egyptské názvy 
měst, jména, a podobně), kdo je členem a různé jiné důležité nápisy. Samozřejmě za 
použití hieroglifů a jiných obrazců (tyto pergameny jsou součástí přílohy). Poté si každý 
udělal návrh své vlastní tuniky. Oddíly si vylosovaly barvy a tuniky si napřed 
batikovaly. Pak jsme je nechaly do druhého dne uschnout. Batiku už jsme na táboře 
zkoušeli, batikovali jsme trička. Takže děti, které s námi jezdí déle pomáhaly těm, které 
to nikdy nedělaly. 
Večer proběhl turnaj ve vybíjené a v ringu. Podle pořadí si oddíly započítaly počet bodů 
(1.místo - 5bodů, 2.místo - 4body,...sečetly se body zobou soutěží a dopoledního 
hledání pergamenu). Vítězný oddíl získal KANUPU 1. 
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Neděle 

Dopoledne propuklo malování tunik. Byla to celkem náročná práce, barvy se rozpíjely, 
nakonec se nejlépe pracovalo s fixy. Přesto se některé tuniky velmi vydařily. Děti si na 
ně psaly většinou názvy oddílu a své vlastní jméno přepsané hieroglificky. Někteří si 
dávali také přezdívky. Ostatní plocha byla doplněná o různé obrázky a tvary, podle 
fantazie. 

Odpoledne jsme vyrazili na koupaliště, mezi koupáním se uskutečnily discipliny Vodní 
olympiády (lovení různých předmětů z vody, štafety ve vodě i z vody na břeh - soutěžil 
celý oddíl). Bodování opět podle pořadí, bylo započteno do bodování Velké olympiády. 

Večer jsme dokončovali tuniky a různé doplňky, čelenky, nákotníky,.. 

Pondělí 

Dopoledne se po oddílech hrály míčové hry (vybíjená a ringo), probíhalo malování 
pyramid a stavění pyramid z kamenů. 

Odpoledne vypukla Velká olympiáda. Každý měl kartičku na výsledky, kde se 
zapisovaly výkony. Soutěžilo se např. v desetiskoku, hodu kládou, slalomu s kolečkem, 
běhu v gumovkách pana vedoucího, člunkovém běhu s tyčkou, přenášení břemene, 
apod. Každá disciplina byla ohodnocena, děti byly rozděleny na kategorie podle věku. 
Každý jedinec je hodnocen samostatně, ale také přispívá svými body do hodnocení 
oddílů. 

Večer byl spíše odpočinkový, děti se pohybovaly v prostoru mezi chatami a hrály různé 
společenské hry, karty, turnaj v Člověče nezlob se. Vedoucí sčítali body a 
vyhodnocovali soutěže. Body členů oddílu se sečetly, připočítala se Vodní olympiáda. 
Vítězný oddíl získal KANUPU 2. 

Úterý 

Dopoledne proběhla přírodovědná hra v hledání přírodnin. Měli jsme připravené karty 
ze čtvrtky, pro každý oddíl jiné (úkoly jsou stejné, ale v jiném pořadí). Na kartách byly 
úkoly zaměřené na určování rostlin a zvířat. Některé rostliny a zvířata bylo nutné najít, 
jiné poznat, nebo zodpovědět různé otázky. Celkem bylo asi 30 úkolů. Vždycky jsme 
zařazovali alespoň jeden humorný úkol, např. najít a přinést myš nebo zajíce, a ten byl 
hodnocen největším počtem bodů. Děti po návratu z plnění úkolu líčily zážitky, jak 
seděly na poli a čekaly na zajíce, nebo přemlouvaly majitele chalupy, ať je pustí do 
sklepa, že mu vychytají myši. Na splnění měly děti dopoledne, ale čas byl rozhodující, 
pokud nastávala shoda bodů. Vítězný oddíl získal KANUPU 3. 

Odpoledne bylo na programu koupání na koupališti. Cestou tam jsme zkoušeli hru 
Lovení kuliček, které jsme předem nasypali do potoka. Oddíl byl rozdělen na loviče, 
přenášeče, zloděje a ochránce. Každý měl kolem zápěstí stuhu určité barvy. Loviči měli 
za úkol lovit kuličky z potoka, pouze jednu při každém vstupu. Přenášeči nosili kuličky 
k ochránci. Tam byl vymezený prostor, kam už nikdo jiný nesměl, tam se 
shromažďovaly kuličky, za každý oddíl do označených nádob. A zloději mohli při 
přenášení kuličky zastavit jiného přenášeče a vzít mu kuličku, ale museli ji předat opět 
jen svému přenášeči. Záleželo na každém oddílu, kolik si stanoví přenášečů a kolik 
zlodějů, jen loviče a ochránce měli pouze jednoho (mohou to být nejslabší děti oddílu). 
Samozřejmě byl stanoven čas a po něm se sčítal počet kuliček, které oddíl vylovil a 
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přenesl. Protože jsme tuto hru ještě nikdy nehráli, nebyla mezi hrami, za které se 
vyhrávala kanupa, chtěli jsme ji pouze vyzkoušet. Velmi se líbila. Je možné ji využít 
pro zpestření, nebo i jako bodovací. Nejlepší je prostředí potůčku v lese, aby přenašeči 
měli prostor k manévrování. 

Večer byla vyhlášena soutěž ve zpěvu a vyprávění vtipů. Proběhla ve stylu Zlatého 
slavíka, z každého oddílu soutěžil jeden zástupce ve zpěvu a jeden ve vyprávění vtipů. 
K soutěži jsme přidali hodnocení tunik, takže v mezičase proběhla malá promenáda 
v tunikách. Porota hodnotila nejkrásnější a také nejoriginálnější tuniku, také s ohledem 
k vyrobeným doplňkům. Někteří měli vyrobené různé čelenky, náramky a nátepníky 
z látek nebo provázků. Opět se za vítězství udělovaly body a ty se pak sčítaly 
z jednotlivých soutěží. V této soutěži vyhlásila porota dokonce mimořádnou cenu - za 
doplňky. Vítězný oddíl získal KANUPU 4. 

Středa 

Na programu byl celodenní výlet do Horažďovic. Protože jsme měli mnoho dětí, které 
ještě v Horažďovicích nebyly, tak jsme se šli podívat na otevřenou expozici na zámku. 
Poté jsme si prohlédli náměstí, ukázali jsme dětem prostor, ve kterém se budou 
pohybovat (to byla velká výhoda - krásné, čtvercové, uzavřené náměstí). Vysvětlili 
jsme pravidla her, čas, kdy a kde se sejdeme. Všechny hry probíhaly po oddílech. První 
Razítkovaná, kdy oddíly měly nadepsané papíry, s vysvětlením smyslu hry a na ty 
sbíraly razítka. Další je Sedm divů světa. Všichni si hráli na reportéry a ptali se lidí, 
jestli umí vyjmenovat sedm divů světa. Dále zjišťovali údaje o Horažďovicích. Byl 
určen časový limit, během něhož se snažili splnit co nejvíc úkolů, z nichž se sčítají 
body. Vítězný oddíl získal KANUPU 5. Po soutěži měly děti rozchod, aby si mohly 
něco nakoupit. Velmi oblíbené je místní koupaliště, protože má plno bazénků a hlavně 
tobogán. Takže tuto atrakci jsme si nechali na závěr. Večer byl vyhlášen odpočinek, 
osobní volno - k dispozici měly děti stolní hry, karty, puzzle. 

Čtvrtek 

Dopoledne si každý vymyslel a začal připravovat masku. Oddíly si secvičily krátký 
program, většinou upravené zmodernizované pohádky. Masky jsme vyráběli všichni, 
vozíme s sebou krepový papír, kartony a čtvrtky. Vedoucí automaticky při výrobě 
pomáhali. 

Odpoledne vypukl Karneval, průvod masek prošel přes Lhotu kolem hotelu, kde jsme 
měli domluvenou porotu ze zaměstnanců. Protože bylo pěkné počasí proběhl program 
před hotelem. Tentokrát se do poroty přidali také dva hosté z hotelu. Byla velká legrace. 
Vyhodnocení masek a programu - KANUPA 6. 

Večer následovala diskotéka v jídelně hotelu. 

Pátek 

Dopoledne se hrálo o Bingo. Měli jsme napsané tikety na hru, každý měl své číslo, 
losovala se čísla do 90. Hráli jsme o malé Bingo - zaškrtaná řada čísel. Dále každé páté 
vylosované číslo si mohlo z připravených lístků vytáhnout maličkost, která byla v zápětí 
předána. Bylo to velké zpestření, které udržovalo děti v napětí a pozornosti. Potom 
následovala hlavní hra o celý zaškrtaný tiket - bingo. 
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Odpoledne jsme vyrazili na pěší turistický výlet na Javorník. Cestou proběhla hra -
hledání lístků, podle oddílem vylosované barvy, na kterých byly napsány úkoly. Při 
každé zastávce jsme ohraničili prostor asi 20x20 metrů. V něm jsme rozházeli lístečky 
v pěti barvách s napsanými úkoly, každý oddíl měl svoji barvu, kterou hledal. Do 
prostoru směl vběhnout pouze jeden zástupce oddílu, bylo třeba, aby se všichni 
vystřídali. Celkem byly tři hry, úkoly museli splnit průběžně (namalovat rozhlednu a 
zajímavosti o rozhledně, sestavit mapu trasy, zapisovat dopravní značky a pojmenovat 
je). Každý oddíl pojal plnění jinak, jeden oddíl měl zpracovanou přímo prezentaci 
rozhledny i s koupenou pohlednicí. Po návratu bylo vyhodnocení, vítězný oddíl získal 
KANUPU 7. 

Sobota 

Dopoledne proběhla oddílová hra, ve které zástupci oddílu štafetově běhali k pyramidě 
z kamenů za táborem, kde byl hieroglify napsán text. Každý směl přečíst jen jednu 
řádku, musel ji samozřejmě napřed rozluštit (to znamená vracet se zpět ke startu, kde 
byla hieroglifícká abeceda). Aby nikdo nepodváděl, na to dohlíželi vedoucí, kteří byli u 
cíle, kde se zapisovaly řádky textu. Ale delší text si stejně nikdo nepamatoval, naopak 
se někteří museli vracet,- protože část textu zapomněli. Zjistili jsme, že děti se už 
nevracely k abecedě kvůli vyluštění, v této době už ji znaly zpaměti. 

Vítěz získal text z Knihy mrtvých, který zatím uložil u vedoucího. Z textu poslední 
soutěže se děti dozvěděly, že večer, až bude hořet táborák, mají společně přijít do 
Hájku, vzít s sebou KANUPY i text z Knihy mrtvých. Tam získají další pokyny. 

Odpoledne jsme se koupali na koupališti. Po návratu čekala všechny příprava dřeva a 
ohně. 
Večer byl připraven táborák s opékáním vuřtů a zpěvem. 

Měli jsme oblečené tuniky. Všichni byli nervózní, nevěděli co je čeká. Pořád si mysleli, 
že někdo z vedoucích bude dělat mumii, ale nikdo nescházel. Bylo důležité mít někoho 
cizího, kdo zahrál příchozího a hlavně mumii, aby byl dojem dokonalý. Když se blížila 
21. hodina, přišel opět Teritekas. Přinesl další pokyny, co se bude dít. Dohodli jsme se, 
kdo bude číst text z Knihy mrtvých a po oddílech se přesunuli do Hájku. Tam už byla 
připravena mumie, ležící na „lehátku". Kolem byly louče, prostor byl spoře osvětlen. 
Oddíly nastoupily do půlkruhu kolem mumie a začal „obřad" probouzení mumie. 
Kouzlo spočívalo v tajemnosti, bylo třeba zachovat opravdu vážnost. Postupně byl čten 
text z Knihy mrtvých a oddíly vracely mumii KANUPY. Po přečtení se mumie pomalu 
pohnula, vstala a ukázala směrem, kde byl schovaný poklad. Opravdu to vše muselo být 
velmi pomalu, pokud možno trhaně. Pak odešla opačným směrem. Museli jsme děti 
nasměrovat a vysvětlit, jakým způsobem mají hledat. Každý oddíl měl svůj balíček 
nadepsaný jménem a pokud našly náhodou jiný, měly ho nechat ležet. Loučemi byl 
vymezen prostor u skály, kde se poklad nacházel (obsahoval balíček sladkostí a 
maličkostí pro každého, ty byly sbalené do krabičky, označené barvami oddílu - každý 
oddíl si hledal svoji barvu. Pro jistotu byl na každém balíčku ještě několikrát napsán 
název oddílu). 

Když měli všichni poklad, ještě jsme si sedli chvíli u ohně. Dětem se nechtělo jít spát, 
ale už také nechtěly zpívat. Hlavně mladší měly plnou hlavu mumie. Kde je teď, bude je 
strašit v noci... 
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Uklidnili jsme je, že mumie má jiné zájmy, než je strašit, asi odešla do Egypta. Poté 
všichni postupně odešli spát. 
Neděle 

Dopoledne probíhal úklid, balení a závěrem odjezd. 

Ještě v autobuse se děti dohadovaly, kdo byla mumie, jestli byla opravdová apod. 
Musím říci, že tento tábor se vryl dětem do paměti. Ještě dlouho po prázdninách jsem 
měla zpětné reakce ze školy, kde se v hodinách dějepisu účastníci hlásili, sotva padla 
zmínka o Egyptě a udivovali paní učitelku svými znalostmi. Chtěli jsme na toto terna 
navázat hned na následujícím letním táboře, který jsme zaměřili na severské státy, ale 
výsledný efekt nebyl ani zdaleka takový, jako s Egyptem. 

6.2. Tábor č. 2- srpen - Chlumětín 

Čtrnáctidenní letní tábor organizovaný Dětským domovem v Horní Plané, pro 
děti tohoto Domova v rámci letní rekreace. Zúčastnilo se ho 43 dětí, ve věku 4 - 19 let, 
děti různých mentálních a tělesných handicapů, většina navštěvuje Zvláštní školu, 
někteří jsou učňové. Celkem bylo 6 dospělých (5 denních a jedna noční vychovatelka), 
pouze já jako hlavní vedoucí jsem zůstala celou dobu, ostatní vedoucí se v polovině 
pobytu měnili. 
Velký problém byl s rozdělením dětí do oddílů. Řekla bych až dost zásadní. Bylo nutno 
vytvořit oddíly věkově smíšené, heterogenní a ještě přihlížet k tomu, na jaké mentální a 
fyzické úrovni děti jsou. Tak, aby byly oddíly vyrovnané a spravedlivě rozdělené, aby 
byly schopné mezi sebou soutěžit. Další problém bylo to, že konečný seznam dětí jsme 
dostali až dva dny před odjezdem. Takže jsme měli připravené předběžné rozdělení, 
které jsme ještě v autobuse a po příjezdu dopracovávali. 

Předběžné úpravy celotáborové hry bylo nutné udělat z hlediska přizpůsobení činností a 
soutěží širokému věkovému a mentálnímu spektru dětí z Dětského domova. Také byly 
provedeny úpravy s ohledem na Vnitřní řád našeho zařízení, to znamená změny v Rádu 
tábora a režimu dne. Děti z Dětského domova jsou zvyklé na určitý režim dne a ten 
bylo třeba v rámci možností dodržovat. 

Doprava proběhla vlastním autobusem, přímo k zařízení (bývalá škola v přírodě). 
Protože bylo místo konání vzdálené, před odjezdem jsme viděli pouze fotografii budovy 
a stručný popis okolí. Takže pro všechny bylo prostředí neznámé. Stravovali jsme se 
pětkrát denně v budově. Ubytování bylo zajištěno na pokojích po 9 dětech. 

Kromě základního sportovního vybavení (míče, pálky,talíře,...) jsme s sebou vezli kola 
zhruba pro polovinu dětí. 

Po příjezdu byly děti seznámeny s denním režimem a také se zněním 
Táborového řádu. V něm se psalo o právech a povinnostech dětí . Byla to vlastně jakási 
pravidla soužití po celou dobu tábora. Tyto dva dokumenty byly vyvěšeny celou dobu 
na nástěnce, spolu s jídelníčkem a informacemi o celotáborové hře a samozřejmě také 
s programem činností na další den. Zároveň s těmito pravidly byly děti poučeny o 
bezpečném chování, především o tom že nesmí sami z tábora, musí dodržovat režim dne 
a řád tábora. Následně před každou (!!!), hrou, nebo činností jsme děti poučovali o 
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konkrétních pravidlech hry, vymezení prostoru, otázkách bezpečnosti silničního 
provozu, ale také zásadách slušného chování. 

Celotáborová hra O poklad faraóna Amenhotepa 

Motivační příběh: 

Zůstává stejný jako u předchozího tábora, pouze jsme museli více vysvětlovat některé 
pojmy. 
Před 5 000 lety se v povodí Nilu rozvinula vyspělá kultura. Každoroční záplavy 
přinášely úrodnou půdu, díky které se říše rychle rozvíjela. Protože těžkou práci zastali 
otroci, mohli se ostatní obyvatelé věnovat astronomii, matematice, stavitelství, 
keramice, zpracování kovů a medicíně. 

Egypťané věřili v posmrtný život. Proto aby faraón mohl své tělo užívat i po 
smrti, museli ho nabalzamovat vonnými oleji a mastmi, vnitřnosti uložily do speciálních 
nádob, zvaných „kanupy". Speciální postup se nazýval mumifikování a podle toho se 
pak jmenovalo tělo. Mumie faraónů, jejich manželek a významných osobností byly 
pohřbívány v pyramidách. Aby po smrti nestrádali, byli pochováni spolu s obrovským 
bohatstvím, které jim mělo sloužit na onom světě. Kdyby jste se náhodou v takové 
kobce ocitli, byly by kolem vás hromady nádherných šperků, zdobených nádob, zbraní, 
nábytku, látek a vonných mastí a olejů. Zdi by zdobily výjevy ze života Egypťanů a 
spousta tajemných nápisů - hieroglifů. Samotnou mumii byste však neviděli. T a j e totiž 
schovaná v sarkofágu. 

Tato kobka s mumií faraóna a jeho nejbližších byla v pyramidě nejlépe ukryta . 
Hlídalo ji velké množství služebnictva a vojáků, kteří byli pochováni společně 
s faraónem. Tuto hrobku strážilo také množství pastí a tajných slepých chodeb, aby se 
tam nikdo nepovolaný nedostal. 

Dodnes se nachází velké množství nadšenců, kteří studují staré listiny a snaží se 
najít nějakou zmínku o neobjevené hrobce, ve které by na ně čekal pohádkový 
faraónský poklad . Plno takových nadšenců také přišlo při hledání o život. 

Tady, v Chlumětíně, prý mají různé zkušenosti s okolními zajímavými místy. Váže se 
k ním mnoho pověstí. A kdo ví, třeba se tu najde i nějaký poklad. Vysvětlíme si, co 
jsou to hieroglify a budeme v okolí tábora hledat nějaké stopy po egyptské kultuře. 

Program: 

Sobota 

Na místo jsme přijeli kolem 14. hodiny. 

V zápětí byly děti rozděleny do pokojů a ubytovaly se. Na rozdělení dětí do oddílů 
jsme pracovali už před táborem, také během cesty v autobuse. Přesto jsme museli ještě 
některé detaily upřesnit, takže děti měly půlhodinu odpočinek na pokojích. 
Po dohodě jsme se sešli ve společenské místnosti, kam vedoucí přišli již ve vyrobených 
tunikách. Zpočátku děti nechápaly, proč jsou tak oblečeni. Začali jsme mluvit o Egyptě, 
vyprávěli jsme motivační příběh o Starém Egyptě, také děti se zapojily do debaty. 
Postupně jsme si společně vysvětlili některé pojmy, jako mumie, faraón, papyrus, apod. 
Prohlíželi jsme si knihy o Egyptě. Děti měly vědomosti spíše okrajové, jen z televize. 
Povídání je celkem zaujalo, některé i věděly, co jsou hieroglify, nebo pyramidy. Mohly 
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se také ptát, co by je zajímalo. Jsou v tomto směru důvěřivější, takže klidně připustily, 
že by tu mohla být nějaká mumie nebo poklad, chtěly vědět, co v něm bude. Některé 
otázky jsme nechávali otevřené, nechávali jsme prostor pro fantazii. Poté jsme se po 
oddílech rozešli do okolí na krátkou podvečerní vycházku. 

Večer jsme společně sledovali videopořad o Egyptě. 

Neděle 

Dopoledne proběhly průzkumy okolí - každý oddíl zjišťoval nějakou informaci - kam 
do lesa na dřevo, kde je obchod, škola, hřiště,...Zjistili jsme, že najít místo na probuzení 
mumie a hledání pokladu bude celkem problém. Okolí nebylo moc zajímavé a to, co by 
se nám líbilo, bylo moc daleko. Bylo třeba nějak si poradit. Také přemlouvání pana 
správce, aby nám zahrál příchozího k ohni, bylo velmi složité. 

Odpoledne jsme se po oddílech koupali, a hráli hry u vody. 

Po návratu nanosily děti dřevo na oheň, větší připravily táborák. Večer jsme zapálili 
táborový oheň, opékali špekáčky, zpívali s kytarou. Při této příležitosti přistoupila 
k ohni „zvláštně" oblečená postava, měla na sobě tuniku. Představila se jako Tentekas, 
jeden z nejbližších společníků faraóna Amenhotepa. Vyprávěl o jeho životě, o manželce 
jménem Nefertiti, o které se tvrdilo, že je nejkrásnější Egypťankou. O jeho velké 
moudrosti a spravedlnosti, a hlavně o jeho velkém bohatství. A pak vyslovil 
nejdůležitější informaci o tom, že faraón se nechal po smrti nabalzamovat a pohřbít 
v hrobce s nepředstavitelným pokladem. A že je možné ten poklad získat, ale to 
předpokládá oživení mumie, která byla spolu s faraónem nabalzamovaná; ale pohřbena 
byla v jiné části hrobky. Tato mumie měla za úkol faraóna hlídat, a tím hlídat take 
poklad. Takže jedině tato mumie by nás mohla přivést k pokladu, pokud bychom 
objevili a získali všechny KANUPY a poté vyslovili tajné zaříkadlo z Knihy mrtvých. 
Vysvětlil, co to byly kanupy, jak se balzamovalo. Přinesl vzácný svitek papyrosu, 
kterému ovšem nikdo nerozuměl, bylo třeba získat abecedu k rozluštění hieroglifů. 

Děti po vysvětlení, co by musely udělat k získání abecedy, souhlasily a společně se 
svými vedoucími odešly po trase, vyznačené svíčkami a loučemi. Musely se držet za 
ruce, mlčet a nešlapat mimo cestičku. Každý oddíl si došel na kraj lesa pro abecedu a 
pak se všichni společně vrátili zpět. Ještě chvíli jsme poseděli u ohně, ale nikomu už 
nebylo moc do zpěvu, a tak jsme plni dojmů odešli spát. 

Pondělí 

Dopoledne záhadně zmizel pergamen s hieroglify, oddíly ho musely najít. Každý oddíl 
dostal seznam úkolů, které musel splnit v daném pořadí. Úkoly byly přibližně stejné, jen 
v jiném pořadí. Např. každý si měl sbalit nejmilejší věc, kterou měl s sebou a čekat u 
branky. Další úkol byl dojít společně k zastávce autobusu. Tam bylo úkolem najít 
spojení do Hlinská na celý den. Znamenalo to, že si musí dojít pro papír a tužku, nebo si 
ji půjčit, někteří ji měli s sebou. Dále dojít do obchodu a zjistit, kolik stojí třeba lkg 
rýže. Takhle postupovali podle plánu, až došli na místo, kde plnili poslední úkol -
postavit pyramidu z kamenů. Po splnění úkolu obdrželi pergamen. Jedním z úkolů 
bylo vzít s sebou abecedu, a proto si hned mohli pergamen vyluštit. Stálo tam, aby plnili 
úkoly a získávali KANUPY, aby mohli oživit mumii faraóna Amenhotepa. 
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Odpoledne jsme vyrazili na pěší výlet do Svratky. Po prohlídce města následoval 
rozchod větších dětí, menší chodili s vedoucími. N a v e č e ř i j s m e se vrátili zpět. 

Večer jsme malovali tuniky a oddílové pergameny s nápisy hieroglify a s oddílovými 
názvy. Bohužel jsme měli pro každý oddíl pouze dvě tuniky, takže jejich malování 
nebylo tak složité. 
Úterý 

Dopoledne se uskutečnila přírodovědná hra. Každý oddíl dostal otázky, které děti 
písemně zodpovídaly. Dále seznam rostlin a živočichů, které měly najít a pak některé na 
obrázcích, které určovaly. Celkem dostaly asi 30 úkolů, plnily je společně s vedoucím. 
Ten nesměl pomáhat, byl pouhý dozor, celý oddíl chodil všude pohromadě. Také jsme 
zařadili úkol náročnější, např. chytit myš, nebo zajíce, který byl spíše recesí. Ale 
protože za něj bylo nejvíce bodů, tak se ho děti vždycky snažily splnit. Dokonce jeden 
„vtipálek" vymyslel, že by jim stačilo splnit pouze ten jeden úkol a byl by jejich oddíl 
vítězný. Důležitý byl počet bodů (každý úkol byl obodovaný) a pouze při shodě, 
rozhodoval čas. Vítězný oddíl získal KANUPU 1. 

Odpoledne se děti rozdělily a část jela na výlet na kolech, část hrála míčové hry na 
hřišti. 

Večer všichni dokončili tuniky a hlavně oddílové pergameny. 

Středa 

Všichni odjeli autobusem na celodenní výlet do Hlinská. Napřed jsme navštívili 
Skanzen, společně si prohlédli město. Pak následovala hra ve městě Razítkovaná, kdy 
měly děti na čtvrtkách nápis "bude použito pouze pro účely hry" a měly za úkol nasbírat 
co nejvíc razítek. V další hře, Zajímavé město, hledaly různé stavby, instituce a 
zjišťovaly informace o městě. A poslední hře Motýlci, bylo úkolem sesbírat největší 
počet namalovaných motýlů. Hrály jenom větší děti, předem byly poučeny o slušném 
chování. S menšími jsme strávili čas v dětském parku. Po proběhlé hře měly větší děti 
rozchod. Vítězný oddíl získal KANUPU 2. 

Večer proběhl ve znamení odpočinku. 

Čtvrtek 

Při dopolední vycházce do lesa jsme stavěli domeěky pro lesní skřítky z přírodních 
materiálů. Cestou tam i zpět měly děti za úkol nasbírat kamínky - placáčky. 

Odpoledne proběhla Vodní olympiáda (body byly započítány do Táborové olympiády), 
oddíly soutěžily v lovení předmětů ve vodě, přenášení nafukovacích míčů, štafety do 
vody a z vody apod. 
Večer hrály děti stolní hry, karty. 

Pátek 

Dopoledne jsme se učili ubrouskovou technikou zdobit nasbírané placáky. Kameny se 
natřely světlou temperou, a po uschnutí se na ně nalepovaly ubrouskovou technikou 
obrázky. 

Odpoledne se uskutečnila Velká táborová olympiáda. Děti soutěžily v disciplinách spíše 
zábavných, jako byla chůze po kládě, hod polenem, slalomový běh mezi břízkami, 
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lovení rybiček, osmiskok po dvou nohách. Byly rozděleny podle věku. Body sbíral 
každý za sebe a pak se sčítaly po oddílech, také se připočítaly body za Vodní 
olympiádu. Vítězný oddíl získal KANUPU 3. 
Večer byla vyhlášena soutěž v malování faraóna Amenhotepa, jeho manželky Nefertiti 
nebo pyramid. Obrázky jsme vyvěsili na nástěnku. 

Sobota 

Dopoledne jsme zorganizovali turnaj v Člověče nezlob se, pro malé děti ve skládání 
puzzle na čas. Každý dostal body, po sečtení oddílových bodů získal vítčzný oddíl 
KANUPU 4. 

Odpoledne proběhlo střídání oddílových vedoucích, takže každý oddíl toho svého 
„nového" vedoucího musel seznámit s táborovou hrou a provést po okolí. 

Večer se uskutečnil táborový oheň s opékáním špekáčků na počest nových členů. 

Neděle 

Dopoledne propukla výroba masek na Karneval. Všichni se podíleli na přípravě, 
používali jsme převážně krepový papír, karton, prostě dostupný materiál. Několik 
masek pro malé děti jsme si přivezli s sebou. 

Odpoledne jsme ještě vyrazili na koupaliště, kde se konal turnaj ve stolním tenise. Po 
návratu jsme zahájili karneval se soutěžemi o nejhezčí a nejoriginálnější masku. Velké 
děti si pro ostatní připravily různé soutěže - přenášení míčků, foukání do papírové 
k o u l e . . . O d b o r n á porota hodnotila masky i připravené soutěže a závěrem vyhlásila 
vítězný oddíl, který získal KANUPU 5. 
Večer následovala diskotéka. 

Pondělí 

Dopoledne se uskutečnil turnaj ve vybíjené a v ringu. Pravidla jsme trochu upravili, 
zjednodušili. Vítězný oddíl získal KANUPU 6. 

Odpoledne jsme se rozdělili a část vyrazila pěšky a část na kolech do Kameníček, kde 
jsme si prohlédli muzeum, pak jsme se porozhlédli po městečku. Větší děti měly 
samostatné vycházky. 
Večer hrály děti stolní hry a karty. 

Úterý 

Autobusem jsme odjeli na celodenní výlet do Skutče. Hry ve městě byly obdobou her 
v Hlinsku. Zjišťovali jsme údaje o městě, sháněli motýlky a vyzkoušeli jsme hru, „Jak 
dědeček měnil až vyměnil". Každý oddíl dostal na začátku Brožuru o Horní Plané a 
úkolem bylo vyměnit ji za něco jiného. Hodnotil se počet výměn ( t y se zapisovaly), a 
výsledný, nejoriginálnější vyměněný předmět. Vítězný oddíl získal KANUPU 7. Poté 
všichni ocenili koupání v aquacentru. 

Večer čekal všechny zasloužený odpočinek nebo hry na zahradě. 
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Středa 

Dopoledne připravovaly oddíly program do zábavné soutěže, jednotliví zástupci 
trénovali zpěv a vyprávění vtipů. 

Odpoledne se všichni rozdělili do skupin. Část jela na výlet na kolech, ostatní hráli 
míčové hry nebo odešli na vycházky. 
Večer se uskutečnil Zábavný program, kdy soutěžili zástupci oddílů ve zpěvu, 
vyprávění vtipů a sehráli krátké nacvičené scénky. Odborná porota vyhodnotila vítězný 
oddíl, který získal papyrus se zápisem z Knihy mrtvých. Nikdo ho zatím nesměl otevřít, 

proto byl uložen u vedoucích. 

Čtvrtek 

Dopoledne bylo nutno nanosit dřevo a připravit táborák. 

Odpoledne jsme balili většinu věcí a uklízeli okolí. 
Večer nastalo vyvrcholení táborové hry. Oddíly odcházely po sobě k lesíku, kde bylo 
připraveno lehátko s mumií (bylo třeba, aby to byl někdo cizí, což byl trochu problém, 
v cizím prostředí někoho" takového sehnat. S velkými problémy se to podařilo, ale 
Teritekase musela zahrát jedna z vedoucích). Zástupci oddílů měli na sobě tuniky, které 
si vyzdobili a první nesli oddílové pergameny s názvem oddílu a jmény všech členů. 
Oddíl, který vyhrál papyrus, dostal od Teritekase za úkol přečíst text zápisu z Knihy 
mrtvých. Pak nastal okamžik vrácení KANUP. Všichni jsme se snažili být opravdu 
vážní a vyděšení, aby i děti měly dojem, že to není jen hra. Po odevzdání poslední 
KANUPY se mumie pohnula, pomalu vstala a ukázala směr, kterým se nacházel 
schovaný poklad. Pak pomalu odešla. Děti se shromáždily u označeného prostoru a 
mohlo začít hledání. Přesunuli jsme ještě nějaké pochodně a vymezili tím prostor. 
Vysvětlili jsme, že každý oddíl měl svou truhličku, nadepsanou jménem. Dokud 
nenajdou tu svoji, nesmí brát jinou. Po nalezení a rozdělení pokladu (obsahoval pro 
každého sladkosti'a drobné hračky), jsme se odebrali zpět k ohni. Ale nikdo už nechtěl 
zůstat venku a tak postupně všichni odešli spát. Ale v posteli si ještě dlouho povídali o 
mumii, věřili, že byla opravdová. 

Pátek 

Dopoledne jsme dokončili balení a úklid. Každou chvilku si někdo vzpomněl na nějaký 
detail z předešlého večera a rozebíral své dojmy s ostatními. 

Autobusem jsme se vydali na zpáteční cestu. 

Odezva na tento tábor byla veliká a dlouho si děti mezi sebou sdělovaly další a další 
postřehy a pocity. Po prázdninách jsme instalovali výstavu fotografií z tábora a často 
před nimi účastníci stáli a popisovali dění na táboře. V každém směru byl velmi kladně 
Přijat. 
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7. Srovnání táborů 

Celotáborová hra s tématikou Egypta byla připravována pro tábor určený dětem ze 
základních škol. Hra se osvědčila, děti byly nadšené. Proto, po skončení prvního tábora 
ve Lhotě nad Rohanovem, jsem si chtěla ověřit, zda by bylo možné hru, připravenou a 
zrealizovanou na letním dětském táboře pro děti z běžné Základní školy, použít pro děti 
z Dětského domova. Je to totiž velmi různorodá skupina. Nejen co se týká věku a 
úrovně rozumových schopností, ale celkové mentality, způsobu života a zvyklostí. 

První rozdíly se projevily už v prvotní fázi přípravy. Tím, že tábor č. 1 se konal pod 
hlavičkou Pionýra, bylo nutné podstoupit zdlouhavé „papírování" s povolením a 
schválením tábora. Na druhé straně tábor č. 2 se konal v rámci letní rekreace dětí se 
zaměstnanci zařízení, takže žádné „papírování" nebylo nutné. 

To se týkalo také rozpočtu a materiálního zabezpečení. Na tábor č. 1 bylo nutné 
vypracovat rozpočet, pokrývající celkové náklady a také finanční zabezpečení činností 
a nákup materiálu. Na tábor č. 2 nám byla přidělena částka na činnost. Provozní náklady 
se řešily v rámci zařízení a materiál jsme si vezli také ze zařízení. 

Jak už jsem dříve řekla, další nezanedbatelný rozdíl se ukázal v personálním 
zabezpečení. Na tábor č. 1 jezdí lidé z vlastní dovolené, z přesvědčení. Chtějí pro děti 
něco udělat, bez nároku na odměnu. Odměnou je jim pouze nadšení, radost a 
spokojenost dětí. Tábora č.2 se zúčastnili zaměstnanci Dětského domova, profesionální 
pedagogové. Navíc se po týdnu vystřídali. Největší výhodou byla přítomnost noční 
vychovatelky, která na děti dohlížela po večerce. Takže denní vychovatelé mohli 
v klidu připravit program a hlavně načerpat nové síly. Nechci zde srovnávat práci těchto 
dvou skupin lidí, porovnávám pouze rozdíly v přípravě a organizaci samotných táborů 
se zaměřením na rozdíly v přípravě celotáborové hry. Zmiňuji to pouze z toho důvodu, 
že na táboře č. 2, měli vedoucí více volného času na odpočinek a přípravu další činnosti, 
ale pokud bychom měli srovnat dětské skupiny, tak ta z Dětského domova byla 
náročnější. 

Ještě se zmíním o důsledcích rozdílnosti prostředí. V prvním případě se tábor konal ve 
známém prostředí, některé hry a soutěže jsme dokázali připravit přesně podle místa, kde 
se měly konat. To znamená, že jsme znali místo a mohli podle něj naplánovat a 
dokonale „usadit" jednotlivé hry a také si připravit potřeby a pomůcky. Kdežto 
v případě druhého tábora jsme vyráželi do zcela neznámého prostředí. Budovu jsme 
viděli pouze na fotografii a okolí si mohli představovat podle velmi stručného popisu. 
Z toho důvodu jsme museli některé hry vynechat, upravit nebo nahradit zcela jinými. 
Také pomůcky jsme většinou „vyráběli" na místě. Náročnější to bylo z toho důvodu, že 
jsme s sebou museli vézt mnohem rozmanitější materiál a potřeby, protože jsme 
nevěděli, co budeme potřebovat. 

Jako poslední už zbývá to nejdůležitější a to je srovnání jednotlivých fází přípravy 
celotáborové hry a dále úpravy, které probíhaly v průběhu hry. To vše úzce souvisí se 
všemi předchozími poznámkami. Velký rozdíl byl ve vyprávění a přednesu samotného 
motivačního příběhu. Některé děti z Dětského domova slyšely poprvé název Egypt, 
ostatní nevěděly, kam ho mají na mapě zařadit. Pojem mumie znaly většinou z filmu. 
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Takže na tábor č. 2 bylo potřeba připravit mnohem více názorných pomůcek, knih a 
výborně se osvědčila videokazeta o Egyptských památkách. 

Další úprava se týkala zjednodušení hieroglifíckého písma. Některé znaky by si tyto 
děti hůř zapamatovávaly a také malovaly. Děti na prvním táboře už po pár dnech znaly 
jednotlivé znaky zpaměti, takže pro ně nebyl problém při hrách se obejít bez 
hieroglifické tabulky a překládaly úkoly bez ní. Na druhém táboře sice byly znaky 
zjednodušené, ale děti si ani tak abecedu nepamatovaly. Každý oddíl ji měl několikrát 
přepsanou a všude ji nosil s sebou. 

Konkrétní úpravy se týkaly jednotlivých her. Vybrali jsme základní hry, které můžeme 
pokládat za tradiční, jako je Olympiáda na suchu i ve vodě, kde se vybíraly a 
vymýšlely discipliny podle dostupných pomůcek a okolního prostředí. Dále Karneval, 
který j sme nepořádali s průvodem po vesnici, ale omezili sc pouze na areál našeho 
tábora. Také porota byla složena pouze z našich vedoucích. Turnaj ve vybíjené a 
v Ringu má pravidla daná, ale opět jsou pro potřeby dětí z Dětského domova poněkud 
zjednodušená. Beze změn jsme ponechali soutěž v malování nejen oddílových 
„prezentací", ale také následně v malování s náměty o Egyptě. S menšími úpravami 
jsme použili Přírodovědnou soutěž. Některé úkoly byly přizpůsobeny znalostem dětí ze 
Zvláštní školy. Oddíly neplnily úkoly samostatně, ale s vedoucím. Také soutěž ve zpěvu 
a vyprávění vtipů prodělala malé změny. 

Úplně jsme vynechali soutěž v lovení kuliček z potoka, i když se dětem na prvním 
táboře velmi líbila. Hlavně proto, že v blízkém okolí nebyl vhodný potok, ale také 
pravidla byla pro děti z druhého tábora trochu složitější. Také hru s hledáním stop po 
zmizelém pergamenu jsme změnili na hru s plněním konkrétních úkolů. 

Upravovali jsme hry ve městě. Opět bylo třeba připravit karty s konkrétními úkoly, 
které děti zjišťovaly. Také na čtvrtce na Razítkovanou bylo vysvětleno, že se jedná 
pouze o hru. Při vysvětlování her bylo nutno dětem přiblížit, kde mohou jednotlivé 
údaje hledat (např. Městský úřad, Pošta, Knihovna). Také bylo nutné důrazné 
připomenutí slušného a bezpečného chování. To je velmi důležité stále zdůrazňovat 
před veškerou činností dětí z Dětského domova. Tato poučení se musí na základě 
předpisů zapisovat do Knihy hlášení Dětského domova. 
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7.1. Srovnávací tabulka 

Tábor č.1 Lhota nad Rohan. Tábor č.2 Chlumětín 

termín 10 denní tábor 14 denní tábor 

prostředí známé pro vedoucí a některé 

děti 
pro všechny neznámé 

účastníci - věk 7 - 1 5 let 3 - 20 let 

- sociální prostředí děti z rodin děti z Dětského domova 

- mentální úroveň žáci ZŠ , většinou žáci ZVŠ, také 

učni 

personální 

zabezpečeni 

5 proškolených vedoucích 6 pg. pracovníků DD, 

po týdnu se střídají 

materiální 

vybavení 

nakupujeme z rozpočtu 

tábora 
půjčujeme v zařízení 

potřeby na činnost 

- tuniky 

zabezpečují rodiče zabezpečují vychovatelé, 

každý odd. pouze 2 kusy 

motivace podle plánu - vysvětlení 

některých pojmů 
podrobnější vysvětlení, víc 

pojmů, názornost, ukázky 

režim dne platný pro běžné tábory, 

hygien, normy 
upravený podle Vnitřního 

řádu zařízení 

táborový řád platný pro běžné tábory, upravený podle Vnitřního 

řádu zařízení 

hieroglify - tabulka zpracovaná podle knihy 

o Egyptě 

hodně zjednodušená 

úprava 

názvy oddílů hledaly a vybíraly si samy, 

podle knih 

vybíraly si ze zpracovaného 

seznamu 

pravidla her, ringo, 

vybíjená 

platná pravidla, s menšími 

úpravami 

velmi zjednodušená 

pravidla 

pravidla soutěží přiměřená věku a schopnostem zjednoduš, zadání, konkrétní 

úkoly, pod dohledem 
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7.2. Výsledky a potvrzení hypotézy 

V této bakalářské práci jsem se v úvodu zaměřila na vysvětlení teoretických 
pojmů, podle různých autorů, zabývajících se problematikou volného času, zdravého 
životního stylu a zájmovou činností. Dále jsem se pokusila stručně shrnout přípravu 
letního tábora a důležitost celotáborové hry v organizací letních táborů, opět z pohledu 
teorie. 

V druhé části práce popisuji letní tábor s připravenou celotáborovou hrou pro 
děti ze ZŠ v Horní Plané. Hru, která děti velmi zaujala a líbila se. Jako další popisuji 
tábor, který se uskutečnil v rámci letní činnosti Dětského domova. Na tento tábor jsem 
musela přizpůsobit jak samotnou fázi přípravy, tak hlavně konkrétní části celotáborové 
hry. Toto popisuji ve srovnání táborů a v závěrečné tabulce. 

Jednoznačně z toho vyplývá, že pro druhou skupinu dětí bylo třeba postupovat 
rozdílně při přípravě tábora, ale hlavní rozdíly bychom mohli nalézt v celkové přípravě, 
organizaci a zabezpečení celotáborové hry. Také v metodách a postupech při samotné 
realizaci. 

Lze tedy konstatovat, že můžeme potvrdit původní hypotézu o možnosti 
realizace již ověřené celotáborové hry u rozdílné cílové skupiny dětí s množstvím 
specifických úprav. 
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