NEOBVYKLÉ SPORTY 26. – 30. SRPNA 2019
1. DEN
Nejdříve jsme ráno s dětmi hrály hru čelovky, kdy navzájem hádaly, co mají na čele napsáno.
Dopoledne jsme děti naučily novou neobvyklou hru ringo, která je moc bavila. Nejdříve
zkoušely ve dvojicích, kde se učily házet a chytat, poté jsme přešly na hru v týmech. Pak jsme
si zahrály nějaké hry na rychlost a obratnost. Po obědě jsme si odpočinuly a vyrazily opět na
hřiště. Děti chtěly hrát ringo a pak jsme to obměnily na týmovou vybíjenou.
2. DEN
Hned ráno jsme se s dětmi přemístily na hřiště a zahrály si pár honiček na rozehřátí. Poté jsme
pro ně připravily hru s kartičkami, na kterých byly jednotlivé úkoly. Když měli všichni
správné odpovědi, zahráli jsme si ringo a poté ještě přehazovanou. Těsně před obědem jsme
se přesunuly do družiny, kde se děti rozdělily do trojic a dvojic a měly za úkol vymyslet
vlastní neobvyklý sport. Po obědě jsme si odpočinuly a poté jsme se naučili házet s frisbee.
Na závěr si kluci vybrali fotbal a dívky si házely ringem.

3. DEN
Hned ráno jsme děti rozdělily do dvou týmů. V daném týmu musely vymyslet název, vlajku a
maskota. Po deváté hodině jsme se vypravily na túru se záměrem využití lesního prostředí pro
táborové hry. Tento den byl hodně o soutěživosti a týmovosti. Vymyslely jsme si na ně
několik her, kdy musely vzájemně spolupracovat a to: krmení ptáčka, hon kartiček, čelovky.
Odpoledne už jsme měly takové volnější, protože děti byly dost uhoněné a hrály se jen
společenské hry.

4. DEN
Den začal tím, že si ve skupince vybraly hru, kde měly nakreslit, jak vypadá hřiště a sepsat
k tomu stručná pravidla, například fotbal, hokej nebo tenis. Poté jsme se přesunuli na hřiště,
kde jsme se naučili hrát softball. Nejdříve si všechny děti zkusily nadhoz a odpal a až poté
jsme přešli na hru. Hra je velmi bavila, ale kvůli horku jsem se museli vrátit do školy. U školy
jsme si zahrály hru kolíky. Pak jsme šli na oběd. Po obědě jsme dětem daly papíry, aby
napsaly, co se jim na táboře líbilo, co by chtěly změnit nebo si v pátek zahrát. Poté jsme

vyhlásily vítěze středečních her a rozdaly malou odměnu jak výhernímu týmu, tak i
poraženému týmu. Nakonec jsme nechaly volnou zábavu s tím, že si děti samy vybraly jako
hru chtějí hrát.

5. DEN
Poslední den tábora jsme chtěli udělat takový jaký si vybraly samy děti den předtím. Ráno
jsme si zahráli několik her na obratnost a vyrazili na výlet. Šli jsme se projít směrem ke
koupališti a cestou v lese hrály hry. Například čelovky nebo partyzáni. Poté co jsme se vrátili
tak jsme se šli na obědvat. Po obědě jsme dětem zadaly, aby nakreslili to, co se jim na táboře
nejvíce líbilo. Nakonec jsme se s dětmi rozloučili a popřáli jim mnoho štěstí do nového
školního roku.

S prázdninami jsme se rozloučili i s posledním turnusem tábora, který probíhal od 26.8 do
30.8 na téma netradiční sportovní hry. Naučili jsme se, jak se hraje ringo, softball, badminton,
bowling nebo třeba frisbee. I když byl tento týden zaměřený na sport tak jsme i výtvarně
tvořili. Nejvíce děti bavilo vymýšlení vlastního sportu. Představily nám, jak se hraje IceBall
nebo třeba Robotball. Také jsme se vydali na výlet ke kostelu svaté Máří Magdalény. Cestou
jsme s dětmi hráli hry s využitím lesního prostředí a našli spoustu hub. Poslední týden
prázdnin nám utekl jako voda, ale nebojte, příští rok se můžete těšit na další příměstský tábor,
ale na jaké bude téma, to se nechte překvapit.

.

pristi rok budou na pecce dalsi primestske tabory, ale jake bude tema, to se nechte prekvapit.

