
 

1. TURNUS TÁBORU: OSTROV PLNÝ BAREV 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Termín:   9. – 13.7. 2018 

Provozní doba:  pondělí až čtvrtek: 7.00 – 16.00 hod. 

   pátek – výlet: 7.00 – 15.00 hod. 

Obsazenost táboru: 26 dětí  

 

PROGRAM TÁBORU: 

 
 

 

SHRNUTÍ PROGRAMU TÁBORU OD VEDOUCÍ TÁBORU: 

V druhém červencovém týdnu jsme se sešli na Ostrově společně s dalšími malými výtvarníky. 

Tento táborový týden se nesl v duchu barev, tvoření z různých materiálů a her. V tomto týdnu 

se z nás stali malíři, dekoratéři i herci. Vyzkoušeli jsme si mnoho výtvarných technik z různých 

materiálů jako je látka, korálky, papír, akrylové barvy, vlna a mnoho dalšího. Vyrobili jsme si 

polyesterový věneček z látky, kdy byl potřeba nejen materiál, ale i šikovné ruce a trocha 

dekoratérského umu. Táborníci měli na výběr několik druhů látek, kterou si nastříhali na malé 

čtverečky a ty pak pomocí tužky zapichovali do polyesterového věnečku. Práce na věnečku 

nám zabrala celé odpoledne, všichni se do výroby věnečku velmi ponořili, rozmýšleli nad 

výběrem i umístěním dané látky, aby měli věneček co nejhezčí. Všem se moc povedl a domů 

si odnášeli krásný dárek pro maminky, babičky a někdo jen tak pro sebe. Další aktivita nás 

zavedla do návrhářské oblasti, kde si každý vyrobil látkovou tašku. Výtvarným materiálem se 

tak staly barvy na textil, foukací fixy, různé šablony a razítka. Důležité však před výrobou tašky 

bylo udělat samotný návrh na papír a posléze ho přenést na látku. Na taškách jsme se vyřádili 



 
a co kus, to originál. Abychom si odpočinuli od vyrábění, tak jsme zavítali do světa barev  

a štětců. Každý dostal papírový talíř, který měl pomalovat akrylovými barvami s tím, že po 

zaschnutí s ním budeme pracovat dále. Zvídaví výtvarníci se pídili, k čemu asi bude sloužit 

obyčejný talíř a ještě k tomu pomalovaný? Vysvětlili jsme si, že talíř bude sloužit jako základ 

pro výrobu lapače snů, který si vyzdobíme následující den. Při malbě talíře jsme si vysvětlili 

rozdíl mezi akrylovými barvami a temperami. A také si připomněli, že jako správní umělci 

musíme umět nakreslit i zvíře. Za pár chvil se na Ostrově vyrojil nespočet krásně 

pestrobarevných pávů. Ve vyrábění jsme pokračovali již výše zmíněným lapačem snů, který si 

každý dozdobil dle svého. Byly připraveny korálky, vlna, různobarevná peříčka. Lapač snů měl 

obrovský úspěch, z obyčejného talíře vznikly nádherné lapače sloužící třeba jako dekorace.  

V táborovém týdnu jsme vyrobili spoustu dalších výrobků jako např. kočku z papíru, lva 

z plastové lžíce nebo třeba maňáska z ponožky. Maňásek měl také velký úspěch, někteří svého 

maňáska nesundali z ruky. Proto jsme si s nimi připravili scénku a malé „ponožkové“ divadélko.  

V průběhu celého týdne jsme výtvarnou aktivitu prokládali i tou sportovní. V teplém počasí 

jsme se „ochladili“ hrou na Mrazíka, utíkali před zákeřnou Chobotnicí, obhlédli jsme divokou 

zvěř při dopolední procházce. Po celém týdnu jsme se společně odměnili výletem do Skanzenu 

Villa Nova v Uhříněvsi. Dozvěděli jsme se, jak se žilo v dávných dobách, a vyzkoušeli si, jak bylo 

složité mletí mouky, rozdělávání ohně či tkaní.  

  



 
FOTOGRAFIE: 

Výroba – látkové věnce 

  

  

Výrobky dětí – lapače snů 

   



 
Výrobky dětí – ponožkový maňásci 

   

   

 

 

 

 

 



 
Výlet Villa Nova v Uhřiněvsi 

  

  

 

  


