
 
4. TURNUS TÁBORU: OSTROV V POHYBU 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Termín:   20. – 24.8. 2018 
Provozní doba:  pondělí až čtvrtek: 7.00 – 16.00 hod. 
   pátek – výlet: 7.00 – 15.00 hod. 
Obsazenost táboru: 29 dětí  
 
PROGRAM TÁBORU – BODOVÉ HODNOCENÍ DRUŽSTEV: 

 
 
 
SHRNUTÍ PROGRAMU TÁBORU OD VEDOUCÍ TÁBORU: 

Poslední tábor jsme se sešli s malými sportovci opět v areálu Ostrova, kde pro ně byl připraven 
bohatý program. První den jsme se navzájem seznámili. Protože jsme byli na pohybovém 
táboře, jako pomocníka jsme zvolili míč. Kdo ho držel, řekl pár věcí o sobě a hodil ho dalšímu 
táborníkovi. Dále jsme dětem vysvětlili táborová pravidla a ukázali prostory, které budeme po 
celý týden obývat. Vytvořili jsme tři týmy namíchané od nejmladších po nejstarší děti a to tak, 
aby rozdělení bylo co nejspravedlivější pro plnění zadaných úkolů. Děti se takto učí spolupráci, 
pomoci slabším, toleranci. Každý tým si vymyslel název, pokřik a vlastní erb. Objevila se zde 
skupina Marťanů, Palačinek a Foxíků.  
Každé táborové ráno bylo zahájeno nástupem, pokřikem a rozcvičkou. Poté si malí sportovci 
zahráli oblíbené hry, jakými jsou „virus“, „mrazík“ a další nikdy nestárnoucí aktivity. Bojové 
schopnosti, postřeh a paměť prověřila hra „pexeso“. Po louce byly rozházené dvojice zvířat, 
kdy na jedné byl obrázek daného zvířete a na druhé byl pouze text. Úkolem bylo dopravit co 
nejvíce správných dvojic do svého týmu a to ve štafetě.  



 
Další aktivita byla hra „Dusdus“. Každý si vybral lísteček se zvířetem (moucha, pták, kočka, 
pes), kdy moucha musela utíkat přede všemi, pták mohl ulovit mouchu, ale utíkat před 
ostatními, kočka mohla sníst mouchu a ptáka, ale utíkat před psem a pes mohl lovit všechny. 
Při plnění tohoto úkolu sbírali do týmu body a vylepšovali si tak své pozice. Na place nám 
zpočátku vznikl malý zmatek, ale hra slavila mezi dětmi obrovský úspěch. 
Při štafetě s míčem dostal každý tým jeden míč, se kterým se spojovala tato hra. Táborníci si 
míč posílali nad sebou, pod sebou, museli míč dopravit na druhou stranu bez použití rukou  
a nohou. Zvítězili ti nejrychlejší a nejšikovnější.  
Vodní hra, kterou jsme pro děti vymysleli, byla „polévaná“. Z každého týmu vyběhl jeden 
z hráčů. Úkol zněl jasně, polej sám sebe co nejdříve vodou! Rozhodovala rychlost, postřeh  
a odvaha zkropit si hlavu studenou vodou. Postupně se vystřídaly celé týmy. Tato hra patřila 
mezi nejoblíbenější a vzhledem k horkému počasí nabídla i příjemné osvěžení. 
Každá soutěž byla dle náročnosti ohodnocena určitým počtem bodů do celotáborové hry, za 
kterou děti dostaly sladké odměny. Protože nám byly dopřány opravdu horké letní dny, chodily 
se děti často osvěžit do bazénu, kde se pod dozorem vedoucích patřičně vyřádily. 
Jako odměna byl výlet do Opočna na zámek, kde nás čekala prohlídka zámku a zbrojnice. 
 

  



 
FOTOGRAFIE: 

4.turnus v areálu Ostrov 

 

 

Vyrobené erby Marťanů, Palačinek a Foxíků 

 



 
Pohybové hry – virus, mrazík… 

  

  

Výlet – zámek Opočno, zbrojnice 

  

 

 



 
A rozloučení na hřišti 

  

 

 


