
 
3. TURNUS TÁBORU: ROBINSONŮV OSTROV 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Termín:   30.7. – 3.8. 2018 
Provozní doba:  pondělí až čtvrtek: 7.00 – 16.00 hod. 
   pátek – výlet: 7.00 – 15.00 hod. 
Obsazenost táboru: 22 dětí  
 
PROGRAM TÁBORU – BODOVÉ HODNOCENÍ DRUŽSTEV: 

 

 
 

SHRNUTÍ PROGRAMU TÁBORU OD VEDOUCÍ TÁBORU: 

V pátém červencovém týdnu jsme se přenesli do podivuhodného dobrodružství Robinsona 
Crusoa, námořníka z Yorku, který ztroskotal na Ostrově. První den jsme se navzájem seznámili, 
kde každý hodil do kruhu svou botu a kdo byl na řadě, tak o sobě řekl pár věcí, vysvětlili jsme 
si táborová pravidla a rozdělili se do 2 týmů. Každý tým měl za úkol vymyslet název týmu  
a pokřik. Na Robinsonově ostrově se po rozdělení objevila skupina Dravců a Robinsonů. Celý 
týden byl zaměřený na hry a zábavu.  
Každé táborové ráno jsme začínali s nástupem do týmů, pokřikem a rozcvičkou, kde si i po 
rozcvičce mohli vyzkoušet hru „virus“ či „evoluci“. Dále předvedli své dovednosti na 
stanovištích s úkoly, kde si jako správní trosečníci vyzkoušeli zapamatovat si jména zvířat  
a rostlin a velmi zákeřným stanovištěm byla prolézačka s různými úkoly. Vzhledem k tomu, že 
surovin na Ostrově není mnoho, tak si malý trosečníci museli ulovit potravu, aby přežili na 
Ostrově, tímto duchem nás doprovázel další úkol/hra lovení rybiček, kde každý z týmu vybíhal, 



 
aby mohl ulovit danou rybu/potravu. Při plnění tohoto úkolu sbírali do týmu body a vylepšovali 
si tak své pozice. Jako dalším úkolem bylo pexeso, které museli poskládat, každý za svůj tým 
vybíhal po jednom, kde bylo stanoviště u vedoucích, u kterých museli hodit kostkou a to buď 
1, nebo 6, poté obdrželi díl z pexesa, a až měli všechny díly, tak posléze mohli skládat, kdo byl 
z týmů jako první, tak obdržel body do týmu.  
Jako další hrou byla „hra s vodou“, zde se jednalo, že se z týmu vybral vždy jeden, který hrál 
s protihráčem druhého týmu, kde si protihráči navzájem házeli balónek s vodou tak, aby 
nikomu z nich nespadl, tomu komu spadl, tak prohrál a body se přičetli protihráči z druhého 
týmu. Přesto, že bylo celý týden neúprosné teplo, tak nás čekala na osvěžení hra „balónková 
bitva“, kterou si děti velmi oblíbili, jelikož mohli házet balónky naplněné vodou po všech a i po 
vedoucích, kde bylo pravidlem, že pokud někdo chtěl hodit balónek po vedoucím, tak si musel 
lehnout na záda a v této pozici hodit. I když tato hra nebyla na body, tak si jí užili. Dále měli 
možnost si zahrát hru Chobotnice, sbírání zlata, apod. Také ke konci byl maratón, kde se 
jednalo, kdo vydrží déle tancovat. Ale přes to horko, jsme převážnou část tábora byli u bazénu 
a hráli vodní hry…  
Jako odměna byl výlet do Mladějova, kde nás čekala cesta jednokolejkou, kde si malý 
trosečníci užívali cesty, přírody… Byly zde také zastávky, kde jejich úkolem bylo nalézt/vyhledat 
ztracený poklad, který nakonec malý trosečníci našli, dále jsme zavítali do průmyslového 
muzea a na konci nás čekalo divadlo.  
 

  



 
FOTOGRAFIE: 

Vodní hry 

  

Hra pro hledání surovin na Ostrově  

  

Výlet – Úzkokolejka v Mladějově, průmyslové muzeum, divadlo 

Úzkokolejka v Mladějově 

  

  



 

   
 

Průmyslové muzeum 

  

  



 

  
 

Divadlo 

  

   

  

  

 


