
  I. EKO TÁBOR PRE DETI      

          
Východoslovenské ochranárske združenie v spolupráci s obecným 

úradom Soľník organizuje EKO tábor pre deti 

KDE? – v Soľníku        
KEDY? – 11.-15.8. 2008

VEK? – zúčastniť sa môžu všetky deti od 8 do 14 rokov

UBYTOVANIE? – deti budú ubytované na obecnom úrade v Soľníku

            
POPLATOK? – 300 sk(kde bude zahrnuté raňajky, obed, večera, výlet do Stropkova + 

pozornosti počas celého trvania tábora, ...)  

                                         
PROGRAM? – bude zameraný na ochranu prírody, športové aktivity, prednášky, hry, 
opekačky, výlet do Stropkova ( ZOO, kúpalisko ), a veľa iných prekvapení.

INFORMÁCIE? – na t.č. 0908 644 552 ( na tomto čísle sa poskytuje viac 
informácií o tábore a nahlásenie deti do EKO tábora )

TEŠÍME SA NA VÁS 



Východoslovenské ochranárske združenie a obecný 
úrad v Soľníku

" Z rozprávky do rozprávky"

 

11.8. – 15.8. 2008 

  Animátorská dvojica: Monika Gombárová - MONA
            Alena Rokytová - ALČA
  Názov skupinky: Snehulienka a sedem trpaslíkov



Prvý deň – Pondelok

08:00 – 09:00 – predpokladaný príchod  
09:00 – ubytovanie
10:00 – oboznámenie sa s pravidlami s témou tábora (každá skupinka bude mať názov nejakej rozprávky), 

oboznámenie sa s táborovou poštou, rozdávanie menoviek,  predstavovanie animátorov
11:15 – losovanie o skupinky, losovanie táborového anjela,
12:00 – modlitba pred obedom, obed
14:20 – práca v skupinkách – výroba zástavy, pokrik, tričko, kostým.....)

- animátori, ktorí majú už svoju skupinku si sami zvolia spôsob akým zabaviť deti a niečo s nimi vytvoriť, 
môžu si sami zvoliť hry, ktoré im najviac budú vyhovovať a ktoré sa deťom budú páčiť. Rovnako aj so 
zoznamovaním ktoré sa bude robiť tiež v skupinkách.

16:00 – každá skupinka sa predstavy ostatným skupinkám,(svoj pokrik, zástavu, básničku... a v skratke porozprávajú 
prečo to majú práve tak...)

18:00 – Príprava opekačky( každá skupinka aj s animátorom bude mať prípravu niečoho na starosti)
18:30 -  OPEKAČKA  a s ňou spojená hra - pantomíma
21:00 – Večierka – všetci už musia byť vo vnútri, pripravovať sa na spánok, večerná hygiena, večerná modlitba....
22:00 – Noc – zhasnú všetky svetlá, snažiť sa aby deti už ležali v spacákoch prípadne ak Boh dá aby aj spali....

Miesto pre tvoje poznámky:



Druhý deň - Utorok

8:00 – Budíček
8:10 – rozcvička – krátka 10 minútová rozcvička na prebudenie a rozhýbanie 
8:20 – ranná hygiena
9:00 – Raňajky a oboznámenie sa s denným programom – skupinka ktorá má službu pomáha pri príprave raňajok aj po

raňajkách pri upratovaní. Animátor by mohol pomáhať a hlavne dohliadať na deti a aby na to nezabudli
a nerozutekali sa 

10:00 – ŠPORTOVÝ DEŇ NA IHRISKU ( vodné športové hry)– každý animátor bude mať stanovište a deťom sa 
budú za splnenú úlohu dávať body.

12:00 – 12:30 – modlitba, Obed
14:00 – Loptové hry – futbal, volejbal, vybíjaná, alebo iné ( s deťmi sa môže ísť na ihrisko pred dedinu
18:00 – večera
22:00 – 23:00 – začiatok Nočnej hry – Nočná hra by mohla byť tiež v rozprávkovom duchu. Animátori sa prezlečú 

za víly. Trasa bude vysvietená a deti budú musieť každú vílu odkliať. Posledná bude tancujúca a všetci 
spoločne odtancujeme späť do postele.

Miesto pre tvoje poznámky:



Tretí deň – Streda
8:00 – Budíček
8:10 – Rozcvička
8:20 – Ranná hygiena
9:00 – Raňajky a oboznámenie s denným programom
9:20- maliarska súťaž o najkrajší obraz
10:00 – Odchod na túru spojenú s desiatou  - počas tury budú po trase rozmiestnené stanovištia asi 5 animátorov 

a deti sa budú posielať po skupinkách. Stanovištia budú náučného charakteru.( prvá pomoc, hra so slovami, 
triedený odpad,...) po poslednom stanovišti by sa mali deti dostať na lúku kde bude prednáška, alebo nejaká 
hra.

14:00 – Návrat na chatu
15:00 – „Obed“
16:00 – výroba masiek na karneval v skupinkách
18:00 – večera
19:00 – Karneval, diskotéka, vyhodnocovanie o najkrajšiu masku
23:00 – večierka

Miesto pre tvoje poznámky:
 



Štvrtý deň – Štvrtok

5:45 – Budíček
6:00 – Rozcvička
6:10 – Ranná hygiena
6:20 – Raňajky a oboznámenie s denným programom
6:35 – Príprava na deň mimo chaty – rozdanie alebo príprava desiaty, balenie vecí potrebných na kúpalisko....

Každý animátor si zvlášť skontroluje svoju skupinku či má všetko čo potrebuje, či je zbalený  atď. prípadne
pomôže s balením. Všetko bude závisieť od autobusu....
Odchod do Stropkova do Zoo a potom hor sa vykúpať. Samozrejme pozor treba dávať  vždy. Aby to bolo 
ľahšie tak animátori zvlášť na svoju skupinku.

18:00 Príchod na chatu
 Večera

Možno nejaká večerná hra ak ešte budeme vládať 
21:00 – Večierka
22:00 – Noc

Miesto pre tvoje poznámky:



Piaty deň – Piatok

8:00 – Budíček
8:10 – Rozcvička
8:20 – Ranná hygiena
9:00 – Raňajky a oboznámenie s denným programom
10:00 – Dedinská hra – VILOMENINY- deti budú mať na lístku napísané čo majú zohnať a oni budú prinášať od ľudí  

z dediny. Takisto je to súťaž v skupinkách
13:00 – Obed
14:00 – Vyhodnotenie a rozdávanie diplomov alebo cien
 Upratanie chaty

Odchod

Miesto pre tvoje poznámky:
 


