
II. EKO TÁBOR PRE DETI
zo sociálne slabších rodín

    
Východoslovenské ochranárske združenie v spolupráci 

s obecným úradom Soľník organizuje II. ročník EKO tábora 
pre deti zo sociálne slabších rodín pod názvom témy

KRAJINA ZÁZRAKOV

KDE? – v Soľníku         
KEDY? – 20.-24.7. 2009
VEK? – zúčastniť sa môžu všetky deti od 8 do 14 rokov
UBYTOVANIE? – deti budú ubytované na obecnom 
úrade v Soľníku 
POPLATOK? – 1O € (kde budú zahrnuté raňajky, desiata, obed, 
olovrant, večera na každý deň, výlet do Stropkova + pozornosti a ceny do 

súťaží počas celého trvania tábora)     
PROGRAM? – bude zameraný na ochranu prírody, 
športové aktivity, prednášky, hry, opekačky, výlet do 
Stropkova ( ZOO, kúpalisko ), a veľa iných prekvapení.
POTREBNÁ VÝBAVA? – spací vak!, topánky do 
terénu, prezuvky, veci do dažďa, hygienické potreby,...
Ak dieťa užíva nejaké lieky, alebo je na niečo alergické je 
potrebné nás o tom informovať!

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

,,KRAJINA ZÁZRAKOV"

 

20.7. – 24.7. 
2009 

 



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, krst deti, 
predstavovanie animátorov

11:15 – zaradenie do skupiniek, losovanie táborového anjela, zoznamovanie sa: každý si odtrhne 
taký kus toaletného papiera koľko asi denne spotrebuje. Potom na každý jeden útržok 
musí niečo o sebe povedať.

12:00 – modlitba pred obedom, obed
14:00 – 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 – losovanie papierikov, co tam je 

napisane to musia zahrat bez slov, ci už to je vec, dej, film rozpravka, alebo čokoľvek 
iné...
NOČNÝ CHAOS
Účastníci hry sa rozdelia do skupín. Následne sa vytvoria nové skupiny tak, aby boli hráči 
čo najlepšie premiešaní. Ideálne je to tak, že v každej novovytvorenej skupine sa 
nenachádzajú dvaja ľudia z pôvodnej skupiny. Každá skupina je potom odvedená do väčšej 
vzdialenosti od tábora (cca 200m). Na zvuk píšťalky sa hráči snažia vytvoriť pôvodné 
skupiny. Hrá sa bez slov a vo tme.
Ohováranie – deti si sadnú do kruhu. 1. animátor vysvetli pravidlá hry,
1. kolo: postupne každé dieťa povie, čo sa mu nepáči na hráčovi po jeho ľavici (musí to 

byť hmotná vec ktorej sa dá dotknúť). 
2. kolo: postupne každé dieťa pobozká spoluhráčovi tú vec, ktorú ohováral, ktorá sa mu 

nepáči.
PS: animátor najprv vysvetlí 1. kolo az po skončení 1. kola povie pravidlá druhého kola.

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 – Športové hry v okolí úradu  - 
12:00 – 12:30 – modlitba, Obed
14:00 – ŠPORTOVÝ DEŇ NA IHRISKU - Loptové hry – futbal, volejbal, vybíjaná, alebo iné 

( s deťmi sa môže ísť na ihrisko pred dedinu
18:00 – večera
19:00 – Hra Wikingovia – hráci sa posadia do kruhu čelom k sebe. Určí sa kto začína, ten bude 

wiking. A pretože wikingovi boli moreplavci, tak obaja hráči vedľa wikinga sú námorníci
(veslári). Wiking si rukami spraví rohy a kričí ( uááááá), a námorníci musia veslovať každý 
na správnu stranu (nie do lodi, cize od wikinga na druhu stranu). Wiking po chvíli ukáže na 
niekoho iného prstom a ten sa stáva Wikingom, tak isto musí spraviť rohy a kričať a tí 
vedla neho musia veslovať. Nikto sa nesmie zabudnúť. Ten kto neskoro zareaguje, 
nezačne robit svoju úlohu alebo začne veslovať na zlu stranu, tak vypadá z hry alebo sa 
to dá hrať na tresty(ostatný hráci mu po dohode dajú niečo urobiť). Ak sa hra na 
vypadávanú tak do vtedy kým neostane 1 tým (wiking a 2 veslári).

 Hra evolucia – Skrátená Darwinova teória: Na počiatku bola sliepka. Zo sliepky sa vyvinul 
pes, potom osol, kôň, opica a nakoniec človek. Z tohto bláznivého predpokladu vychádza 
nasledujúca hra. 
Na začiatku hry sú všetci na najnižšom vývojovom stupni a majú sa dostať na čo najvyšší. 
Každý sa prechádza po miestnosti a vydáva charakteristický zvuk (sliepky kotkodákajú, 
psi štekajú, osli híkajú, kone erdžia, atď.) Keď sa stretnú dvaja hráči na rovnakej 
vývojovej úrovni, strihnú si (kameň - nožnice - papier). Ten, kto vyhrá, posunie sa o úroveň 
vyššie, ten, kto prehrá prepadne sa až na najnižšiu úroveň. Z koho sa stane človek, ten 
vyhral, mlčí a ide si sadnúť. Hra sa končí, keď jedna tretina hráčov sa stane ľuďmi.

 SLEPÝ INDIÁN - Účastníkom hry sa zaviažu oči. Vedúci hry potom v absolútnom tichu 
vytvorí 10 rôznych zvukových podnetov (cinknutie mincí, lusknutie prstami, škripot pera, 
strúhanie ceruzky, škrtnutie zápalky, trhanie listu papiera atď). Po odznení týchto zvukov 
si dajú súťažiaci dole šatky z očí a snažia sa na papier napísať čo najviac zvukov, ktoré si 
zapamätali.
BAMBA - Jeden človek zo skupiny sa postaví a ostatní mu môžu dať 9 ľubovoľných 
otázok. Na všetky otázky však musí odpovedať iba slovom „Bamba“ a úplne vážne. Málokto 
vie odpovedať vážne, hlavne, keď otázky sú zábavné.
A iné .........

Miesto pre tvoje poznámky:



Tretí deň – Streda

5:45 – Budíček
6:00 – Rozcvička
6:10 – Ranná hygiena
6:20 – Raňajky a oboznámenie sa 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 – 23:00 – Nočná hra - 

Miesto pre tvoje poznámky:
 



Štvrtý deň – Štvrtok

8:00 – Budíček
8:10 – Rozcvička
8:20 – Ranná hygiena
9:00 – Raňajky a oboznámenie s denným programom
9:20 -  VEĽKÁ HRA - ,, stopy“

Táto hra sa môže hrať v prírode, ale aj v meste. Vyžaduje síce dlhšiu prípravu, ale výsledok 
určite stojí za to. 
Najprv vedúci hry vymyslí tri rôzne trasy vedúce k jednému cieľu a potom sa skupina 
rozdelí na tri podskupinky. Skupinkám oznámi, že podľa priloženého návodu sa majú čo 
najskôr dostať do cieľa, kde ich čaká odmena. V návode každej skupiny je však len jedna 
inštrukcia typu: Dostav sa čo najrýchlejšie do....................., tam nájdeš ďalšie inštrukcie. 
Keďže trasy sú rôzne, skupinky sa neovplyvňujú. Čím viac času zaberie príprava trás, tým 
väčší bude zážitok z hry. Ak sa hrá v prírode blízko mesta či dediny, môžu sa do hry 
zakomponovať aj obyvatelia, s ktorými je potrebné dopredu sa dohodnúť - napr. na lístku 
bude oznam: Ďalšiu inštrukciu nájdete u pána Viliama Kováča, Tajovského 4, prvé 
poschodie. Ale vedúci sa s pánom Kováčom dohodne tak, že ten im ďalšiu inštrukciu vydá 
len vtedy, ak mu účastníci hry prinesú podpísané prehlásenie aspoň od troch náhodných 
okoloidúcich, že na prvý pohľad vyzerajú ako seriózni občania SR, a teda im môže veriť. 
Až potom im poskytne lístok, kde je ďalší odkaz - napr.: Ďalšie inštrukcie nájdeš na 
autobusovej zastávke v telefónnej búdke s číslom 622 80 51. Kde v búdke budú schované 
lístky s pokynmi, záleží na vedúcom. Ako cieľové miesto sa s výhodou dá použiť úschovná 
skrinka na stanici, pričom v poslednej inštrukcii skupina dostane číslo skrinky a kód k nej. 
Môže sa to skomplikovať tak, že kód bude ako hádanka - vylúštenie krížovky alebo šifry. 
Hra je náročná, ale zaujímavá. Po nej by malo nasledovať spoločné stretnutie všetkých 
účastníkov spolu s príjemným posedením a hodnotením hry.

 Alebo pevnosť Boyard, viď príloha – hry
 - taktiež so získaných bodov si môžu niečo kúpiť v bodíkovom obchode
13:00 – Návrat na chatu
14:00 – „Obed“
15:00 – Ponožková hra – od každého účastníka hry sa dopredu vyberie pár ponožiek (či už 

použité alebo čisté).
Príprava: medzi 2 tyče sa zaviažu šnúrky pod seba aby sa ne mohli zavesiť všetky ponožky 
tak aby boli poprehadzované. Jednotlivé skupinky sa postavia vedľa seba do vzdialenosti 
asi 30-50 m od ponožiek a na povel jedného z animátorov sa vyštartuje. Vybehuje vždy 
jeden člen oddielu, ktorý vezme ktorúkoľvek ponožku a beží s ňou ku skupinke. Tam ju 
podá ďalšiemu členovi skupiny, ten sa snaží čo najrýchlejšie nájsť ponožku ktorá k nej 
patrí. Keď sa mu to podarí beží k svojmu vedúcemu, ktorý uvidí čí sú ponožky rovnaké. 
Potom dá povel ďalšiemu členovi svojej  skupiny že môže vybehnúť. A tak sa to opakuje, 
pokým na šnúrke nieje žiadna ponožka. Vyhráva tá skupina ktorá nazbierala najviac párov 



ponožiek. (môže sa stať že dve deti držia v ruke rovnakú ponožku a hľadajú pár. Zmocniť 
sa jej môže ten kto si to skôr všimne a tomu druhému ju ukradne. Ten čo bol okradnutý sa 
v vracia na prázdno a vybehuje ďalší člen skupiny.
PS: najlepšie na tom je, že pri vracianí ponožiek sa vždy nájde 1 – 2 páry ktoré nikomu 
nepatria

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:

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 
13:00 – Obed
14:00 – Vyhodnotenie a rozdávanie diplomov alebo cien
 Upratanie chaty

Odchod

Miesto pre tvoje poznámky:
 


