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       Po příchodu všech začal dnešní den plněním úkolů do celotáborové hry, kdy děti ve dvou 

stanovených skupinách plnily detektivní otázky. Aktivita trvala přibližně hodinu. Poté se zdatnější 

šachisté přesunuli do šachové klubovny, kde odehrávali další dvě kola šachového turnaje a dále plnili 

šachové úlohy pod vedením Lukáše. Šachová skupina Filipa a Štěpána zase pokračovala ve výuce 

základů šachu a v další části pak děti plnily pět kvízových diagramů. 

        Následovala dopolední svačina, dnes k tradičnímu nápoji (citronová a pomerančová voda), ovoci 

a zelenině byl chléb s vajíčkovou pomazánkovou (výbornou!), kterou pro nás připravila Mirka. 

        Po svačině se děti přesunuly na zahradu a odehrálo se několik kol vybíjené o body do celotáborové 

hry. 

        Na oběd jsme si došli opět do místní mateřské školy a dnes byla gulášová polévka, buchtičky 

s krémem a ovocný čaj. Vše bylo, jak jinak, výborné. Táborníci stihli vyzkoušet zábavné prvky, které má 

školka na dvorku. 

        Dnes jsme spěchali do spolkového domu, neboť si děti poprvé oblékly bílá malovaná trička, která 

vytvářely v pondělí. Následovalo focení na zahradě, sbalení odpolední svačiny (toust se šunkou a 

sýrem) a lahví neperlivé vody. S batůžky a cyklistickými pomůckami jsme se přesunuli na zastávku ČSAD 

a odjeli do Vlašimi na dopravní hřiště. Tady nás přivítala paní Petra Rajmanová a policistka a seznámily 

děti s dopravním provozem na tomto speciálním hřišti a když děti v garáži areálu uviděly nespočet 

dopravních prostředků, které jim byly půjčeny a oni na velice pěkném hřišti na nich PODLE PŘEDPISŮ! 

rejdily celé dvě hodiny. Šlapací káry, kola, koloběžky a jiné pomůcky si půjčovaly mezi sebou. Dostavili 

se ještě další dva policisté a připojili se k prvním dvěma jmenovaným a kontrolovali děti, zda dodržují 

dopravní předpisy a světla na semaforech a napomínali je, kde dělají chyby. Děti, které čekaly na svůj 

dopravní prostředek, tak se po dopravním hřišti pohybovaly v roli chodců a i ony musely dodržovat 

dopravní předpisy. Po vyčerpání objednané doby na sportovišti jsme od Petry dostali reflexní pásku a 

bombónek. Moc se nám na hřišti líbilo. 

          Při zpáteční cestě jsme se zastavili v restauraci, počítali jsme s točenou zmrzlinou, ale nebyla! 

Museli jsme vzít za vděk zmrzlinu na dřívku, ale i ta nás osvěžila. Dnes si rodiče děti vyzvedli právě 

v této restauraci. Protože i oni poprvé viděli na dětech malovaná trička, tak je moc obdivovali. Některé 

děti říkali, že nyní je budou nosit až do konce tábora.  

          Myslím si, že po dnešních aktivitách byly děti velice unaveny a počítám, že půjdou spát dříve, než 

jindy a budou nabírat síly na zítřek!  


