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       Předpověď počasí byla na dnešek nepříznivá, tak jsme trochu přehodili plánované aktivity, ale 

nakonec vše probíhalo bez deště. 

      Ráno jsme se věnovali zahradním hrám podle výběru dětí, to trvalo asi hodinku. Pak následoval 

šachový program. Pokročilejší skupina dohrávala další dvě kola šachového turnaje a řešila diagramy. 

Vítězové už se „rýsují“. Skupina začátečníků pokračovala ve výuce opakovacím čtvrthodinkou a pak byl 

probírán král a jeho pohyby po šachovnici a pak následovala náročná výuka o jezdci. Zde jsme museli 

hodně vysvětlovat a opakovat, nakonec většina účastníků v této skupině tahy pochopila. 

     Další blok byl věnován hledání diamantů na zahradě, kdy Zuzka poskrývala na 60 obrázků diamantů 

a děti je hledaly. Vždy z každé soutěžní skupiny (Petrova a Alfrédova), úspěšnější byl Alfrédův tým, ale 

bylo to těsné. 

      V poledne jsme se přesunuli do mateřské školy na oběd. Dnes jsme měli hovězí polévku 

s těstovinami a svíčkovou omáčku s hovězím masem a houskovým knedlíkem a ovocný čaj. Dnes snedly 

děti všechno! 

       Po obědě byla půlhodinová volná zábavy, kdy se každý věnoval, čemu chtěl, děvčata si většinou 

povídala a kluci „honili“ míč na zahradě. Další společnou aktivitou byla házená na gymnastických 

míčích, která se velice ujala a byla mnohokrát opakována. 

      Bylo velice teplo, tak děti dobíhaly do klubovny doplňovat tekutinu a „zobat“ ovoce, zeleninu a dnes 

i ocenily melouna. 

       Aktivita – hlídání balónku – byla poněkud rušná, neboť každé družstvo si hlídala sadu nafouknutých 

balónků. Soupeři proti sobě nabíhali, aby se nepozorovaně dostali do soupeřova skladiště balónků, 

které rozdupávali. Hrálo se několikrát, zde byla úspěšnější zase skupina Petra. Boj byl urputný, takže 

měla zdravotnice práci a ošetřila několik odřenin. Hráli většinou straší účastníci tábora. Mladší si našli 

zábavu uvnitř, házeli kroužky na kolík, nebo shazovali plechovky míčkem, hráli i šachy, piškvorky a jiné 

hry. Pro velký úspěch si děti opět vzaly ke hře, již uklizené gymnastické míče a rozpoutal se boj na nich. 

       Odpolední svačinka pro dnešek byl chléb s máslem sýrem a šunkou, doplněný výbornou 

pudinkovou buchtou. 

       Poté následovala závěrečná fáze hledání diamantů. Soutěžní družstva dostala nové nápovědy pro 

vyluštění křížovky. Úspěšnější bylo družstvo Petra, který s velkým náskokem našlo sáček s diamanty. 

Druhou skupinu zmátla jedna nápověda a nakonec jim vedoucí tábora musel napovědět.  

       Na závěr dne do poslední půlhodiny dostaly děti bublifuky a řádily na zahradě, opět vytáhly 

švihadla, různé pálky, náčiní, jiní si hrály s balónky a nejmladší účastní tábora Stáník se vyzdobil jako 

klaun, bylo to vtipné.  

        Dnes se každý těšil, po tak velkém vedru, na bazén a my měli radost, že dětem líbilo a prožily pestrý 

prázdninový den. 


