
III. EKO TÁBOR PRE DETI
zo sociálne slabších rodín

    
Východoslovenské ochranárske združenie v spolupráci 

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

TAJOMSTVO MIKROSVETA
KDE? – v Soľníku         

KEDY? – 19.-23.7. 2010 

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, poistenie úrazu, CD s fotkami)     
PROGRAM? – bude zameraný na ochranu prírody, športové aktivity, 
prednášky, hry, opekačky, výlet do Stropkova ( ZOO, kúpalisko ), a veľa 
iných prekvapení.
ČO ŤA V EKO TÁBORE NEČAKÁ? - ničnerobenie a nuda, sebectvo 
a uzatváranie sa do seba , stereotyp, sledovanie TV, telefonovanie, hranie 
hier na PC,  surfovanie a chatovanie na nete, ... 

POTREBNÁ VÝBAVA? – preukaz poistenca (alebo jeho fotokópiu), 
preukaz na autobus, spací vak!, topánky do terénu, prezuvky, veci do dažďa, 
hygienické potreby,...
Ak užívaš nejaké lieky, alebo si na niečo alergický je potrebné 
nás o tom informovať!
ČO SI NEMÁŠ SO SEBOU PRINIESŤ? - Program v tábore je 
veľmi pestrý, naplnený od rána do večera. Preto tam nepotrebuješ:

• žiaden druh prehrávača, fotoaparát ani inú elektroniku 
(fotografujeme my) 

• žiadne peniaze nepotrebujete (obchod ani bufet sa v blizkosti 
nenachádza)

• žiadne cennosti!!! neručíme za ních!



INFORMÁCIE? – na t.č. 0908 644 552 ( na tomto čísle sa 
poskytuje viac informácií o tábore a NAHLÁSENIE DETI DO EKO TÁBORA 
– meno, priezvisko, adresa, rodne číslo, vek dieťaťa a kontakt na rodiča.  )

TEŠÍME SA NA VÁS 

Východoslovenské ochranárske združenie 
a obecný úrad v Soľníku

,,Tajomstvo 
mikrosveta“

 



19.7. – 23.7. 2010
 

Prvý deň – Pondelok
09:00 – 10:00 – predpokladaný príchod  
10:00 – ubytovanie
10:30 – privítanie detí,  predstavovanie animátorov, zoznámenie sa, rozdávanie menoviek, 

uviazanie táborových šatiek, absolvovanie táborového krstu, sľubu a poslušnosti, losovanie 
táborového anjela. 

11:00 - oboznámenie sa s táborovou poštou, rozdávanie menoviek, krst deti, 
 - spievanie táborovej hymny
 zaradenie do skupiniek, zoznamovanie sa: každý si odtrhne taký kus toaletného papiera 

koľko asi denne spotrebuje. Potom na každý jeden útržok musí niečo o sebe povedať. A i...
12:00 – modlitba pred obedom, obed
14:00 – oboznámenie sa s pravidlami s témou tábora (každá skupinka bude mať názov podľa 
 vlastnej fantázie, ktorý bude odvodený od táborovej témy)
 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 taktiež v skupinkách.

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

 Pochod cez dedinu so zástavami, deti spievajú táborovú hymnu a nesú vlajky... 
18:00 – Príprava opekačky( každá skupinka aj s animátorom bude mať prípravu niečoho na 
 starosti) háčik je v tom, že ak chcú mať deti opekačku tak si podľa indícií musia nájsť 
 veci potrebné na opekanie (chlieb, špekačky, horčicu,...)
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...

 Tanec s úlohami - Pomôcky: krabička, lístočky s úlohami, hudba . - Hráči stoja 
 v kruhu, tancujú na hudbu a podávajú  si krabičku s úlohami. Napr. Zaspievajte nejakú 
 pesničku, Napodobnite niečo.... atď. 
 Hudba prestane hrať a hráčovi, ktorému ostane krabička v ruke musí splniť úlohu, ktorú 

si z krabičky vyberie. Splní úlohu a hra pokračuje ďalej. 
 A iné zábavné hry...
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 – rýchla rozcvička na dvore – deti sa budia na hudbu, rýchle prezlečenie a nastúpenie, 
 žioadne vylihovanie :-))
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  - pri každom stanoviští musia deti splniť nejakú športovú 

úlohu. Za úspešné zvládnutie dostanú bod. Nakoniec za získané body si môžu niečo kúpiť v 
bodíkovom obchode (či už to bude sladkosť alebo pamiatkovú vec).

12:00 – 12:30 – modlitba, Obed
14:00 – NÁVŠTEVA ZÁZRAČNÉHO MIESTA 3VODY- čistenie studničky, 
 alebo zrenovovanie starých historických krížov, ktoré sa nachádzajú na okolitých lúkach. 
 Odslúženie bohoslužby pri kríži (tzv. Detská omša + nejaka prednáška o priateľstve a 
 láske k blížnemu) (cestu si môžeme spríjemnit nejakou hrou napr. : Trifidi - Z každého 
 oddielu sa vyberie ten "najzodpovednejší". Všetkým ostatným sa zaviažu oči  šátkou a 
 pochytajú sa za ruky. Ten, ktorého oči niesú zaviazané ich vedie členitým  lesnym 
 terénom. Je iba na ňom, ako si poradí s vedením slepej skupiny. Vodiaci sa môžu po čase aj 
 vystriedať, aby si to každý vyskúšal.
18:00 – večera
19:00 – nejaké večerné hry napr. 
 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.
 A iné...
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:



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, na detské ihrisko a potom hor sa vykúpať. Cestou na 
autobus nemôžme zabudnúť na zmrzlinu. 
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  najlepšie nejakú vedomostnú hru v 
chate. 

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 celotáborová hra
13:00 – Návrat na chatu
14:00 – „Obed“
15:00 – prednáška o včelách medonosných, mravcoch, motýľoch,...
16:00 – príprava  na živú prezentáciu pod názvom TAJOMSTVO MIKROSVETA (tzn. každá 
 skupinka si pripravý krátky program, rozpravkového nádychu, ako sa žije v mikrosvete. 
 Napr. Ako žijú mravce, včielky, pavúky, lienky,... Už je na fantázií detí či tomu dajú vážny, 
 vtipný či reálny podtón).
18:00 – večera
19:00 – pred budovou sa uskutoční odprezentovanie pripravených scénok. Po programene sa 
 uskutoční vyhodnotenie a hor sa na diskotéku.
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 – Dedinká hra, ktorá má každý rok veľký úspech, veď nie nadarmo sa vraví, že NAJLEPŠIE 

NA KONIEC
13:00 – Obed
14:00 – Vyhodnotenie, rozdávanie diplomov a cien, rozlúčka a utieranie sĺz, tým ktorám sa domov 
 ešte nechce.
 Upratanie chaty

Odchod

Miesto pre tvoje poznámky:
 




