
I tento rok realizovala organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., za podpory MŠMT      
a města Krnova, letní příměstský tábor pro děti od 6 do 26 let. V letošním roce  
 se tábor konal v termínu 9. - 13. srpna 2021, a byl opětovně realizován sociálními      
a pedagogickými pracovníky nestátní neziskové organizace EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.
První den byly děti podrobněji seznámeny s celotýdenním programem na téma
“Návrat do budoucnosti”. Pondělí se neslo zejména v duchu seznamovacích      
 a adaptačních her, kterých se zúčastnilo všech přítomných 19 dětí. Seznamovací
hry zahrnovaly mimo socializační aktivity také hry pohybové, jejichž cílem bylo
děti zaktivizovat a zlepšit jejich fyzickou kondici. Jelikož se dnešní den nesl      
 v duchu návštěvy indiánů a indiánské kultury, byly děti seznámeny i s jejich
historií. Dále bylo rozvíjeno estetické cítění dětí a to prostřednictvím výtvarných
činností. Děti si vyrobily lapač snů, indiánské čelenky a indiánský totem.      
 Po výtvarných činnostech a obědě jsme se s dětmi vydali do Krnovského
obchodního domu Prior, kde na ně čekala výstava "Crash!". Posláním této výstavy
je návštěvníky seznámit s riziky na silnici a to nejen pro řidiče, ale i pro chodce      
a cyklisty. Mimo jiné si zde děti mohly i vyzkoušet prostřednictvím speciálních
brýlí zrakové vnímání řidiče pod vlivem alkoholu a návykových látek, a také proč      
je důležité být v autě připoután. Dále si zde děti vyzkoušely simulátor havárie
auta při rychlosti 30 km/h. Děti tráví často svůj volný čas na kole a neuvědomují
si, že jsou i oni účastníky silničního provozu a je proto nutné dodržovat určité
zásady a pravidla. Vyzkoušely si proto jak důležité je využívat reflexní prvky      
v nočních hodinách, a jak je nezbytné používat cyklistickou helmu, která slouží
jako prevence úrazu hlavy, jež může mnohdy končit také smrtí cyklisty. Výstava      
v dětech vyvolala mnoho rozporuplných pocitů a doplnila jejich dopravní
vědomosti, což si ověřily v testu po ukončení prohlídky výstavy.

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
Zpráva z letního příměstského tábora

Pondělí 9. srpna 2021





V úterý jsme se s dětmi vydaly na skok do budoucnosti do ostravské Hop Jump
Arény. Zde si děti po vyslechnutí pokynů a pravidel chování užily hodinu a půl
zábavy, která prověřila nejen jejich fyzickou kondici, ale i rovnováhu, vytrvalost  
 a motorické dovednosti. Napřed však bylo nutno se řádně rozcvičit, aby se svaly
dětí dostatečně zahřály a předešlo se tak případnému úrazu. Během pobytu      
 v Hop Jump Aréně se děti naučily na trampolínách vykonávat různé
tělovýchovné cviky, jako například kotouly vzad, vpřed, dřep, výskok s dopadem
a přeskok přes překážku. Tato aktivita byla zvolena z důvodu nedostatku pohybu
dětí, jelikož sport slouží jako prevence proti civilizačním chorobám (obezitě,
cukrovce, vysokému tlaku, aj. ).

 

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
Zpráva z letního příměstského tábora

Úterý 10. srpna 2021



Třetí den našeho příměstského tábora jsme opět vycestovali, tentokrát do oblasti
Dolních Vítkovic v Ostravě, a to konkrétně do Velkého světa techniky. Zde si děti
užily veškeré možnosti jednotlivých interaktivních výstav. U vstupu děti dostaly      
od pracovníků úkol a to, že na konci prohlídky každý řekne jednu informaci,
kterou se zde dozvěděl, a proč si vybral zrovna tuhle, a v čem mu připadá
zajímavá. Cílem tohoto úkolu bylo procvičit paměť dětí a schopnost předvést      
a obhájit svůj názor. Ve světě techniky se děti dále dozvěděly plno nových
informací z oblasti kinematografie, fyziky, chemie, biologie a mnoha dalších. Děti
zde viděly svět tak, jak jej vidí různá zvířata, jak vypadá plod dítěte v děloze ženy,
zkusily si poskládat vnitřní orgány lidského těla. Dále si vyzkoušely, kolik energie
musí vydat, aby spálily jeden burský oříšek a vyzkoušely si moderování Zpráviček
oblíbené dětské televizní stanice Déčko. 

 

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI

Zpráva z letního příměstského tábora

Středa 11. srpna 2021



Čtvrteční den se nesl v duchu druhohor. S dětmi jsme navštívili ostravský
Dinopark. Zde si děti měly možnost vyzkoušet, jaké to je, ocitnout      
 se v druhohorním hurikánu, navštívit 3D kino a mnoho dalšího. Před samotným
vstupem do areálu Dinoparku dostaly děti pracovní list, kde měly za úkol
například zjistit, kolik metrů měřil brontosaurus či jakou rychlostí dokázal běžet
velociraptor. Cílem těchto pracovních listů bylo, aby se dozvěděly nové
informace o tomto živočišném druhu a využily informační potenciál Dinoparku
Ostrava. Mimo jiné na vlastní oči viděly dinosaury v jejich skutečné velikosti      
a dozvěděly se o nich spoustu nových informací. Cílem návštěvy Dinoparku bylo
dětem ukázat, že existoval zajímavý a tajuplný život i před tím, než se na Zemi
objevili lidé. Dinopark nám také ukazuje, jak je naše Země krásně rozmanitá,      
a my ji za to musíme chránit. Pracovníci s dětmi ve vlaku po cestě zpět vedli
diskuzi na téma: Jak mohou lidé ochraňovat přírodu. Cílem diskuze bylo,      
aby si děti uvědomily důležitost jednotlivých činů a jejich důsledky – třídění
odpadu, neplýtvání vodou a elektřinou, mnohonásobné využití plastových
obalů, aj.

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
Zpráva z letního příměstského tábora

Čtvrtek 12. srpna 2021



Páteční, a tedy závěrečný den příměstského tábora byl plný turistiky. S dětmi
jsme se vydali do Města Albrechtic na zdejší rozhlednu Hraniční vrch. Cesta       
na rozhlednu byla slunná a vedla okolo lesů, proto pracovníci s dětmi diskutovali
na téma přípustného a zakázaného chování lidí v lese. Děti dlouhou cestu       
 do na vrchol nakonec zdárně zvládly s úsměvem na rtech. 

Aby si děti procvičily svou pozornost a vědomosti, dostaly na začátku výšlapu
pracovní list, na kterém byly obrázky listů různých stromů a jejich úkolem bylo
tyto listy najít v lese, jeden list si vždy schovat a strom pojmenovat. Na rozhledně
si děti užívaly krásného výhledu, který nám byl díky krásnému počasí umožněn.       
Po zaslouženém odpočinku, došlo k vyhodnocení pracovních listů. 
. 

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
Zpráva z letního příměstského tábora

Pátek 13. srpna 2021

Po návratu do NZDM Caravan děti
obdržely evaluační dotazníky,        
 které pracovníkům poslouží jako zpětná
vazba pro další roky. 
Na úplný závěr příměstského tábora
obdržely děti od pracovníků upomínkové
předměty a dárečky, rozloučily se        
 s pracovníky a odešly do svých domovů. 



NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
Zpráva z letního příměstského tábora

Pátek 13. srpna 2021

Cílem příměstského tábora, bylo ukázat dětem možnosti neformálního vzdělávání       
a smysluplného využití volného času. Během příměstského tábora děti cestovaly
společně s pracovníky pouze veřejnou dopravou, tudíž se naučily orientovat       
v jízdním řádu, poznat aktuální čas a morální zásady spojené s cestováním jako
je například sundání batohu ze zad při vstupu do dopravního prostředku,
pozdravení řidiče, respekt vůči ostatním pasažérům a uvolnění sedadla seniorům
či těhotným ženám. Všechny aktivity byly zaměřeny na zlepšování fyzické
kondice dětí, na posílení rozvoje jejich dosavadních vědomostí, získaní nových
poznatků a rozvíjení komunikačních schopností spojených se sociálními vazbami. 


