
SPOLEČNĚ JE NÁM NEJLÉPE
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - 19 DĚTÍ

Krnovské děti během jarních prázdnin nelenily a společně s pracovníky NNO
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se vydaly vstříc novým zážitkům v rámci jarního
příměstského tábora, který byl financován z projektu na prevenci kriminality            
s podporou města Krnov a také z Operačního programu Výzkum, vývoj            
 a vzdělání.
Jarní příměstský tábor začal v pondělí 14. února
návštěvou Městské knihovny Krnov. Pracovnice
děti nejprve provedla jednotlivými odděleními,
seznámila je s jejím chodem a službami, které
knihovna nabízí. Následně se děti rozdělily dle
pokynů do skupinek a měly možnost si
vyzkoušet celou řadu deskových her, které
mnohdy hrály poprvé. Většina dětí byla            
 v místní knihovně poprvé a její návštěva se jim
zalíbila natolik, že by ji chtěly v budoucnu
nadále navštěvovat. 

14. - 18. 2. 2022 

Úterý bylo ve znamení cestování a objevování aktivit, které nabízí Pevnost
poznání v Olomouci. Po příjezdu se děti rozdělily do dvou skupin, ve kterých      
 po celý den pracovaly. Jedna ze skupin nejprve zavítala do přilehlého planetária,
kde děti pozorovaly hvězdy a zhlédly edukační program související s astrologií.
Druhá skupina dětí mezitím absolvovala v chemické laboratoři edukační program
Cukrová duha, kde pomocí cukernatého roztoku a potravinářského barviva děti
individuálně vytvářely ve zkumavkách svou duhu. 



Ve středu si děti po včerejším náročném dni
odpočinuly v místním Kině Mír, kde si pro ně
pracovníci kina připravili projekci pohádky Zpívej 2.
Po zhlédnutí pohádky se všichni přesunuli nazpátek
do zázemí klubu, kde je tentokrát čekaly dvě
výtvarné činnosti. 

První výtvarná aktivita byla namalovat různými
výtvarnými potřebami na společný papír obrázek,
který je spjatý s příměstským táborem, kterého se
děti během prázdnin účastní. Druhou aktivitu volily
spíše starší děti – vytvořily si pro své blízké lapače
snů podle připravených předloh.

Čtvrteční edukační program probíhal v opavském Zemském muzeu. Pracovnice
muzea měla pro děti připravený zajímavý naučný program o živé i neživé přírodě
planety Země. Seznámila je se známými i pro děti neznámými druhy zvířat, které
žijí nejen v současnosti, ale také v minulosti. Poté následovala prohlídka samotného
muzea a jednotlivých exponátů, které je možné v muzeu vidět. 



Nejen děti, ale také jejich rodiče byli s programem příměstského tábora spokojeni 
a již se všichni včetně pracovníků těší na jeho letní pokračování.

Páteční program byl pro děti plný zábavy                  
 a adrenalinu v nedalekém bruntálském aquaparku.
Děti se rozdělily se do skupin plavců a neplavců, kde
neplavci dostali k dispozici plavecké pomůcky, které
jim pomáhaly udržet se nad vodní hladinou. Děti si
vyzkoušely různé zábavné aktivity, které aquapark
nabízí, jako je například tobogán či divoká řeka. Ve
vodě měly možnost nejen plavat, ale také hrát různé
zábavné vodní hry, při kterých procvičily také svou
fyzickou zdatnost. 


