
HODNOCENÍ PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 

1. TURNUS 

 

TERMÍN :  2. 7 – 6. 7. 2018 

 

Celým příměstským táborem nás provází čarodějnice. Ráno když jsme se s dětmi sešli, jsem 

je motivovala na obsah celého příměstského tábora na putování – dobrodružství, která nás 

čekají. Provázet nás budou naše pohádkové bytosti a to čarodějnice Čočolína a Evelína, které 

náš hrad Klamovku hlídají před zlými vetřelci a pohádkovými bytostmi, které nám chtějí 

škodit. 

 

1. den 

 Výlet na zámek Veltrusy 

Ráno jsme se s dětmi sešli a seznámili jsme se s pravidly, která jsou dána a jejich 

dodržováním. Zároveň děti byly poučeny o bezpečném chování v prostorách školy i mimo ni 

a v celém průběhu tábora (autobuse, MHD, na přechodu). Děti byly motivovány našimi 

čarodějnicemi Čočolínou a Evelínou, které nám nechaly zprávu o tom, kam pojedeme a co 

máme za úkoly. Úkoly se vztahovaly k zámku Veltrusy.  Na zámek Veltrusy jsme odjeli naším 

autobusem. Prohlídka zámku byla krásná, děti byly zvídavé a ptaly se na mnoho věcí. Naše 

paní průvodkyně byl velice trpělivá a na všechny dotazy dětem odpovídala. Po skončení 

prohlídky jsme se přesunuli do přízemí, kde na nás čekala dílnička. Naším úkolem bylo 

vytvořit pokojíček, použít nábytek a doplňky, které souvisely se zámkem. To znamená použít 

obrázky, které byly dány dobou, kdy byl zámek vystavěn a vybaven. Každý si vytvořil svůj 

pokojíček, nalepil obrázky a vybarvil. Dětem se dílnička moc líbila a za odměnu si mohly 

obrázek odvézt domů. Po rozloučení s paní průvodkyní jsme si prohlédli ještě zahradu, kde 

jsme využili posezení a pořádně jsme se najedli. Po siestě jsme se šli podívat na nedaleký 

výběh, kde byly koně. A poté rychle k autobusu a zpět do Prahy. Zde jsme si založili táborový 

deníček s obrázkem čarodějnice a na první stránku jsme si nalepili první čarodějnici. 

Nakreslili jsme obrázek – to co se nám nejvíce líbilo z proběhlého dne. Vyhodnotili jsme celý 

den a odpověděli na úkoly našich čarodějnic – jméno hradního pána, který vlastnil zámek. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. den 

Výlet a prohlídka letiště 

V úterý jsme se hned ráno vypravili na pražské letiště – Staré letiště. Ale než jsme začali 

cestovat, našli jsme ve škole další vzkaz od našich čarodějnic – nechaly nám další úkoly. Na 

letiště jsme se dopravili MHD – autobusy. Cesta byla klidná a rychle nám utekla. Na letišti na 

nás čekala paní průvodkyně, která se nás hned ujmula. Děti se dozvěděly, jak to na letišti 

chodí, co se může a co se nemůže. Vše nám ukázala. A pak jsme šli kontrolou, kde jsme 

museli projít bezpečnostními rámy a prohlídkou našich batůžků. Děti viděly, jak batůžek jim 

projel kontrolním systémem a jak na obrazovce se jim ukázal jejich obsah. I svačinky tam byly 

vidět. Poté jsme nastoupili do průvodcovského autobusu a vyrazili jsme na prohlídku celého 

letiště. Paní průvodkyně dětem vše vysvětlila, kdo může na plochu, kdo ne, proč všichni mají 

vesty, které jsou na dálku vidět. Jak všichni pracovníci letiště mají přesně dáno, kde se 

mohou pohybovat, tak aby neohrozili provoz letadel. Viděli jsme mnoho letadel, jak se do 

nich tankuje palivo, jak se plní zavazadly, jak se vozí jídlo pro cestující. Také jsme se 

dozvěděli, že na letišti jsou sokolníci, kteří chrání letiště tím, že dravci čistí plochu celého 

letiště od ptáků a jiných zvířátek z důvodu bezpečnosti při vzletu a přistání. Viděli jsme 

letadla přistávat a vzlítat a byli jsme neskutečně blízko, že nám hučelo v uších. Na zpáteční 

cestě jsme zajeli se podívat na požární hangár. Zde pro nás byla vytažena všechna 

bezpečnostní vrata a viděli jsme nejmodernější hasičská auta, která se používají pro provoz 

letiště. Také jsme viděli vrtulníky, které také patří dovybavení této jednotky. Také jsme měli 

veliké štěstí, protože jsme viděli odlétat americký vojenský bojový vrtulník. Dětem se 

prohlídka moc líbila a byly plný dojmů. Když jsme se vrátili do školky, nalepili jsme si další 

symbol čarodějnictví a to kouzelnou kočku. Odpověděli jsme na úkoly naši čarodějnic a pak 

honem domů. 

 

 

 

 



 

 

 

3.den 

Výlet do Botanicus 

Ráno jsme se sešli s dětmi ve škole a hned jsme odjížděli naším autobusem do zábavných 

dílen – Botanikusu. Moc jsme se těšili. Po příjezdu na nás čekala paní průvodkyně, která nás 

po celém objektu provedla, vysvětlila, co se dělá nebo vyrábí v každé dílně. A jak se to vyrábí. 

Byly to dílničky, kde děti poznaly výrobu mýdla, ručního papíru, jak se razili mince a další a 

další. Po prohlídce jsme se společně domluvili, jaké dílny budeme navštěvovat. Dohodli jsme 

se, že každý si chce něco hezkého odvést domů. Tak jsme si všichni zkusili vyrazit minci – 

groš, a ten budeme mít na památku. Pak si děti samy vybíraly dílničku – někdo si vybral 

výrobu provazu, výrobu loutky, ručního papíru, lukostřelbu, zdobení perníčku, rýžování zlata 

a další. Všichni si vybrali kouzelný kamínek – drahokam pro svoji maminku. A nakonec místní 

koláč – plněný podle chuti. Celý den nám rychle utekl a také jsme nezapomněli na úkoly 

našich čarodějnic. Po příjezdu do školy jsme doplnili náš deníček o další obrázek a to o 

čarodějnického netopýra a kresbu dnešního dne. 



                                                                                                    

 

                                                                                             

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.den 

Výlet parníkem po Vltavě 

Do čtvrtého dne jsme se probudili do slunného rána. Po příchodu do školky jsme našli další 

úkoly od našich dvorních čarodějnic. Odcházíme na tramvaj a odjíždíme na Rašínovo nábřeží, 

kde se budeme naloďovat na vltavský parník a strávíme dopoledne na palubě. Moc se 

těšíme. Na parníku jsme se usadili nahoře pod krytem proti sluníčku a za chvíli jsme vyrazili. 

Pluli jsme a pozorovali historické jádro Prahy a pojmenovávali jsme, co jsme znali. Pak se 

parník otočil a pluli jsme proti proudu k Císařské louce. Viděli jsme krásně se tyčící Vyšehrad, 

kde skočil Šemík. Projížďka byla krásná a u dětí zanechala hezkou vzpomínku. Samozřejmě 

jsme hlídali úkoly, které jsme měli si zapamatovat. Po vylodění jsme se šli projít po Staré 

Praze a zakotvili jsme na Střeleckém ostrově, kde jsme se vydatně najedli. A pak jsme se 

vrátili do školky. Zde jsme si odpočinuli a do deníčku jsme si nalepili další čarodějnici a  

nakreslili, co se nám dnes nejvíce líbilo. Poté jsme se šli na chvilku proběhnout na zahradu. 

                                                                                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.den 

Sportovní den 

Hned ráno když jsme se sešli, řekli si, jak dnes budeme sportovat. Děti byly poučeny o 

bezpečnosti při sportovních hrách.  Protože ráno pršelo, začali jsme plněním úkolů od naši 

pohádkových bytostí v budově školy, kde jsme měli postavenou opičí dráhu. Pak jsme se 

rozhodli jít na zahradu, kde jsme skákali do dálky, procházeli jsme labyrint, skákali panáka a 

prolézali housenku. Po ukončení na zahradě, jsme se vydali do parku Klamovka, kde jsme 

pokračovali v klání. Zde jsme běhali maraton, házeli na cíl a hod mezi dva kmeny. Tak nám 

uteklo rychle celé dopoledne a my se vraceli do školy. Zde jsme se naobědvali a vyplnili 

poslední list našeho deníčku. Nalepili jsme si další obrázek a nakreslili, která sportovní 

disciplína se nejvíce líbila. Pak jsme si vyrobili butonky s obrázkem čarodějnice letící na 

koštěti. A protože to byl poslední den, rozdali jsme si medaile „správného kluka“ a „správná 

holka“ a nějakou sladkou odměnu. No a pak už začali chodit rodiče. Tak snad zas příště, třeba 

na druhém turnusu našeho příměstského tábora. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 


