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1.den lesního tábora a setkání s Lesním králem a Lesní královnou 

Všichni táborníci se postupně sešli na Halenkově u fontány a zvesela se vydali na cestu k lesu. První 

společný ranní kruh uprostřed louky, nezbytná pravidla a hry na seznámení a bližší poznání nás všech. 

V lese na nás čekala lesní královna, která nás naučila společnou táborovou písničku – hymnu o 

skřítcích a vílách, kteří se vydali poznávat přírodu a svět a hledat poklad. S písničkou jsme doputovali 

až k lesnímu králi a tajemné truhle s pěti zámky. Král nesl dětem truhlu s pokladem, ale skřítkové mu 

v noci vzali klíče a tak děti budou následující dny potkávat lesní bytosti a za splnění úkolů dostávat 

každý den jeden klíč. Děti pak přísahaly na královský meč, že se vynasnaží využít všech svých dobrých 

vlastností. První den byl zaměřený na rozvoj spolupráce a komunikativních dovedností. A tak jsme si 

vyzkoušeli hru začarovaný most, uličku důvěry, pavučinku a další. První úkol táborníci splnili a tak už 

zbývají jen čtyři zámky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/896229850489889/photos/ms.c.eJxF0dmRAzAIA9COdgBx9t~;YDiRyft~_AAFuBVvUpm2zB~;OlBiCREkT~;ISXhOEvRTEa9C6wNGsLqWii~_k~_EJME6JtsroeNK5CGVoSG6rphLEFqfpCi29GgWMbOBAQ~;MYiOKVLtiIzH9ymMG7avbfI9AudOx~;CltG8DBNC3hQDp8zoZrzjTNQPIgjW26LlBMdVWBLibvEGoeZa7EF~;MvRl3FeW8ytNVbZCxgh2r~_7CxRSzgCmC33tIxD~_F~;W2n.bps.a.1338114172968119.1073741844.896229850489889/1338114972968039/?type=3
https://www.facebook.com/896229850489889/photos/ms.c.eJxF0dmRAzAIA9COdgBx9t~;YDiRyft~_AAFuBVvUpm2zB~;OlBiCREkT~;ISXhOEvRTEa9C6wNGsLqWii~_k~_EJME6JtsroeNK5CGVoSG6rphLEFqfpCi29GgWMbOBAQ~;MYiOKVLtiIzH9ymMG7avbfI9AudOx~;CltG8DBNC3hQDp8zoZrzjTNQPIgjW26LlBMdVWBLibvEGoeZa7EF~;MvRl3FeW8ytNVbZCxgh2r~_7CxRSzgCmC33tIxD~_F~;W2n.bps.a.1338114172968119.1073741844.896229850489889/1338114972968039/?type=3


2. den lesního tábora s vílou Kuchařinkou 

Po ránu jsme si v šiškovém lese zazpívali naší táborovou píseň, v komunitním kruhu zrekapitulovali 

předchozí den a rovnou se pustili do prozkoumávání světa hmatem. Vyzkoušeli jsme si taky hry na 

rozvoj sluchu a po hodince hraní vyrazili k chatičce. Tam na děti čekalo procvičování chuti, a to 

ochutnávání ovoce a zeleniny poslepu. Víla kuchařinka pak předala dětem mísu kynutého těsta a 

ingredience na cuketovou buchtu a všichni se s nadšením pustili do práce. Každý si upletl pletýnku a 

ozdobil semínky, mladší kluci připravili buchtu - rozklepávali vajíčka, strouhali cuketu, míchali a lili 

těsto na plech, starší kluci mezitím škrábali brambory k obědu. Před obědem jsme ještě stihli různé 

techniky uvazování triček k batikování. Po skvělém obědu opičí dráha, odemykání druhého zámku na 

truhle a pohodová cesta na vlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/896229850489889/photos/pcb.1339455169500686/1339446969501506/?type=3
https://www.facebook.com/896229850489889/photos/pcb.1339455169500686/1339446969501506/?type=3


3. den lesního tábora u Karlovského muzea – výlet a setkání se skřítkem 

Ve středu jsme se sešli jako obvykle u kašny na Halenkově. Část táborových dětí jezdí vlakem z 

Hovězí, na každé zastávce přistupují další a průvodčí ve vlaku se už jen usmívají. Někteří dorazí ze 

Vsetína a zbytek dětí je místních. Po ranním kruhu a táborové písničce vyrážíme autobusem do 

Velkých Karlovic na prohlídku muzea. Děti výstava nad očekávání zajímala a doba našich předků je 

oslovila. Zbytek dopoledne patřil prohlídce včelích úlů, programu a hrám o včelkách. Dozvěděli jsme 

se plno zajímavostí ze života včel a přivoněli si ke včelí mezistěně. Cesta vlakem zpátky rychle ubíhala, 

na Halenkově jsme si užili řádění ve vrbových prolézačkách. Teplý oběd v parku, chvilka houpání a 

dovádění na kolotoči. Pak už na děti čekal skřítek, třetí klíč a odemykání zámku. K svačince pletýnky, 

co jsme pekli včera. Na závěr prohlídka hasičského auta, zbrojnice, stříkání hadicí a vyzkoušení 

hasičské výstroje. Sláva, nazdar výletu  

 

 



4. den lesního tábora s Pramínkovou vílou 

Ranní kruh a přivítání jsme tentokrát udělali u studánky. Po krátkém putování lesem na děti čekala 

Pramínková víla s úkoly na dnešní den. Děti se rozdělily do čtyřech skupinek a postupně putovaly po 

jednotlivých stanovištích. Skládaly obrázky zvířat a rozhodovaly se, které z nich žije u vody, házely 

mince do vody a nosily na lžičce křemínky do studánky. Po svačince si každý mohl vyrobit hudební 

nástroj. Táborníci se s nadšením pustili do práce a při hraní a zpívání na kytaru do rytmu pěkně hrkali 

a cinkali.  

 

 

Některé děti zůstaly i na večer, který si užily u táborového ohně. Samy si uvařily večeři, postavily stan 

a vyzkoušely samy sebe na stezce odvahy. 

 



5. den lesního tábora s Nebeskou vílou a slavností Lesního krále 

V pátek jsme se sešli na krásném místě u potoka, část dětí přišla od vlaku a ti, kteří přespali v chatce, 

přišli z údolí. Nebeská víla přivítala děti a měla připravený zajímavý program s padákem. Střídaly se 

básničky, hry a koulení s míčem. Pak jsme se vydali do chatky, kde začaly velké přípravy na příjezd 

Lesního krále. Děvčata si vyráběla a zdobila sukénky, ostatní zlaté koruny, chystali jsme dary pro 

krále. Slavnostní příchod krále, ceremoniál a pasování na opravdové víly a skřítky patřil mezi krásné 

táborové okamžiky. Pak následovalo otevření pátého zámku a velká radost dětí z pokladu. Velké 

balení, liják, batikovaná trička a cesta vlakem domů. 

 

 

Příští rok se na Vaše děti bude zase těšit Mgr. Jitka Sedláčková, Mgr. Linda Hrnčiříková, Bc. Lada 

Tkadlecová, Mgr. Et Mgr. Bohuslav Sedláček, Mgr. Petra Barveníčková a Aleš Hrbáček. 

Za program pro děti děkujeme také manželům Dvorským (Valašské ekocentrum). 

 


