
Příměstský tábor: Mariánek – milovník přírody 
15.-19.8.2016 (12 dětí), Mariánov 
 
Táborový režim 
8:30-9:00 Příjezd, volná hra 
9:00-11:30 Program (se svačinkou) 
11:30-12:30 Hygiena, Oběd, úklid po obědě 
12:30-13:30 Polední klid 
13:30-16:00 Odpolední program (se svačinkou) 
16:00-16:30 Volná hra, Odjezd 
 

 
Pondělí -  
Přírodninový den s Mariánkem 
Seznámení se a popovídání si proč tábor je a co budeme dělat, úvodní povídka o Mariánkovi a určení 
si táborových pravidel (svolávací písnička, když jde malý bobr spát bubínek, vuzuela), rozdělení do 
skupinek/dvojic (starší dítě + mladší dítě) – veverky a zajíčci (svolávající jsou medvědice). Každé dítě 
bude nějaká veverka – zelená, červená, fialová, veselá, hezká apod. Založení si deníčku – průběžné 
kreslení a lepení si do něho.  
 
Úvodní povídka o skřítkovi Mariánkovi – proč má rád přírodu 
Oblast, ve které se nacházíme se jmenuje Mariánov a bydlí tu hodný přírodní skřítek Mariánek, který 
má mooc rád zvířátka, kytičky a vůbec přírodu. Děti víte co vše je vlastně příroda? 
Mariánek si vybral pro bydlení zahrady a lesíky v Mariánově, protože stejně jako vodnící, když se 
narodí a vyrostou, tak si hledají volný rybník, tak i Mariánek, který se narodil na Bunči pod 
rozhlednou Brdo (kdo byl děti na Brdu??) hledal volný kus přírody, kde by se mohl usadit, bydlet a 
založit rodinu. Když ještě naše děti Verunka a Klárka nebyly na světě, tak jsme s Pájou jeli na výlet na 
Brdo a Mariánek ještě jako velmi mladý a nezkušený skřítek nám nepozorovaně vlezl do auta. 
Mamince řekl, že jde do světa, vzal si raneček, co kterého dal pár šneků a jahůdek a vyrazil. Když 
došel na parkoviště, uviděl spoustu divných plechových krabic, které odjížděli a přijížděli. Pochopil, že 
lidé, které znal spíše z vyprávění od maminky, je používají k přemístění a tak si řekl, že to též zkusí. 
Jedno si vybral a bylo to právě to naše. Tak jsme si nevědomky dovezli skřítka Mariánka do 
Kroměříže. Mariánek se rozhodl, že se chvíli nechá vozit (samozřejmě tak, abychom ho neviděli) a 
bude zkoumat okolí Kroměříže, zda se tu nenajde nějaké krásné místo na bydlení. Mariánek pochází 
z rodu, přirodomilů, to jsou skřítci, kteří milují vše přírodní a nemají rádi vše umělé. Musí žít tam kde, 
je hodně rostlinek a zvířátek, jinak jsou moooc nešťastní. A taky Mariánek, když s námi pobýval ve 
městě, byl den ode dne smutnější a smutnější. A říkal si: Už musím honem najít nějakou oblast na 
bydlení, jinak se usoužím. Jednoho dne jsme jeli na naši zahradu na Mariánov, skřítek hned jak slyšel, 
že se bavíme o oblasti, která se jmenuje skoro jako on, zbystřil a řekl si, že se tam určitě musí jet 
s námi podívat a taky jel. Vystoupil a okamžitě začal šmejdit v okolí. Zkoumal, zda máme na 
Mariánově dost zvířátek, rostlinek, stromů, kamení, hmyzáků a prostě všeho, co má rád. Byl tak 
zabrán do zkoumání, že si ani nevšiml, že už odjíždíme. My jsme též nevěděli, že odjíždíme bez 
skřítka, protože jsme ani nevěděli, že ho máme v autě. Mariánek byl ale z Mariánova tak nadšen, že 
mu to ani nevadilo. Věděl, že na zde je jeho nový domov. Zahrady plné ovoce a zeleniny, to byl jeho 
sen a zde je měl. Hodně menších zvířátek, kamarádů to by taky šlo. A ty křovíčka a potůček či 
rybníček, no prostě skřítčí ráááj. A tak se skřítek Mariánek rozhodl, že Mariánov je jeho nový domov. 
Samozřejmě musel se ale prve důkladně přesvědčit, zda oblast již není obsazena jiným skřítkem, ale 
hned po prvním průzkumu tomu nic nenasvědčovalo a také to tak nebylo. My občas Mariánka 
zaslechneme  a proto víme, že už s námi nějaký ten rok bydlí a poznáme to také tak, že máme sem 



tam nějaké jablíčko okousané nebo snězenou nějakou mrkvičku. Ale my se na něho nezlobíme, proto 
on nám za to posílá mnoho krásných snů. Protože většina skřítků umí posílat sny a plnit přání. 
My se dnes také půjdeme podívat na Mariánkovo království a seznámíme se oblastí, kde Mariánek 
bydlí a co všechno má k dispozici. Kdybyste děti náhodou našli nějakou postavičku, která vypadá jako 
Mariánek, tak to je nejspíš Mariánkův skřítčí kamarád. Mariánek si takové staví, aby se necítil tak 
sám, protože tu nemá ostatní skřítky. Tak se dobře koukejte a třeba nějakého najdete ☺. 
A jelikož je Mariánek velmi hravý, stejně jako malé děti, tak mu zkusíme postavit takovou legrácku. 
Jmenuje se to Nožníček a je to takový chodníček, který není rovný, ale je postaven celý z přírodnin. 
Víte děti, co všechno jsou přírodniny? Jsou všechny věci, které má Mariánek rád a nejsou živé. Skřítci 
totiž nenosí botičky a k průzkumu přírody používají nejen ručičky, ale i bosé nožičky. A proto 
Nožníček, cvičný chodníček, který bychom mu mohli vyrobit, Mariánek určitě ocení. Bude rád, že tu 
může s námi trénovat bosé chození:). Můžeme pro Mariánka vymyslet i nějaké zábavné hry na 
Nožníčku. On si je večer, až my odejdeme,  vyzkouší, a když se mu budou líbit, tak nám na oplátku 
pošle parádní sny. A jak dobře víme, tak některá přání a sny se dokonce mohou splnit a obzvlášť ty, 
které posílají skřítci. 
 
Dopoledne 
Seznámení se se zahradami, okolím, pumpou, přilehlým lesíkem, potůčkem. Po cestě sbírání 
přírodnin do košíčku.   
Stavění  hmatového chodníku – může být i celotáborová aktivita (dle času)  - naskládat např. oblázky, 
kameny (např. roztřídit podle velikosti, barvy, nebo jen tak), písek, hlína, kousky kůry, mechy, 
natrhaná tráva, dřevěné klacíky, kopeček hlíny, díra (lavorek/plech) - kde se nalije voda a udělá 
bahenní koupel. Chodí se směrem od čistějšího ke špinavějšímu.  Na konci může být sprchovačka 
nožiček kropící konví. Děti buď můžou ležet na trávě vedle sebe nebo hlavami k sobe do kruhu a 
vedoucí sprchuje nohy. Děti mohou u toho ječet a zpívat prší, prší nebo po bahenní koupeli udělat 
lavor.  
Děti mohou každý den naplnit jeden čtverec nebo průběžně všechny a na konci si užít šlapáni po 
něm. Lze i nohoolympiáda - kdy budou muset něco nožičkou vzít, skákat po jedné, dozadu, chodit po 
špičkách apod. Na konci si své nožičky ozdobí květinkami popřípadě pokreslí mokrými křídami. Kdyby 
se podařilo, aby pravá a levá byly jinak barevné, ale každá jednobarevná, můžou se hrát hry na 
barevné nohy (červené k sobě, modré zvednout do vzduchu apod.) 
 
Polední klid  
Mladší děti spánek v mobilním domečku či venku na matracích, pokud nebudou chtít spát tak čtení 
tematických eko pohádek.  Starší děti – volná klidová hra – tematická pexesa (lesní), malování si.  
 
Odpolední tvoření a zpívání 

- Výroba domácí plastelíny + výroba placek na malování, sušení na slunci, výroba zvířátek + 
vtlačení kamínků, škebliček + různých přírodnin do desek….děti si mohou také otisknout 
nožičku/ručičku + napsat datum 

 
- Lepení a sběr přírodnin – oboustranná lepící páska na paletu či duha – lepení rostli dle barev 

duhy – děti si vezmou na konci dne domů 
- Hmatové poznávání přírodnin 

 



 
 

- Namočení hrachu (obilí) do sklineček – pozorování klíčení v průběhu, ochutnávání, tvrdý, 
odpoledne méně tvrdý, dá se jíst na druhý den, má klíček na třetí den, ve čtvrtek zasazení si 
hrášku do hrnečku/kelímku 

- Na konci dne si zapívat písničky/básničky o přírodě 
 

Úterý - 
Hmyzí den s Mariánkem 
Sraz u pitevny a půjde se pěšky na Mariánov (podle fáborků)!!!  
 
Povídka proč má Mariánek broučky rád 
Náš malý milý Mariánek má jedno rád jedno přísloví – „Co je malé, to je milé, na hraní je roztomilé ☺. 
A je potřeba to ochraňovat!“  Protože sám je dost maličký, ví, že to někdy není příliš jednoduché se 
pohybovat ve světě, kde ne všichni jsou malincí. Občas se mu totiž stane, že ho větší kamarádi, jako 
srnky přehlednou a šlápnou na něho nebo mu dokonce třeba načůrají na hlavu. To je pak křiku: „Kam 
to šlapeš slonbidlo? Nevidíš, že tu jsem i já? Malinký skřítek, koukej pod nohy.“ A je to tak, nejsme tu 
ani my lidé sami, je spousta tvorečku, kteří jsou o hodně menší než my a taky s námi na naší planetě, 
na naší ulici, na naší zahradě žijí. Proto je dobré se dobře koukat kolem sebe, abychom třeba 
zbytečně někomu nešlápli na hlavu nebo mu na ni dokonce nenačůrali ☺. Mariánek je velmi rád, že je 
také někdo menší než je on sám a že i on se může rozhlížet a dávat pozor, aby na někoho nešlápl 
nebo nenačůral a může také někoho ochraňovat jako např. velký sourozenec malého sourozence.  
A děti víte, kteří tvorečci jsou u nás na zahradě/v lese nejmenší? A víte jak se všem těm malým 
tvorečkům dohromady říká? Říká se jim BEZOBRATLÍ, což znamená, že nemají v těle kostičky. Kostičky 
(páteř a kostru) mají jen zvířátka a ptáčci a lidi a skřítci. Broučci, motýlci, včelky, vosy, berušky, 
kobylky, mravenci, pavouci, žížaly,housenky, červíci, slimáci, šneci, raci, krabi kostičky nemají. Za to 
mají jiné věci např. křídla, krovky, kusadla, tykadla, hodně nožiček, často hoodně očí (více než lidé a 
zvířátka). A těm, kteří mají 6 nožiček se říká hmyz a těm co mají 8 nožiček pak pavouci. Zkusíme nyní 
po cestě na Mariánov najít nějaké bezobratlé živočichy, aby měl Mariánek více kamarádů. Zkusím si 
na chvilku vzít sebou do krabičky, určit jejich jména a pak je vypustíme u nás na zahradě, aby nás tam 
bylo více. Protože Mariánek a i my lidé máme rádi, když máme hoodně kamarádů. 
A Mariánek dokonce složil pro svoje malé kamarády písničku s tanečkem, kterou se dnes zkusíme 
naučit. Teď vám ji ukážu a pak se ji odpoledne naučíme. 
 
„Hlava, hruď a zadeček, k tomu má 6 nožiček, na hlavě tykadla, někdy taky kusadla. Nakladu já 
vajíčka, pak vyleze larvička, sežere lístečky a pak je z ní kuklička a z kukličky motýlek“ 
 
 



 
Dopoledne 
Děti půjdou s krabičkami s lupou na pozorování hmyzu. Vezmeme klíče k určování půdních živočichů. 
Po cestě budeme hledat broučky a dávat je do krabiček, pod kameny. Pokračovat budeme i na 
zahradě, kopání v hlíně – hlína do bílé misky, přesívání sítkem. Hledání v klíči.  
Použití výukových materiálů k životu hmyzu (model mraveniště, úlu apod.) 
 
Polední klid  
Mladší děti spánek v mobilním domečku či venku na matracích, pokud nebudou chtít spát tak čtení 
tematických eko pohádek.  Starší děti – volná klidová hra – tematická pexesa, malování si, puzzle – 
vývoj mravence.  
 
Odpolední tvoření a zpívání 

- Nácvik písničky o vývoji motýla. Hra na kukly (balení se do prostěradel).  
- Výroba motýlků a vážek z kolíčků – děti si vezmou na konci dne domů . 

 
- Malování si velkých motýlů na role papíru (křídy na chodník, strouhání přes sítko, vystřižení si 

motýlů a pověšení /umístění motýlů – foto s motýlem). 
 

 
 

- Výroba motýla z tvrdého papíru (vystříknout z recy papíru + pomalovat), motýla děti přehnou 
na půl a v polovině se přilepí malý kroužek papíru, děti pak navlíkly kroužek na prst a při 
pohybu nahoru a dolů rukou motýl hýbe křídly. 

- Skládání a vymalovávání si broučků ze skládanek (ekoliteratura). 
- Otestování, zda jsou suché placky z plastelíny, testování hrachu, 
- Malování motýlů  – děti si vezmou na konci dne domů 

 



 
 

- Na konci dne si zapívat písničky/básničky o hmyzu 
 

 
Středa - 
Zvířátkový den s Mariánkem 
 
Povídka proč má Mariánek zvířátka rád 
Už víme, že Mariánek má ráda vše neživé v přírodě a vše malinké v přírodě. Musím vám ale říct, že 
Mariánek má rád nejen vše neživé, ale i vše živé a to nejen malinké, ale i větší a největší. Jak říkají 
skřítci „Kamarádů není nikdy dost!“ Nikdy nevíš, kdo Ti může v životě pomoci, poradit a nebo si jen 
pohrát si s Tebou. Bez kamarádů by bylo na světě moooc smutno a stejně jako lidé, tak i skřítci, kteří 
žijí osaměle bez kamarádů, jsou moc nešťastní. A kolik máte děti vy kamarádů? Máte kamarády jen 
mezi dětmi nebo i mezi zvířátky? Kdo má doma nějaké zvířátko? Lidé většinou mají za kamarády 
pejsky, kočičky nebo morčátka. Skřítci pak mají spíš ptáčky, veverky, zajíčky, bobry, ještěrky a žáby, 
srnky a jeleny, jezevce, dokonce i vlky a medvědy a vodní skřítci taky i rybičky. Jaké ještě zvířátka 
znáte? Jaké z nich žijí u nás, jaké v zoo? 
Prozradím vám, že náš Mariánek se nejvíce kamarádí s ještěrkami, protože tady na Mariánově je jich 
celkem hodně a Mariánek už odmalička chtěl být rychlý a hbitý jako ještěrka. A hodně tedy trénoval, 
na hbitost je nejlepší tzv. opičí dráha, kterou si když tak dneska postavíme. Bohužel ještěrky jsou přes 
zimu zalezlé a spí, tak pak si Mariánek mooc rád povídá taky s ptáčky. Chtěl by se jednou naučit létat 
jako oni. Kdo by děti chtěl umět létat? A mohou lidé vůbec létat? 
 
 
Dopoledne 
Přečteme/řekneme si o zvířátkách, co můžeme potkat v lese. 
Vycházka do lesa a snaha o nalezení nějakých zvířátek, aspoň zahlédnutí,  pozorování  a určování 
ptáků dle klíče, ryb (sehnat živou rybu??), dovézt aspoň psa…? 
Lovení zvířátek síťkou z potoka nebo aspoň z vany, určování dle klíče (nalít do bíle misky). 
Říci se něco o býložravec, masožravec, všežravec, konzumace masa (že by se nemělo moc často, spíše 
ovoce a zeleninu, obiloviny, luštěniny). 
Zahrát si na eko lovce - střílení z kuše na plechovky (házení na plechovky).  
Hra na zvířátka – jedno dítě vydává nějaký zvuk zvířete nebo pohyb (na kartičkách zvířátka) a ostatní 
hádají o jaké zvíře se jedná (nachystat zvířata). 
Opičí dráha. 
 
 



Polední klid  
Mladší děti spánek v mobilním domečku či venku na matracích, pokud nebudou chtít spát tak čtení 
tematických eko pohádek.  Starší děti – volná klidová hra – tematická pexesa, malování si, puzzle – 
vývoj žáby.  
 
Odpolední tvoření a zpívání 

- Výroba zvířátek z ořechů  – děti si vezmou na konci dne domů 

 
 

- Skládání a vymalovávání si zvířat ze skládanek (ekoliteratura). 
- Adopce a pojmenování si plyšového zvířátka, povídání si o starosti o zvířátka, výroba 

domečku pro plyšáka  + krmení + zdobení, povídání o útulcích, záchytných stanicích - mohou 
si vzít na konci tábora domů. 

- Otestování, zda jsou suché placky z plastelíny, malování, testování hrachu, zda již naklíčený 
- Pokusy s mlékem od kraviček aneb barevné kouzlení  

 
 

- Na konci dne si zapívat písničky/basničky o zvířátkách 
 

Čtvrtek - 
Rostlinkový den s Mariánkem 
 
Sraz dětí u obchodu K Terezovu  (podle fáborků)!!! 
 
Povídka proč má Mariánek kytičky rád 
Jistě jste si již všimly, děti, že Mariánek má rád vše živé a živé jsou i rostlinky, keře, stromy a houby. 
Navíc rostlinky, keře, stromy jsou pro všechny tvory taaak užitečné. K čemu všemu jsou nám 



rostlinky, keře, stromy? K jídlu, dávají nám ovoce, zeleninu, dávají stín, jsou krásné, voní, dá se v nich 
bydlet, poskytují dřevo, dá se po nich lozit, a co je téměř nejdůležitější, díky nim můžeme dýchat, 
vyrábí nám kyslík, bez kterého bychom nemohli žít. Není mnoho věcí na světě, které by byly 
důležitější, než rostliny, keře a stromy. Proto nelze mít rostlinky, keře, stromy nerad. Jsou to naši 
kamarádi, kteří nám pomáhají žít, bez nich bychom umřeli. A Mariánek to moooc dobře ví, a proto se 
k nim chová hezky a opatruje je. Za každé jablíčko, co mu jabloň dá, pěkně poděkuje než ho spapá. 
Každou mrkvičku pohladí a každé kytičce zazpívá.  
I my bychom se měli chovat k rostlinkám, keřům a stromům pěkně, zbytečně je neničit a měli bychom 
se o ně starat. Stará se děti z vás někdo o nějakou kytičku nebo strom u vás doma? Pokud ne, zkuste 
poprosit maminku ať vám vybere nějakou rostlinku nebo stromeček, třeba i před domem, o který 
byste se mohly starat. Bude to takové vaše rostlinkové nebo stromečkové děťátko. A víte, jak se o 
rostlinku nebo stromeček starat? Víte co je potřeba dělat? Nejdůležitější je zalévat a chránit, aby se 
mu nic nestalo. Pokud chcete můžete si s ní(m) i povídat. Pro stromy je také velmi dobré je sem tam 
obejmout, mají to rádi a pošlou vám za to pozitivní energii. Budete pak silnější a strom také! A taky je 
velmi milé pozorovat jak rostlinky a stromy rostou a jak se mění během roku. Co dělají stromy a 
rostliny na jaře? V létě? Na podzim? V zimě? My lidé a ani střítci neprocházíme takovou obměnou 
během roku, což je škoda. Představte si, že by lidé na jaře kvetli a voněli, no nebylo by to krásné? No 
a na zimu by nám opadali vlasy, no to už není zas tak pěkné, že ☺? 
Teď půjdeme na Mariánov a budeme se všímat jaké rostlinky, keře a stromy potkáme. Zkusíme je 
pojmenovat a zapamatovat si a pak se podíváme, zda na Mariánově máme také takové. 
 
Dopoledne 
Půjde se pěšky na Mariánov s tím, že by se po cestě sbíraly rostlinky a semínka rostlin. Rostlinky 
bychom už po cestě zkoušely identifikovat a na konci dnes by si mohlo každá dítě vzít domu kytičku 
pro maminku a nalepenou rostlinku na karton/recy papír – doma zatížit a dosušit  – děti si vezmou na 
konci dne domů. 
Pokud najdeme světle kvetoucí rostlinu, dát do obarvené vody – pozorovat zbarvení. Povídání si o 
rostlinách, o jedlých plevelech, poznávání stromů. Každé dítě si vybere na zahradě svůj strom a ten si 
pojmenuje a vyzdobí přírodninami. Bude to jeho ochránce. Určování a sbírání aktuálně dozrávajících 
plodů. 
 
Polední klid  
Mladší děti spánek v mobilním domečku či venku na matracích, pokud nebudou chtít spát tak čtení 
tematických eko pohádek.  Starší děti – volná klidová hra – tematická pexesa, malování si.  
 
Odpolední tvoření a zpívání 

- Výroba mandal ze semínek (namázání ruky krémem a lepení semínek – focení). Nalepování 
semínek na recy papír.  

 
 



- Výroba kapesníčku s rostlinkovou tématikou – kamínkem poťukat po rostlinkách vložených 
do látky  – děti si vezmou na konci dne domů 

 
 

- Míchání rostlinného parfému nebo odpuzovatala – do kelímku od jogurtu nechat děti trhat a 
míchat rostlinky/květy a pak společně očuchávat, co voní a co ne 

- Barvení rýže potravinářskými barvami – sušení na slunci do druhého dne  
- Živé obrazy – stavění rámečků do přírody 
- Na konci dne si zapívat písničky/básničky o rostlinkách (stromech) 

 

Pátek -  
Recyklační den s Mariánkem 
 
Povídka proč nemá rád Mariánek odpadky 
Dneska si konečně povíme, co Mariánek taky nemá rád. Víme, že má ráda přírodniny, bezobratlé, 
zvířátka, rostlinky a co by tedy tak mohlo být to, co rád nemá? Myslím, že ani nikdo z nás tu věc rád 
nemá. Děti, co nemáte rády? Napovím vám – je to škaredé, neužitečné, je toho kolem nás spousta, 
vyhazujeme toho každý den spoustu a velmi často to dokonce smrdí. Jsou to odpadky. Bohužel 
odpadky vyrábíme jen my lidé. Zvířátka, bezobratlí, rostlinky ani skřítci odpadky nevyrábí, a pokud je 
my nepohodíme do lesa nebo na zahradu, tak ani neznají. Mariánek odpadky bohužel zná, protože 
bydlel a dnes bydlí v sousedství s lidmi a tak sem, tam nějaký ten odpadek najde. A vždycky si láme 
hlavu, kde se tu vzal a kam s ním? Děti a vy víte, kde se odpadek na zemi třeba v lese bere? A jak 
odpadky vznikají a kam se dávají? 
Povím vám pohádku o odpadku 
Byl jednou jeden odpadek, on to vlastně původně nebyl odpadek, on to byl krásný, lesklý, barevný 
papírek, který byl vyroben v království zvaném továrna na výrobní lince. Chvíli v továrně bydlel, ale 
pak byl velkým kočárem (nákladním autem) převezen do sousedního království, kde to vonělo 
čokoládou. Papírek se zaradoval, to je krása, tady to voní, tady jistě dostanu něco dobrého. A také 
dostal, dostal čokoládový bombón. Tak si ho krásně sám do sebe zabalil a představte si, že pak spolu 
s ostatními dalšími papírky, kteří dostaly také čoko bombón byl ubytován do krásné, čisté a voňavé 
krabičky. Papírek si lebedil. Druhý den papírek zjistil, že ho zase stěhují….tentokráte do dalšího 
království zvaného cukrárna. Tam bylo také krásně a celé to tam vonělo dobrotami. Tam paní 
prodavačka celou krabičku i s našim papírkem dala do police a dalších několik dní se nic nedělo. 
Papírek spokojeně se svým bonbónkem odpočíval v krabičce. Jednoho dne přišla do obchodu malá 
princezna Klárka, měla ten den zrovna narozeniny a moc si přála, aby ji maminka koupila čokoládové 
bombóny. Maminka vybrala krabičku i s našim papírkem a papírek se přestěhoval do dalšího 
království, kde bydlela malá holčička. Papírek by šťastný a moc se mu v novém domově líbilo. 



Ale pak to všechno začalo, poté co se zazpívala slavnostní písnička: Klárka  má narozeniny, my máme 
přání jediný…. Klárka krabičku rozbalila a všechny bombóny byly rozdány a snědeny. A více, co se 
stalo s naším krásným papírkem? Klárka mu bombón, který měl papírek uvnitř sám sebe, snědla, 
papírek zmuchlala a hodila pod stůl. Papírek byl okraden a zničen. Oloupen a poškozen ležel na zemi 
pod stolem a přemýšlel, co ním teď bude. A pak to nejhorší přišlo večer. Maminka po oslavě uklízela, 
a milý papírek našla a hodila do špinavého a smradlavého koše a následně koš vynesla na ještě 
ošklivější a škaredší místo – do popelnice. Papírek byl zděšen, kde to jsem, co se mnou bude? 
V popelnici se válelo spousta dalších věcí, všechny pokrčené a špinavé….Neuplynulo dlouho a přijeli 
popeláři. Děti víte, co dělají popeláři? Vysypávají popelnice do popelářského auta a sváží odpad na 
jedno místo, kterému se říká skládka. Na skládce končí život všech odpadků, které lidé hodí do 
popelnice a ne třeba do kontejnerů na tříděný odpad. Byl někdo z vás už někdy na skládce? 
Je to jedno z nejškaredších a nejsmradlavějších míst na světě. Bleee, fuj a náš milý papírek byl 
naprosto v šoku, když se tam ocitl, na hromadě s ostatními odpadky. A že jich bylo, tak velkou 
hromadu si ani neumíte představit. A to už je vlastně konec pohádky, protože s odpadky na skládce 
se už neděje dál nic, jen tam leží a smrdí. 
Chtěl by děti z vás někdo ležet na skládce? Jen tak ležet a smrdět? Není to moc hezký konec pohádky, 
že? Proto pokud je to jen trošku možné, je lepší odpadky nevyrábět a pokud už to jinak nejde, tak je 
třídit, tzn. Dávat do speciálních kontejnerů, kam patří a neskončí na skládce, ale jejich život dál 
pokračuje jinde. Dnes si to ukážeme později. 
Naštěstí Mariánek také nikdy na skládce nebyl, zná jen odpadky, které našel se povalovat v lese. Když 
takový odpadek v lese najde, tak se snaží ho odnést někam, kde ho hodní lidé najdou a odnesou tam 
kam patří, ne tedy do lesa, ale do popelnice. Mariánek je ale malinký skřítek a tak bude lepší, když mu 
dnes zkusíme pomoct a nějaké ty odpadky z lesa odneseme. My je s „medvědící“ pak odvezeme tam, 
kam patří. 
Takže co je důležité? Odpadky zbytečně nedělat a pokud už nějaký odpadek mám nebo najdu, dám 
ho tam, kam patří – do kontejneru nebo popelnice, aby se neválel tam, kde nemá. Zejména pak 
v lese, kde zvířátka vůbec neví, co s ním mají dělat. 
 
Dopoledne 
Výlet do okolí a všímání si odpadků v lese – jejich sběr. 
 
Povídání si o recyklaci, zkušební třídění do kontejnerů. 

- Výroba hracích nástrojů – z plechovky, naházení dovnitř kamínků, zalepení, polepení 
plechovky lepící folií, lepícími papíry – děti si vezmou na konci dne domů 

- Výroba hracího nástroje z ruliček od toaleťáku, sešívačkou se secvakne jeden konec, nasype 

se rýže a secvakne se druhý konec, pomaluje se – děti si vezmou na konci dne domů 

- Výroba hracího nástroje z barvené rýže – do zavařovacích skleniček, doma nechat případně 

rýži doschnout – děti si vezmou na konci dne domů 

Polední klid  
Mladší děti spánek v mobilním domečku či venku na matracích, pokud nebudou chtít spát tak čtení 
tematických eko pohádek .  Starší děti – volná klidová hra – tematická pexesa, Černý petr o 
odpadech, karteto, malování si.  
 
Odpolední tvoření a zpívání 

- Malování postav dětí na staré kartony – postavení postav do prostoru zahrady 
- Výroba bot z PET lahví  



 
- Výroba lodiček a pouštění v potoce či v mušlích 

- Výroba pozdravu od Mariánka (rozkvetení vodního květu) – kytička z recy papíru, obkreslí se, 

vystřihne se, poskládá se a vloží do vody – každému rozkvete 

 
- Závěrečná rozlučková píseň za doprovodu vyrobených hudebních nástrojů, adopce 

táborového plyšáka 

Táborový táborák pro děti i s rodiči (opékání hadů + špekáčků + kukuřice). 

 

Hry pro volné chvíle či rozptýlení dětí: 

Chodí pešek okolo, koukněte se na něho: Šine si to přes obilí, v lese vříská, co má síly, v suché trávě 

oheň pálí, ve studánce vodu kalí, trousí papír, kosti kůrky, rozkopává muchomůrky, stromům zdravé 

větve láme – co s tím peškem uděláme? Ať je to ten nebo ten, vyženem ho z lesa ven! (Skupina hráčů 

sedí na zemi v kruhu, čelem dovnitř kruhu a má zavřené oči, zatímco další hráč (pešek) obchází kruh, 

odříkává rozpočítadlo a až skončí, klepne posledního hráče v kruhu po zádech. Ten hráč musí vstát a 

chytit peška. Pešek se snaží utéct a posadit se na místo, kde seděl klepnutý hráč. Pokud se to peškovi 

podaří, klepnutý hráč se stává novým peškem. Pokud ne, pešek pokračuje ve své původní roli.) 

 

Pavučina – prolézání přes nataženou vlnu – cik cak. 



Ostrov pokladů – v nádobách naplněných vodou dělat závody skořápek (loďky), děti foukají do 

skořápek, které mají doplout k ostrovu (ten se vyrobí z tvrdého papíru a nalepí se na něj 

oboustrankou polystyrén a z druhé strany poklad (dobrota) – ten kdo dorazí první získá poklad. 

 

Svolávací píseň 

Když jde malý bobr ven (upraveno) 

              D          A          G          A 
 1. Když jde malý bobr ven, bobr ven, bobr ven, 
              D           A          G          D 
    tak si hraje jen a jen, jen a jen, jen a jen, 
                      A         G         A 
    postaví se na zadní, na zadní, na zadní, 
            D            A         G      D 
    jenom, bobře, nespadni, jenom nespadni. 
       A 
 R1: Prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jako ti bobři, 
      D                 A   D                A 
     raději hned po dobrém následujte za bobrem. 
  
2. Když jde malý bobr ven, bobr ven, bobr ven, 
    dobré jídlo jídá jen, jídá jen, jídá jen, 
    pije mléko, glo-glo-glo, glo-glo-glo, glo-glo-glo, 
    aby mu to pomohlo, dělá glo-glo-glo. 
 R1: 
 3. Když jde malý bobr ven, bobr ven, bobr ven, 
    tak se poté myje jen, myje jen, myje jen, 
    umyje si pacičky, nožičky, botičky, 
    a zas zpívá jen a jen, jen a jen, jen a jen. 
 
 R2: Prosím vás, buďte tak hodní, dělejte to jak bobři vodní, 
     stejně Jana jako Jan pochodujte do hajan. 
 

Domácí plastelína 

2 a půl hrnku hladké mouky, 1 hrnek jemné soli, 3 lžíce oleje, 2hrnky horké vody, 4 šuměnky, 

potravinářská barva. Dobře promícháme suché ingredience, potom přidáme horkou vodu a olej. 

Ručně hněteme, dokud hmota není hladká. Pokud lepí, přidáme mouku. Uchováváme v igelitovém 

sáčku v lednici, kde vydrží i několik týdnů. Na vzduchu ztvrdne a výrobky z ní je možno barvit např. 

temperovými barvami 

 
 


