Letní tábor SUMMERCAMP
Církevního gymnázia Plzeň
21. – 30. července 2017
SummerCamp CG vznikl v roce 2010 pro studenty Církevního gymnázia.
Využívá tábořiště Českého svazu ochránců přírody, které dobřanský svaz vybudoval v roce 1984 u Nepomuka.

Letos se tábora účastnilo se 49 dětí ve věku 11-16 let,
dále pak 2 instruktoři ve věku 18 – 19 let, 3 kuchařky, 6 vedoucích a 1 lékař.
 Hlavní vizí desetidenního letního setkání žáků různých ročníků je upevnění školního kolektivu napříč ročníky.
 Na táboře vznikají nová přátelství mezi věkově různými žáky a tato přátelství pokračují během školního roku.
 Dalším cílem je posílit a rozvinout znalosti angličtiny, získat tábornické znalosti.
 Jelikož většinu žáků gymnázia tvoří městské děti, tábor (umístěný na loučce u potoka a lesa) slouží i jako „škola v přírodě“, kde někteří žáci
poprvé získávají dlouhodobý kontakt s přírodou.
Program letošního tábora se odvíjel od tématu celotáborové hry Trosečník.
Děti byly od jara připraveny na táborové téma Plavba luxusní zaoceánskou lodí. Na začátku tábora jim byl slíben největší komfort. Bohužel
však již první noc loď ztroskotala. Táborníci byli v noci vzbuzeni a pomocí záchranných vest a člunů dopraveni do bezpečí – strávili tak zbytek noci
„pod širým nebem“. Ráno našli v záchranném člunu vyplavené věci a od té chvíle je čekal boj o přežití. Nejdříve poznávali ostrov, na který se dostali.
Záhy museli začít řešit nejnutnější potřeby: v hrách si získávali přísun surovin, oheň (druhé odpoledne je tak čekalo rozdělávání ohně a uvaření si na
něm); v celodenním putování hledali zdroje pitné vody (prameny v lesích) atd. Přežívání na ostrově po pár dnech zkomplikovalo nalezení podivného
stroje, na kterém se odpočítával čas. Sháněním informací děti zjistily, že poustevničí na ostrově, který dříve sloužil armádě k vynalézání nových
druhů bomb. Pomocí řešení kvízů během následujících dní se dětem dařilo odpočet „natahovat“. Pomocí nočních signálů se trosečníkům povedlo
navázat kontakt se světem a byli tak zachráněni dříve, než bomba bouchla.
Trosečníci soutěžili ve 4 skupinkách (dle národností pasažérů lodě), za své úspěchy získávali kousky puzzlů, které při celkovém složení
vytvořily obraz mapy k nalezení pokladu.
Díky získané dotaci:
 se mohli táborníci naučit nové deskové a karetní hry, kterými se zabavovali ve volném čase (hry se stávaly prostředníky pro sdružení různě
starých dětí); tyto hry se na závěr tábora staly cenami pro všechny účastníky celotáborové hry
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získali táborníci výtvarné potřeby a další materiální zajištění v hrách a v tvořivých dílnách
měli zpestřený program dne – například vytvářeli obrazy z exotického ovoce, které pak snědli; mohli se zúčastnit fyzikálního workshopu
Astronomická kuchařka
byly hry posíleny o doprovodné rekvizity a pomůcky – např. masky, balonky, barvy na tváře, křesadla, táborové platidlo (puzzle) apod.
mohla být dovybavena lékárnička
mohl být zpestřen celodenní výlet přepravou do turisticky zajímavých míst (Rábí a okolí) díky zajištění autobusové přepravy na ranní přesun
(postupné vysazování družin) + zpáteční cesta vlakem

SummerCamp se velice vydařil, o čemž svědčí zájem ze strany rodičů i dětí o příští ročník.
Děkujeme za poskytnutí štědré dotace, která nám velice pomohla.

Za organizační tým
…………………………………………………..
Mgr. Jakub Šedivý, Církevní gymnázium Plzeň

2

3

4

5

6

7

8

9

