15. ročník DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA- spomienka na leto

V dňoch 8.júla. až 12. júla 2019 sa uskutočnil v poradí už 15.ročník denného letného tábora
v čase od 9.hod. do 16 hod. v ŠKD pri ZŠ v Jakubove, na ktorom sa zúčastnilo 41 detí zo
ZŠ Jakubov.
Činnosť tábora bola zameraná hlavne na tvorivé dielne s odpadovým materiálom , estetickú
činnosť a turisticko - športové aktivity detí, poznávanie krás Malých Karpát a prácu, s PC
a internetom.
V pondelok, čiže prvý deň tábora sme aj napriek vysokým teplotám hravo zvládli výstup na
zrúcaninu hradu Pajštún, odkiaľ sme si pozreli nádherný výhľad na Bratislavu a jej okolie
a dozvedeli sme sa povesť o tomto hrade, ktorú nám povedala dcéra našej pani učiteľky.
V utorok nás autobus odviezol na celodenný výlet na Minifarmu v prekrásnom prostredí
v okrese Nové mesto nad Váhom, kde si deti v lone prírody užili vôňu stromov. Zviera ohúri
každé dieťa, a tak si deti vyskúšali priamy kontakt so zvieratkami v mini Zoo. Každé dieťa
dostalo granule a mohlo nakŕmiť svoje obľúbené zvieratko, povoziť sa na koňoch, vyšantiť sa na
detskom ihrisku a zaskákať si na trampolíne. V stredu sme sa opäť autobusom odviezli na
celodenný výlet do Čachtíc. Po vyšliapaní náročnej trasy sme si pozreli hrad a zoznámili sa
s jeho históriou. V poobedných hodinách sme sa autobusom premiestnili do Smoleníc , kde
sme si prezreli najmodernejší a najmladší zámok na Slovensku, ktorý má tiež zaujímavú
históriu. Obohatení vedomosťami a krásnymi zážitkami sme sa vrátili v podvečerných
hodinách naspäť do Jakubova . Vo štvrtok ráno sme sa opäť stretli v ŠKD a zahrali sme si turnaj
vo vybíjanej a vo florbale. Po obede nás autobus odviezol na plaváreň Malina v Malackách. Deti
sa vyšantili v bazénoch a o 16:00 hod . sme sa vrátili na olovrant do Jakubova. Po ňom sme si
chystali drevo na táborák a začala skvelá opekačka. Pri spievaní táboráckych pesničiek
a hraní súťažných a loptových hier sme ani nezbadali, že sa už stmieva. O 20:00 hod. sme sa
teda presunuli do telocvične, kde sme v dobrej nálade pokračovalo diskotékou. Až prišiel čas
spania v telocvični. Na túto chvíľu sa deti najviac tešili. Každý si našiel svoj kútik, kde si
rozložil spací vak a uložil sa na dobrodružný spánok. V piatok po raňajkách sa deti pobalili,
zahrali si ešte loptové hry, iní si zasurfovali po internete, menší si zahrali spoločenské hry. Ešte
jedno foto a o 14:00 hod .sme sa rozlúčili s denným letným klubovým táborom.
Poďakovanie sponzorom : Obci Jakubov za finančnú dotáciu 300 eur, Mäsiarstvu Jakubov
a rodičom detí v tábore, ktorí nám napiekli výborné koláčiky. ĎAKUJEME a o rok –
DOVIDENIA! Táborníci zo ZŠ Jakubov.
Daniela Bukovská, vedúca tábora.
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