Letní stanový tábor v Dětřichově
Začátkem července strávily některé děti z dětřichovské školy 10 dní pod stany. Prvňáci, druháci, ale i
předškoláci a dva „návštěvníci“ z blízkého Frýdlantu a dalekého Českého Těšína, si vyzkoušeli svůj um
a výdrž, sice v prostředí farmy, ale v útulném zákoutí přírody. Tábor byl zaměřen na tábornické
dovednosti a orientaci v přírodě. Naučili jsme se například vázat uzly, řezat dřevo, rozpoznávali jsme
květiny a stromy, či stopy zvířat, utvořili jsme si kápézetku – krabičku poslední záchrany. Také jsme
navštívili Frýdlantský hrad a zámek, odkud jsme do Dětřichova došlapali po svých, vyšli jsme na výlet
po okolí, při kterém jsme vyšplhali na heřmanickou rozhlednu. Celý tábor nás provázela táborová hra
„Orlí pera“, u které se dvě družiny utkaly v nabytých znalostech a také v obratnosti a rychlosti.
V táborové olympiádě získal každý medaili. Vše jsme poctivě zapisovali a lepili do táborového deníku.
Zapálili jsme táborový oheň, téměř každý večer jsme hráli na kytaru a zpívali, nebo četli pohádku.
Jídlo nám připravovali kuchaři na ohni, proto jsme byli my i čaj trošku „uzení“, ešusy jsme si po jídle
ovšem museli mýt sami, i ti nejmenší. Ze začátku nám chvíli trvalo, než jsme se sžili a pochopili
táborová pravidla, ale všichni jsme to zvládli a tábor se obešel bez problémů. Počasí vyšlo na jedničku
a z tábora jsme se vrátili všichni živí, i když někteří ne úplně zdraví. Při závěrečném hodnocení se
dětem líbilo a jely by znova, za nás dospěláky mohu napsat, že tábor se opravdu povedl a vše
proběhlo, jak mělo. Děkuji všem zúčastněným za prožití pohodového prázdninového času.
Vedoucí tábora Kateřina Maiksnerová
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