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NZDM KLUB MODRÁ KOČKA
Příměstský tábor: JUMANJI
„Vítej v džungli, vítej v Jumanji!“ Za pomocí scénky z filmu byly děti přivítány na jarním
příměstském táboře, ten se nesl celé tři dny v duchu dobrodružného filmu Jumanji. Táboru se
zúčastnilo celkově 20 dětí od 6 do 15 let.
První den se děti objevily v centru džungle s hlavními
postavami ze stejnojmenného filmu. Poté si hodily
kostkou, která jim určila cestu, jak bude první den
probíhat. Po hození kostky jely společně děti a
pracovnice do nedalekých Štáblovic, kde měli
připravenou šipkovanou s úkoly. Na konci trasy je čekalo
zahradnictví Pasič. Po celém zahradnictví nás provedl
vedoucí provozovny, děti si připadaly jako v opravdovém
deštném pralese. Každý účastník si odnesl jednu květinu
domů. Na konci prohlídky byla pro děti připravena jedna
disciplína, a to střelba z luku. Po střelbě šli všichni zpět
na autobus a zamířili do prostor NZDM. Tam je čekalo
občerstvením a promítání filmu v džungli. Druhý den
děti ochutnaly hady, žáby a jiná exotické zvířata, poté
hodily kostkou a ta jim ukázala trasu, a to že dnes prožijí
den v Ostravě v laser game aréně.
Poslední den děti přivítali pracovníci z hracího centra a měli
pro děti připraveno mnoho her. Po vyzkoušení všech her šli
dohromady do minizoo v Opavě. Tam na ně čekala prohlídka
různých plazů, ale i vodních živočichů, papoušků a malých
savců. Někteří odvážlivci si dokonce vzali hada kolem krku.
Když se blížil konec prohlídky, jeden z pracovníků minizoo
dětem předal část mapy, která je dovedla k prvnímu
stanovišti. U každého stanoviště byla hádanka nebo verš, ta
přivedla malé dobrodruhy k dalšímu bodu. Na konci trasy
děti našly kouzelný kámen, který musely vsadit tygrovi do
oka, aby se vrátily bezpečně zpět z Jumanji do svých domovů.
Na konci každý dostal odměnu za to, že úspěšně absolvoval náročnou trasu v džungli.

