Letní příměstský tábor ve znamení BOYARD
Konec prázdnin jsme s dětmi ukončili ve znamení příměstského tábora, a to od 23. do 27. 8.
2021. Celkem v pevnosti Boyard bojovalo o vítězství 23 dětí z Opavy a okolí.

První den Bylo dětem prozrazeno, že se právě nachází na konkurzu do televizního vysílání
show Pevnost Boyard. Úkolem dětí bylo plnit různé bojové úkoly, které prověří, zdali jsou
dostatečně silní na to, aby se do Pevnosti Boyard podívaly a soutěžily s ostatními soupeři.
Aby bylo poznat, že jsou děti opravdoví soutěžící, vytvořily si vlastní soutěžní triko. Použily
přitom techniku batikování, se kterou se nejdříve seznámily a mohly tak upustit uzdu své
fantazii. Odpoledne se děti vydaly kukuřičného pole, ale aby to neměly jednoduché, musely
se orientovat ve městě a pomocí značek a plnily u toho úkoly.

Druhý se jsme se vydali Na programu do Ostravy do Landek parku – Hornického muzea.
V Hornickém muzeu nás čekala prohlídka a děti se dozvěděly mnoho informací ohledně
fárání do dolů a o báňském záchranářství. V dole na děti čekal otec Fura a oznámil jim, že
byly vybrání na natáčení Pevnosti Boyard a popřál jim hodně štěstí. Po příjezd dětem paklíč
otevřel jednu místnost, kde musely plnit nelehké úkoly.

Třetí den byl ve znamení velké výzvy: otec Fura poslal účastníky do města
jménem Kružberk. Výzva spočívala v péči o zvířata, což pro některé může být i zkouška
odvahy. Dále jim pověděl, že tato cesta nebude zadarmo, čeká tam na ně úkol, a pokud ho
splní, tak obdrží další klíč. Každá skupina si musela vybrat jedno ze zvířat, která se v mini
ZOO nachází a zapamatovat si o něm co nejvíce informací. Pokud nebudou mít informací
dostatek, dostali pokyn se dotazovat průvodkyně mini ZOO. Tímto děti získají nejen
vědomosti, ale také rozvinou svou schopnost komunikace. Na konci dne všechny děti za
odměnu dostaly další klíč. I přes nepřízeň počasí jsme ve čtvrtek vyrazili do Pilného Mlýna,
kde nás čekal pan Birgus s programem lesní pedagogiky. Děti zde zapojovaly své vědomosti a
smysly. Musely poznat různé jehličnany, hledat v lese různé větvičky, pak je pojmenovat,
vyzkoušely si znalosti lesní zvěře a konec dne jsme ukončili opékáním špekáčků a hádankami
od otce Furu.

Ke zvládnutí všech úkolů a k získání dalších klíčů musely poslední den ukázat svou fyzickou
zdatnost, taktiku, mrštnost a týmovou spolupráci. Jen takto mohly otevřít bránu k pokladnici
Pevnosti Boyard. S dětmi jsme se vypravili do nedaleké Ostravy, konkrétně do zábavného
centra Hornik, do unikátního bludiště z budoucnosti, kde si děti zahrály akční hru Laser game.
Program pokračoval v NZDM Klubu Modrá kočka, kde na děti čekala lektorka s programem
o bylinkách a jejich zpracování. Lektorka volila vhodné aktivity, kde se střídala pohybová a
informativní část. Na konci programu děti měly za úkol vymyslet nápoj/drink, který připraví
pro vážené hosty otce Furu a Paklíče. Nejdříve děti pomocí smyslů ochutnávaly suroviny,
poté si je sepsaly na papír, vymyslely název drinku a nakonec se pustily do míchání a
závěrečných ozdob. Po skončení těchto aktivit si je otec Fura zavolal zpět na Pevnost Boyard,
a aby mohli otevřít bránu k očekávanému pokladu, museli dát dohromady stanovený počet
klíčů. Dětem nezbývalo nic jiného, než že se všichni spojí a o poklad budou usilovat společně.
Brána k pokladu se dětem otevřela a ve stanoveném limitu a ztíženém prostředí účastníci
odnášeli poklad do svého území. Po uplynutém čase se brána opět uzavřela a naštěstí na
Pevnosti Boyard nikdo nezůstal. Všichni tak zdárně pevnost dobyli a zvítězili. V samotném
závěru byly dětem rozdány věcné odměny a diplomy.

