
LDT  Sloup  v  Čechách  
"Zátiší"  

(29.6. – 13.7.1991)  
 
 
 

E T A P O V Á   H R A  
 

NEJMLADŠÍ KATEGORIE 
 
 

DĚTI V ŘÍŠI ZVÍŘÁTEK 
 
 

MOTTO: 
 

Naučme se poznávat přírodu a dění v ní 
očima jejích obyvatel,  

tj. nejrůznějších zvířátek, 
nejlépe hrou. 

 

ROZDĚLENÍ a PROVEDENÍ: 
Letošního tábora se zúčastnilo 86 dětí nejmladší kategorie, které byly 

rozděleny do 8 oddílů (6 oddílů smíšených a 2 oddíly pouze dívčí). 
Do etapové hry byly děti rozděleny do družin tak, že každá chatička byla 

jednou družinou. Během etapové hry pak byly zvlášť hodnoceny dívky a 
zvlášť chlapci. 

Hned v úvodu si jednotlivé družiny zvolily jméno své družiny příslušné 
barvy, kterými byla bak namolávana dřívka, která děti nosily na krku: 

 

 Děvčata Chlapci  
Slávky  (zeleno-žluto-modrá) Lucinky  (žluto-zeleno-modrá) Petrové  (červeno-modro-žlutá) 
Romany  (žluto-zeleno-červená) Marušky  (červeno-zeleno-žlutá) Vojtové  (červeno-žluto-zelená) 
Irenky  (modro-červeno-žlutá) Zuzanky  (zeleno-modro-červená) Leopoldíci  (modro-zeleno-červ.) 
Veroniky  (červeno-žluto-zelená) Renaty  (zeleno-modro-žlutá) Arnoldové  (modro-žluto-červ.) 
Evičky (modro-červeno-zelená) Šárky  (červeno-zeleno-modrá) Pavlové  (žluto-modro-zelená) 
  Robinové  (červ.-zelená-modrá) 

 

A pak už začala etapová hra 1991. 
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1. etapa  

VEVERČÍ STEZKA 
 
V první etapě každý prokázal svou mrštnost a šikovnost a dále znalost přírody, lesních 

plodin a také, že veverky to nemají lehké, třeba při sběru zásob surovin na zimu – jahody, 
šišky, jedlé houby a borůvky.  

 
 

2. etapa 

ZÁCHRANA KUŘÁTKA 
 
Táborníci se stávají zachránci kuřátka – svého oddíláka (praktikanta), které se ocitlo 

uprostřed rybníka a jak každý ví, kuře neumí plavat. 
 
 

3.  etapa 

EXOTICKÉ PEŘÍČKO 
 
V této etapě každý prokázal svou fantazii a kreslící um, protože úkolem bylo nakreslit 

peříčko, které ztratila v lese jihoamerická kukačka. 
 
 

4.  etapa 

SBĚR PYLU 
 
V této etapě představovala každá družina jeden úl a cílem bylo nasbírat co nejvíce 

květů, jichž byla opravdu plná louka, přičemž každý květ měl jiné množství pylu. 
 
 

5.  etapa 

U MOUDRÉ SOVY 
 
V páté etapě se děti vydaly v noci do lesa, kde cestou k moudré sově plnily různé úkoly 

a hlavně každý, včetně doprovodu musel překonat vlastní strach z nočního lesa. Odměnou 
pak bylo pro každého kouzelné dřívko, které chránilo před zlými duchy lesa. 

 
 

6.  etapa 

HOUSATA 
 
V poslední etapě musely děti pochytat neposlušná housata, která se rozptýlila po 

vodní hladině jezera. Housata byly kousky polystyrenu, který se rozsypal po hladině jezera 
(cca 250 ks) a proto bylo při soutěži nutné se dobře orientovat ve vodě a co nejrychleji se 
dostat na místa, kde bylo housat nejvíce. 

 


