Eko-tábor letné dobrodružstvo na Drieňku 2006
K letným prázdninám neodmysliteľne patrí zábava, humorné zážitky, slnko,
voda a spoznanie nových kamarátov. Tak ako každý rok aj počas tohtoročných
letných prázdnin pripravili pracovníci OEV pre mladších aj starších účastníkov 11 dní
plných zábavy, relaxu, športovania, ale aj spoznávania

jedinečnej prírody

Drienčanského krasu cez jednotlivé environmentálne aktivity.
Tento rok sa v Ekocentre stretlo 40 mladých ľudí vo veku od 6 rokov do 16
rokov,

dychtivých

po

dobrodružstve

a plnohodnotnom

naplnení

voľných

prázdninových dní pri najteplejšej vodnej nádrži na Slovensku. Medzi účastníkmi sa
objavili tváre úplne nové, ale aj stálice, ktoré rok čo rok absolvujú letný tábor na
Teplom Vrchu. Dozorný orgán tábora tvorili štyria oddieloví vedúci z radov odborných
pracovníkov environmentálnej výchovy SAŽP, ktorí boli „zodpovední“ za pestrú
programovú náplň a totálne vyčerpanie energetických zásob účastníkov tábora. To
všetko sa dialo pod dohľadom odbornej zdravotníčky a kuchárskeho personálu, ktorý
mal čo robiť, aby nasýtil táborové bruchá.
Program tábora bol naozaj pestrý a v táborovom kotly si každý mohol načrieť
to svoje podľa vlastnej chuti :
Zoznamovacie aktivity
Namiesto klasického podania rúk, sme začali obkresľovaním svojich rúk a nôh, na
základe ktorých sa jednotliví účastníci predstavili, rozdelili sa

do oddielov, malí

s veľkými, veľkí s malými a pustili sme sa do Stromu očakávania, ktorý bol poriadne
košatý a to s tými najrôznejšími očakávaniami, ktoré nás v niektorých prípadoch
naozaj zaskočili. Pokračovali sme festivalom. Keďže leto bolo v plnom prúde a jeden
festival striedal druhý ani my sme sa nedali zahanbiť a tábor sme začali v štýle
DRIEŇOK FEST . Nechýbali konfety, dobrá hudba a samozrejme tanec.

Drieňok Fest

Ranná rozcvička

Staré známe „v zdravom tele zdravý duch“, a každé ráno sa

cvičilo, aby lepšie chuti raňajky. Pravdupovediac oveľa väčšie problémy robila
rozcvička vedúcim ako deťom. Skoré vstávanie sa oplatilo, pretože po každej
rozcvičke dostal prvý cvičiaci časť mapy, z ktorej sa v posledný deň poskladal plán
uloženého pokladu. Hádajte čo bol ten poklad?

Po stopách muflónov vo Veľkej obore
P stopách muflónov sme sa vybrali do Veľkej obory, v ktorej bol zriadený a otvorený
nový náučný chodník Zvernica –Veľká obora. Deti mali možnosť si zajazdiť na
koňoch a výklad o lesníckych a poľovníckych aktivitách im sprostredkovali miestni
lesníci. Prešli sme časťou obory, ktorá mala kedy si parkovú úpravu a boli v nej
vysadené nepôvodné druhy ako sekvojovec mamutí, hikória biela, borovica čierna
a iné. Počas výstupu na zrúcaninu hradu Blh sme sa nasýtili a osviežili šťavnatými
plodmi drieňu obyčajného, typického pre tento kraj. V obore sa nachádzajú aj
funkčné ukážky pascí na menšiu a väčšiu zver, vyhliadka na pozorovanie muflónov a
Tzv. lapá, ktorý slúžil v minulosti na zazverovanie obory diviačou zverou.

Dobrodružná noc pod holým nebom
Asi najvzrušujúcejšou aktivitou celého tábora bola dobrodružná noc pod holým
nebom. Ako posteľ nám poslúžili mäkké trsy trávy, tváre hrial do skorého rána
spoločne založený ohník a najchutnejšia bola večera ochutená zrnkami pôdy.
Samozrejme, že k danej atmosfére patria príbehy a zážitky zo života tých
skúsenejších , ktoré dotvárajú čarovnú atmosféru „táboráka“. Čo krajšie si priať ako
zobudenie sa budíkom ranných vtáčikov so slimákom v spacáku?!.

Spoznávanie krajiny so štetcom a paletou s akademickým maliarom Š. Kockom

Bolo by škoda nechať nepovšimnutú krásnu prírodu a pokojné dedinské prostredie
obce Teplý Vrch bez akéhokoľvek pokusu o jeho umelecké zachytenie. S týmto nám
prišiel pomôcť akademický maliar Štefan Kocka, ktorý predstavil deťom základné
maliarske techniky v teréne, vysvetlil im ako maľovať s tušom a pomohol im
zorganizovať vernisáž ich vlastných prác, ktoré si vytvorili počas dvoch dní.

Tvorivé dielne
Keď mraky zatiahli horúce slnko otvorili sa dvere tvorivých dielní, kde si mohli
vyskúšať výrobu recyklovaného papieru, dekoračnú servítkovú metódu na odpadový
plastový materiál, alebo maľovanie na keramiku.

Detektív v prírode
Trochu geografie, trochu geológie, zvuky prírody, niečo z vedomostí o stromoch,
,faune i pôde.....to všetko by mal ovládať mladý detektív, aby sa vedel v teréne
orientovať a aby dokázal vystopovať zločiny vykonané v prírode.

Superstar II.
40 vystúpení v kategórii spev, tanec a hovorené slovo.

Olympiáda vo všetkom možnom
Športových aktivít nikdy nie je dosť, preto sme zvolili súťaženie v klasických
disciplínach ako streľba, kliky, skok vo vreci a v disciplínach netradičných slovenský
baseball- piškvorky, beh na chodúľoch, držanie plastových fliaš. Komu sa ako darilo
viď. foto.

Odkliatie Drieňku- Záhada bieleho jeleňa
Okrem prírodných daností Slovenského krasu sme sa snažili v jednotlivých aktivitách
využiť aj kultúrno-historické aspekty tejto oblasti. Cez povesť o Bielom jeleňovi,
viažucu sa k hradu Blh sme sa snažili priblížiť život ľudí v tomto kraji v minulosti. Na
základe povesti sa súťažilo. Jednotlivé súťažné tímy hľadali indície, ktoré mali
napomôcť v odhalení hesla počutého vo vopred prečítanej povesti. Niekto uhádol,
niekto nie, no len tým, ktorí určili heslo správne sa biely jeleň ukázal.

Strašidlá vyvádzajú
Ponurý tmavý les, neskorá nočná hodina a zvuky lesa, to všetko je ako stvorené pre
tie najrôznejšie strašidlá, bosorky a zvláštne bytosti. Po vopred určenej trase sa tieto
kreatúry vybrali spoznávať nočný les a jeho tajomstvá.

Táborová svadba
Počas 11 dní sa vytvorili vzťahy nielen kamarátske, ale v niektorých prípadoch išlo aj
o silnejšie sympatie a prejavy náklonnosti. Posledný večer celého tábora patril
skutočným mladomanželom; nevestám a ženíchom, slávnostnej večeri i skutočnému
obradu, na základe ktorého páry získali sobášne listy. A aby zistili, že úsmev a milé
slovo nestačí, vyskúšali mladomanželia aktivity z bežného života. Dievčatá zatĺkali
klince, chovali svojich manželov, chlapci lakovali nechty a pri tanci niesli svoje
partnerky na chrbte. Zakončilo sa to poriadnou záverečnou, diskotékou, tak ako sa
patrí na posledný večer tábora.

Výlet do jaskyne Domica a plavenie sa po riečke Styx

Country večer so Želmírou

Výprava za pravekým mužom
Za pravekým mužom sme sa vybrali do Malej Drienčanskej jaskyne, ktorá bola
prvýkrát

popísaná už v roku 1808. pri archeologických nálezoch tu boli nájdené

zvyšky kostí jaskynného medveďa, líšky, jazveca a krčný stavec prehistorického
človeka. Početné úlomky keramiky dokázali, že

jaskyňa bola osídlená v mladšej

dobe bronzovej, neolite a v stredoveku. V jaskyni sa i dnes nachádza ohnisko
a výzdoba z čias kyjatickej kultúry.....a my sme sa s takýmto človekom stretli.

Nezabudli sme ani na Nikine narodeniny

Majstrovstvá Drienku vo fotbale

...a samozrejme kúpanie...

Vedomostný kvíz 500 otázok 500 odpovedí
Aj keď boli prázdniny nenechali sme detské mozgy zapadnúť prachom a pripravili
sme pre nich vedomostný kvíz netradičnej formy, s otázkami týkajúcimi sa životného
prostredia. Názov tábora s prívlastkom eko si vyžadoval aj poukázanie na jednotlivé
environmentálne problémy a ich možné riešenia, čím sa pozdvihlo environmentálne
vedomie účastníkov. Ceny za úspešné vyriešenie boli veľmi motivujúce a ocenení si
ich mohli vyskúšať v blízkej priehrade, alebo na náučnom chodníku.

Bodovanie izieb Hodnotiaca škála od 1-5 bola v niektorých dňoch a prípadoch
nedostačujúca.
Izba doobeda pred bodovaním

Izba popoludní po bodovaní

Čo sme si navarili to sme si museli aj zjesť. Našťastie sa nám podarilo splniť
celý program, ktorý sme na začiatku akcie sľúbili a z Teplého Vrchu odchádzali
s nezabudnuteľnými zážitkami nielen účastníci, ale aj vedúci jednotlivých oddielov.

S úsmevom, kamarátskymi gestami a prísľubom, že sa o rok opäť uvidíme sme si
zamávali na rozlúčku 11.8.2006.
Odchod domov

