
KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠESTKY INFORMUJE 

Vážení příznivci Šestky, určitě jste zaznamenali informaci o přípravě příměstského tábora KRAPŠ  

s názvem TOULKY BABKY ŠESTÁKOVÉ a DĚDKA HLUCHÁKA, který byl organizovaný 

společně se spolkem KRAS, které je obdobným sdružením jako my. 

Tento příměstský tábor se uskutečnil od 14. do 18. července o letošních letních prázdninách. Už při 

sběru objednávek přes internet nás překvapil velký zájem o tábor, což ale ještě nezaručovalo hladký 

průběh této plánované akce. V den zahájení děti přivítala babka Šestáková a dědek Hluchák na hřišti 

za školou. V duchu těchto postav se nesl celý příměstský tábor. Babka s dědkem se podívali do 

Brníčka na ovčí farmu, dozvěděli se, jak se vyrábí zrající sýry a také si mohli některé výrobky z ovčí 

farmy zakoupit. Na zřícenině v Brníčku si všichni zahráli plnění úkolů, které nás moc bavilo. Každý den 

bylo co podnikat, protože nám sluníčko pěkně svítilo a nebylo třeba hledat náhradní program 

v prostorách školy. Na čtvrtek se všichni moc těšili, protože nás čekal velký výlet do Šternberka, kde 

byla nejenom prohlídka hradu a Expozice času, ale také výborný špagetový oběd. Tento den ale 

výletem nekončil, protože ze čtvrtka na pátek děti ve škole přespávaly a před spaním se utahaly 

sportováním na hřišti a diskotékou se světelnou show. Kdo měl hlad, tak se posilnil pizzou a potom už 

všichni rádi ulehli na žíněnky do svých spacáčků a tvrdě usnuli. Ráno děti mazaly vánočku a rohlíky 

k snídani, aby měly sílu na kroužkování ptáků, které bylo posledním výletem letošního příměstského 

tábora. V pátek odpoledne jsme se už všichni museli rozloučit, což nebylo zrovna veselé, ale nic se 

nedalo dělat. 

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli (my všichni organizátoři) poděkovat všem dětem za 

účast a skvělou partu, kterou s námi celý týden tvořily. Také děkujeme všem sponzorům, díky kterým 

byla slaďoučká snídaně s čerstvou vánočkou, šťavnatý melounek po obědě a na svačinku nebo také 

maximální ochrana před létajícím hmyzem, či odřeninami. Všechny sponzorské dary zde nejmenuji, 

tím se ostatním sponzorům omlouvám, ale posílám jim za všechny účastníky velký DÍK! 

A v neposlední řadě děkuji všem rodičům dětí, které s námi tábor prožily, a děkuji jim, že nám dali 

svoji důvěru, kterou jsme se snažili nezklamat. Anonymní dotazníky o hodnocení tábora jim zabraly 

nějaký čas na vyplnění, za ten jim také děkujeme. Z dotazníků nám jasně vzkázali, že příští rok se 

chtějí také zúčastnit a co bylo hodně překvapující, že forma tábora „příměstská“ je pro většinu rodičů 

nejvíce preferovanou. 

Co nakonec dodat, díky i těm bez kterých by nebylo kde malovat na trička (díky pane řediteli) a dát si 

svačinku (díky do kuchyně školy) nebo si zakopat do balónu na hřišti, pokud by bylo zamknuté (díky 

pane školníku).  

PS: pro všechny zvědavce raději uvádím odkaz, kde naleznete všechny informace k letošnímu, prvnímu 

ročníku příměstského tábora KRAPŠ 

https://sites.google.com/site/hluchakras/akce/primestske-tabory/2014---toulky-babky-sestakove-a-

dedka-hluchaka 

S pozdravem za KRAPŠ 

Petra Strnadová, kraps@6zs.cz 
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