MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM TÁBOREM

ZUBY MACHAIRODŮ 2017
Pavlína Zetková
Letos v létě se na hvězdárně Františka Krejčího
v Karlových Varech uskutečnil letní astronomický tábor. Tento
telefon 357 070 595
tábor měl být 14denní, ale protože řada dětí nechce jet na tábor
www.astropatrola.cz
na tak dlouho dobu, byl tábor rozdělen ještě do dvou týdenních
astro-webcast.eu
turnusů. Přesto většina dětí přece jen přijela na celých 14 dnů.
Oproti roku 2016 přijelo méně dětí, na druhou stranu se ale dalo
každému více věnovat. Po celých 14 dnů děti plnily úkoly
z celotáborové hry „Zuby Machairodů“. Tato hra poprvé na táboře realizovaná v roce 2002,
byla postavena na zvukových epizodách.
Děti každou epizodu poslouchaly a zbytek
práce odvedla jejich fantazie, která byla u
většiny dětí působivá. Jejich výsledky
v daných úkolech byly opravdu povedené.
Tak například si zkoušely postavit
bunkr ve kterém se mělo přespat, ale kvůli
špatnému počasí se tak nestalo, nebo si
sestavovali posádku lodi, kde každý
táborník měl svoji funkci a navrhovaly si
jak by taková loď vypadala a co všechno by
se v ní mělo nacházet. Za každý úkol byli bodováni a potom získávaly pěkné odměny.
Také jsme se věnovali i astronomii. V noci jsme pozorovali Měsíc, Jupiter a Gallileovské
měsíce, Saturn a ve dne se pozorovalo Slunce a jeho sluneční skvrny. Dokonce jsme viděli nad
hlavami přelet ISS (Mezinárodní kosmická stanice). A když nám nevyšlo počasí na pozorování
tak si děti samy vyrobily Cameru Obscuru, se kterou potom fotily svůj vybraný objekt. Aby děti
nebyly jenom na hvězdárně šli jsme se
projít na letiště, do centra Karlových
Varů a na koupačku do bazénu v KV
Aréně.
Na závěr bych chtěla poděkovat
panu Maxovi a panu Milanu
Halouskovi za odborné přednášky
(např. o Sluneční soustavě, Život na
Marsu v rámci EXPEDICE MARS) a
pomoc při hrách. Dále také děkuji za
přípravu přednášek a astronomického

pozorování panu Marcelu
Vašíčkovi, který byl také
jako vedoucí a zároveň
vedoucímu a řediteli bez
kterého by tento tábor
nebyl panu Miroslavu
Spurnému a v poslední
řadě naší skvělé paní
kuchařce Blance, protože
její jídla byla opravdu
výborná. Pokud nevěříte
co všechno jsme s dětmi
dělali tak je přihlaste
příště na náš tábor a uvidíte, že se vašemu dítku bude líbit. Těší se na vás znovu praktikantka
Pavlína Zetková pro děti známá jako Papája...

Odborná expedice a tábory pro děti v roce 2018

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE

„D☺BR☺DRUŽSTVÍ V ERIDANU“
V TERMÍNU 5. – 18. 8. 2018
20 18
DOBRODRUŽSTVÍ
V ERIDANU

Expedice a tábor se zaměřením na odbornou astronomii, především
pozorování meteorického roje Perseidy vizuálně a pomocí televizních kamer.
Možnost seznámení s oblohou, stejně jako odbornější výuky astrofotografie
pomocí největšího dalekohledu v Karlovarském kraji VL-KVT. Celým táborem
bude účastníky provázet celotáborová hra Dobrodružství v Eridanu. Zájemci o
účast se mohou předběžně hlásit již od víkendovky 20.-22.10.2017.

Maximální kapacita expedice je 8 dětí. Ubytování je zajištěno ve stanové základně postavené přímo
v areálu, stravování probíhá v objektu hvězdárny. Maximální počet účastníků je stanoven s ohledem na
možnosti hvězdárny a kapacitu pozorovací techniky. Příspěvek na čtrnáctidenní letní expedici činí 6900,- Kč,
členové Astronomického klubu (majitelé Klubové karty) mají možnost uplatnit 20% slevu.

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE POUZE NA TÝDENNÍ TERMÍN:
1. LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR
5. - 11. 8. 2017
2. LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR
12. - 18. 8. 2017
Kapacita obou běhů tábora je 6 dětí (přičemž 8 dětí zůstane na celých 14 dnů), dohromady je tedy
účastníků 14. Příspěvek na týdenní letní tábor činí 3500,- Kč. U týdenního tábora není možné v roce 2018
uplatňovat žádnou slevu na účastníka. Týdenní varianta je určena hlavně nováčkům, nikoli členům Astroklubu.

Přihlášky na http://astropatrola.cz/tabory-objednavka.htm od 1.února 2018

