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Příměstské tábory jsou velkou 
investicí do budoucnosti

OK4Inovace je zájmové sdružení právnických osob založené především Olomouckým krajem, 

Statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci. Cílem OK4Inovace je podporo-

vat hospodářský rozvoj regionu, a to zejména prostřednictvím inovací. Od počátku můžeme naši čin-

nost rozdělit do tří hlavních směrů – postupem času se ukázalo, že tím hlavním a nejvíce potřebným 

jsou lidské zdroje a jejich rozvoj, dalšími jsou transfer technologií a podpora podnikání obecně. Hos-

podářský růst není nic jiného, než že se bude více dařit našim firmám, podnikatelům aživnostníkům. 

Hospodářský růst totiž jinými slovy znamená větší obrat, větší zisk, vyšší mzdy zaměstnanců, nová 

pracovní místa, a tím také větší odvody do veřejných rozpočtů, ze kterých chceme financovat novou 

infrastrukturu a služby. Myslím, že alespoň něco si přeje téměř každý z nás. Jak toho ale dosáhnout? 

Obávám se, že neexistuje jednoduché a určitě ne univerzální řešení. Ba co víc, to, co může fungovat 

v jiné zemi, nebo dokonce jen v jiném kraji, vůbec nemusí fungovat u nás. Ukazuje se, že klíč není v 

asfaltu na silnici nebo rychlosti připojení k internetu, ale především v lidech, chcete-li v nás samých a v 

našich dětech. Klíčem k rozvoji jsou lidské zdroje, jsme to my. Učme se a poučme se od našich rodičů, 

buďme pracovití a vychovávejme a vzdělávejme naše děti. Podpora příměstských táborů je malým 

kamínkem velké mozaiky s názvem rozvoj lidských zdrojů. Je to velká investice do naší budoucnosti s 

malými náklady.

Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

a předseda správní rady OK4Inovace
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Děti jsou zručné,
ale musí dostat šanci

Příměstské tábory zaměřené na dílny? Ptáte se proč? Protože „zlaté české ručičky“ se pomalu, ale 

jistě stávají minulostí. Historicky jsme vždy byli společností šikovných a pracovitých lidí. Tuto výhodu 

však začínáme pomalu ztrácet. Dnes není výjimkou, že na učební obory jako truhlář, tesař, zámečník, 

obráběč kovů a další nastupují žáci, kteří nikdy v životě nedrželi v ruce kladívkoanezatlouklihřebík.

Doba,kdytéměřvšichniotcovémuselibýtalespoňtroškutruhláři, zámečníci, automechanici a zedníci, 

je prostě pryč. Maminky byly švadleny, kuchařky, zahradnice…Adíkytomuchlapciiděvčatazískávali-

manuálnídovednostiapracovnínávykytou nejpřirozenější cestou–prostějsme doma pomáhali právěpři 

těchtočinnostech. V našich silách není vrátit povinně dílny do škol, a proto hledáme cesty a způsoby, 

jak žáky, studenty a naše děti zase naučit postavit si ptačí budku, krmítko nebo jednou možná mo-

tokáru. Ušít si prostírání, vyrobit strašáka, stojánek na šperky nebo upéct vánočku. Prázdninové tábory 

jsou skvělou příležitostí, jak se do toho pustit. Máme za sebou třetí prázdniny, kdy se nám to podařilo. 

Myslím, že našemu Komenskému určitě neděláme ostudu a jeho škola hrou je přesně to, co funguje. 

Táborů se zúčastnilo téměř 600 dětí a určitě se nebavily méně než na jiných táborech. To, co nás těší 

nejvíce, je fakt, že současné děti nejsou o nic méně šikovné, než jsme byli my, a vyrobit ptačí budku je 

nebaví o nic méně než nás. Musíme udělat jediné, dát jim možnost si ji vyrobit…

Ing. Jiří Rudolf
místopředseda správní rady OK4Inovace
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Současná realita
polytechnické výchovy

V posledních letech si nelze nevšimnout rostoucího důrazu na rozvoj polytechnických dovedností dětí, 
a to už od útlého věku tak, aby byly schopny pochopit současný svět techniky, která nás obklopuje a 
aby také získaly badatelsky orientovaný přístup k poznávání materiálů a technologií. Polytechnická 
výchova realizovaná praktickým způsobem, a to zejména v podobě dílenských prací, poskytuje dětem 
kromě příležitosti přijít do kontaktu s fyzickou prací také prostor pro vytváření pracovních návyků. Vede 
rovněž k rozvoji manuální zručnosti, která je nezbytná pro všestranný rozvoj dítěte. Zvláště v předškol-
ním období je zásadní i pro správný rozvoj řeči, neboť pohybové schopnosti (obratnost ruky a prstů) 
dítěte a řeč (obratnost mluvidel) se vzájemně ovlivňují. Úroveň jemné motoriky je tedy velmi důležitým 
předpokladem i pro samotnou úspěšnostžáka. Rostoucí význam polytechnické výchovy lze vysledovat 
i ve směrování evropské i národní vzdělávací politiky, která v posledních letech vyhlásila řadu dotačních 
schémat, které akcentují podporu polytechnického vzdělávání ve školách i v mimoškolních aktivitách – 
ať už jsou to Krajskéakčníplányvzdělávánízaměřenénastředníškoly(KAP)čiMístníakčníplányvzdělávání 
(MAP) zaměřené na školy mateřské a základní. Na infrastrukturní podporu polytechnické výchovy 
(např. budování dílen při školách) je pak pamatováno v rámci dotačních programů IROP nebo ITI. 
Školy či instituce neformálního vzdělávání mají tedy v několika příštích letech prostřednictvím těchto 
financí možnost podpořit či rozšířit své aktivity v oblasti polytechnické výchovy, vybudovat vlastní díl-
ny či vytvořit při školách dílenské kroužky. K tomu je však potřebné sledovat jednotlivé výzvy, příp. se 
spojit s realizátory KAP či MAP v příslušné oblasti sžádostí o spolupráci. Vhodným příkladem regionál-
ní spolupráce v oblasti polytechnické výchovy jsou zde prezentovanéaktivitydomůdětíamládeževOlo-
mouckémkraji,kteréposkytujíprostřednictvím volnočasových aktivit dětem prostor pro rozvoj zručno-
sti tam, kde tuto možnost nemají např. v dílnách ve škole či ve vlastních domácnostech. Realizaci 
polytechnicky zaměřených příměstských táborů chápeme jako ideální synergické spojení, které může 
napomoci dětem v jejich zručnostním rozvoji a zároveň jim do budoucna může usnadnit jejich rozhod-
nutí, pro jaké povolání se rozhodnou.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
prorektorka pro strategické plánování a kvalitu

Univerzita Palackého v Olomouci
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Dům dětí a mládeže Kojetín

Dům dětí a mládeže Kojetín je školské zařízení, které v průběhu celého roku poskytuje služby v oblasti 

zájmového vzdělávání v různých formách. Jednak jde o pravidelnou činnost vzájmových kroužcích, 

ale také pořádání příležitostných akcí, výletů, táborů, výukových programů pro školy aškolky a dalších 

aktivit. Tuto činnost zajišťují kvalifikovaní pedagogové, odborníci a lidé nadšení pro práci s dětmi. Své 

aktivity zaměřujeme ke komplexnějším a prakticky zaměřeným dovednostem, které se účastníkům 

akcí mohou hodit v pozdějším životě. Díky nim mohou uspět ve známých situacích i v těch nových na 

základěvlastní aktivity, sebeuvědomění a spolupráce. V zájmovém vzdělávání využíváme momentu 

dobrovolnosti, který je charakteristickým prvkem pro účastníky zájmových činností. Cílem není osvo-

jování co největšího objemu faktů, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědo-

mostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti.

Bc. Jana Hrušáková - ředitelka
Svatopluka Čecha 586

725 01  Kojetín

www.kojetin.cz/ddm

reditelka@ddm.kojetin.cz

731 482 819

foto foto
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53dětí
Letní pobytový tábor v Nejdku patří k tradici léta Domu dětí a mládeže Kojetín. Tento tábor je sta-

nový, děti jsou ubytovány ve stanech s podsadou. Dalším zázemím pro všechny účastníky je velká 

zděná jídelna, která v případě nepříznivého počasí slouží i jako veliká klubovna, dále prostorná kuchyň 

a sociální zařízení. Děti v letošním roce strávily na táboře 13 krásných dní, kdy jejich činností byly hry, 

soutěže, polytechnická výchova, ekologická výchova a také zdravověda. Celý tábor se řídil předem přip-

raveným podrobným programem, na kterém byly rozpracované jednotlivé dny na hodiny. Činnosti 

se střídaly tak, aby se nestaly pro děti stereotypní. Vzhledem k velkému množství dětí byly i činnosti 

rozdělené na rukodělné a soutěživé. To znamenalo, že polovina dětí hrála turnaje a druhá polovina dětí 

vyráběla svůj výrobek.

Nekonečný příběh
16. - 28. 7. 2017

foto

foto

foto

foto
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Mezi rukodělné činnosti byla letos zařazena výroba vodního mlýnku, který si děti po jednotlivých sk-

upinkách pod dozorem dospělého vyrobily. Nejdříve si samy naznačily pomocí úhelníku ametru 

potřebnou velikost na dřevěnou desku, kterou potom pilkou vyřezávaly a smirkovým papírem opra-

covávaly. Nejprve si sestavily opornou část, na kterou pak umístily na středové tyči lopatky, které si také 

samy vyrobily ze dřeva. Vzhledem k tomu, že vedoucí, který tuto činnost s dětmi dělal, je velký kutil, 

měly děti možnost nainstalovat si na mlýnek i dynamo, které večer v potoce svítilo. Celkově byla tato 

aktivita velmi vydařená a překvapující byl fakt, že o tuto činnost měly větší zájem dívky. Mlýnky se nám 

v potoce točily po celou dobu a děti je pravidelně chodily kontrolovat a případně poopravovat.

Další činností byla výroba ptačích budek. Výroba budek probíhala podobně jako výroba vodních 

mlýnků, s rozdílem, že děti zde měly vyhotovený vzor, podle kterého svou budku vyráběly. Přeměřily si 

již hotové desky a míry přenášely opět pomocí metru a úhelníku na připravené dřevěné desky. Zde si 

samy zakreslily potřebnou velikost a pomocí přímočaré pily za doprovodu dospělého si své části budky 

vyřezaly. Po vyřezání si všechny části očistily a zapravily smirkovým papírem. Poté pomocí kladívek a 

hřebíku stloukaly budku dohromady. I tato činnost byla velmi zdařilá a budky jsou zavěšené nejen v 

lese v okolí tábora, ale také v DDM Kojetín.

foto foto

foto foto
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Následovala stavba táboráku, která se zprvu zdá velmi jednoduchá, ale není tomu tak. Děti v rámci 

jednotlivých oddílů dostaly nezpracované dřevo, ze kterého si musely naměřit potřebnou délku a dříví 

nařezat.

Na našem táboře se děti naučily 4 typy ohňů, a to:

 | táborový oheň –  slavnostní společenská událost obřadní povahy, která bývá    

   pořádána většinou na zahájení a ukončení akce,

 | kuchyňský oheň – slouží k opékání buřtů, vaření gulášů apod.,

 | besedníoheň – nejjednodušší typ táborového ohně, u kterého jsme se všichni    

  scházeli, hráli na kytaru a zpívali s dětmi táborové písně,

 | hlídkový oheň – je používán na táboře jako oheň, který pomáhá noční hlídce

    při hlídání tábora a slouží jako zdroj tepla i světla.

Děti se také musely naučit samy v přírodě rozdělat oheň a uvařit si jídlo. Nešlo jen o rozdělání ohně, ale 

především o přípravu ohniště, sběr dřeva a jeho přípravu a poté přípravu a vaření vynikajícího guláše. 

Děti i vedoucí tvořili jednu velkou partu, která ve vzájemné symbióze prožila plnohodnotně 13 dní v 

krásné krajině Údolí Radíčka.

foto

foto

foto

foto
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21dětí

Maskotem tohoto týdne byly podruhé oblíbené večerníčkové postavičky Pat a Mat. Děti si vyrobily 

během týdne šanon, podložku, hodiny a nazdobily si tričko pomocí šablony s názvem tábora. Něk-

teré děti se přihlásily druhým rokem vědomě, že budou opět pracovat s nářadím, a těšilysenato,žesi-

opětvytvoříněcoužitečnéhovlastnímarukama.Dětipracovalysamostatně i ve skupině. Pracovníčinnosti 

se střídaly se sportovními aktivitami. Ve středu jely děti na výlet. Domů si děti odnesly 3 výrobky, na 

kterých strávily spoustu hodin práce. Jedním z nich byla podložka se zavěšením. Nejdříve musely děti 

udělat do podložky z lepenky dírky na nýty, což dělalo problémy, protože tento úkon vyžadoval větší 

sílu. Ovšem děti si poradily a navzájem si pomáhaly. Nabíjení nýtku a jeho rozklepnutí do podložky 

užbylo pro něpodstatnějednodušší.

Pat a Mat se vrací
tvoříme “RECY - VĚCI”

31. 7. - 4. 8. 2017

foto foto
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Dále děti pracovaly na výrobě šanonu. Výroba zahrnovala přípravu vrchní části šanonu z křídového 

papíru, který si dekorovali pomocí enkaustické žehličky a voskovek. Při rozpíjení voskovek se vytváří 

zajímavé obrazce (v poslední části se ukázalo, že papír v kombinaci s voskovkou je příliš tuhý a něk-

terým popraskal na povrchu šanonu při konečných úpravách). Následovalo lepení 3 částí dohromady 

pomocí izolepy, kde byla důležitá spolupráce. Poté se šanon pokryl enkaustickým papírem a z vnitřní 

části šanonu se použily kancelářské papíry. Nakonec se připevnilo kování pomocí nýtů. Třetím výrob-

kem byly hodiny vyrobené z překližky. Práce na tomto výrobku spočívala v čištění povrchusmirkovým-

papírem (deska byla připravená i s provrtanou dírkou) a dekorování povrchu překližky (pomocí pájky, 

lepení barevných dřívek, kresba fixou – vhodnější bylo použít římské číslice). Poté se musel uchytit 

hodinový strojek, což byla nejtěžší část dokončení hodin, se kterou dětem museli pomoci dospělí.

foto

foto

foto

foto
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20dětí
Letní příměstský tábor se zaměřením na polytechnickou výchovu – Kutilové byl orientován hlavně 

na pracovní aktivity a cílem bylo nejen seznámit děti s praktickými činnostmi, jako je měření, řezání, 

broušení, kompletování výrobku pomocí hřebíků, natírání a finální úprava, ale takéjemotivovat-

prodalšívlastnítvorbu.Prorozvojjemnémotorikyaprostorovépředstavivosti bylo využito mimo jiné tech-

nické stavebnice Merkur a stavebnice Straws–connectors. První den dopoledne si děti zahrály několik 

seznamovacích her. Poté byly rozděleny do tří družstev, ve kterých pracovaly po celé trvání tábora. Byly 

seznámeny s BOZP a chováním při práci. Náplní tábora bylo vyrobit dekorační dřevěnou lucernu, krok 

za krokem od měření, až po její konečné úpravy. Druhým, a to společným výrobkem měl být vyplétaný 

obraz s motivem srdce, tvořený pomocí hřebíků a bavlnky. Tento výrobek vzhledem k náročnosti práce 

na lucerně již do programu nebyl zařazen. Děti pracovaly vždy po skupinách. Nejdříve si vše naměřily, 

poté uřezaly, obrousily a polotovar si skládaly do složky, kterou si také samy vyrobily. Jako doplňkovou 

činnost mohly využít polytechnické stavebnice. Práce se stavebnicemi děti moc bavila. Středa byla 

dnem odpočinkovým s výletem, aby si po náročném dvoudenním řezání a broušení odpočinuly. Všich-

ni účastníci tábora jeli do Centra ekologických aktivit města OlomouceSluňákova do Horky nad Mora-

vou. Počasí jim přálo, tak si užili krásný den. Ve čtvrtek děti opět pokračovaly v práci na lucerně. Jed-

notlivé komponenty bylo potřeba sestavit a pomocí hřebíků stlouct dohromady. Zde se ukázalo, kdo 

přesně měřil a řezal. 

Kutilové
21. - 25. 8. 2017

foto foto
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Nebylo to vůbec jednoduché, děti pracovaly ve dvojicích, navzájem si pomáhaly a výrobek přidržovaly. 

Nakonec se všem podařilo lucernu sestavit. Aby si mohly v pátek hotový výrobek odnést domů, bylo 

ještě potřeba lucernu natřít. Proto děti ve čtvrtek zůstaly na táboře až do 19 hodin. Za odměnu dostaly 

obrovskou pizzu, která po tak náročné práci moc chutnala. V pátek dopoledne dokončilynátěraužměly-

finálnívýrobek,kterýještěmuseldo15hodinschnout.Všesestihloa tak si děti odnášely domůnejen krásné 

zážitky, ale také hotový výrobek.

foto

foto

foto

foto

foto foto
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Dům dětí a mládeže Magnet
Mohelnice

Posláním DDM Magnet Mohelnice je plnění dvou hlavních úkolů v problematice volného času. Ped-

agogickéhoúkolu–tedyvzdělávatavychovávatvevolnémčase,astrategickéhoúkolu–tedy vychovávat k 

účelnému využívání volnéhočasu. Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice je školskou příspěvkovou 

organizací. Zřizovatelem je Olomoucký kraj. Jde o zařízení s regionální působností, ježzajišťuječinnost i 

v okolních obcích. Koncepce činnosti se zaměřuje zejména na rozvoj osobnosti, na získávání informací 

a dovedností, na celoživotní vzdělávání. Při tvorbě nabídky vycházíme z toho, že se mění systém hod-

not celé společnosti, a proto je nutné reagovat na nový systém hodnot i u mladé generace. V době, 

kdy se i mladí lidé spokojují s pasivní účastí na aktivitách (např. sledováním aktivit druhých v domácím 

prostředí prostřednictvím masových komunikačních prostředků), narůstá potřeba vytvářet podmínky 

pro aktivní přímé zapojení mladé generace, neboť návyky využívání volnéhočasu se vytvářejí zejména 

v dětství a mládí. DDM Magnet Mohelnice poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti. V mohelnickém regionu je významným a nezaměnitelným 

subjektem v oblasti nabídky výchovně vzdělávacích a volnočasových aktivit. Je centrem pro pravidelné 

zájmové, vzdělávací a výchovné činnosti. Je organizátorem pobytových a příměstských táborů a cen-

trem dopravní výchovy v regionu. Nabízí vzdělávací a výchovné programy zejména v oblasti dopravní 

výchovy a prevence úrazovosti. Podílí se na péči o nadané děti, žáky a studenty. Ve spolupráci s dalšími 

institucemi se podílí na organizaci soutěží a přehlídekžáků. 

Mgr. Dagmar Tkáčová - ředitelka
Spartakiádní 8

789 85 Mohelnice

www.ddm-mohelnice.cz

ddm.mohelnice@rps.cz

583 431 813
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DDM Magnet Mohelnice se od roku 2015 systematicky zaměřil na rozvoj manuální zručnosti a polytech-

nickou výchovu. Pravidelně otevíráme zájmové kroužky s polytechnickým zaměřením (s modelářsk-

ou tematikou - plastikový, balzový a železniční modelář). Nabídku jsme rozšířili o kroužky„mladých-

kutilů“,kdesemohouúčastnícinaučitpracovatsmnohanástrojia nářadím a zvládnout základní techniky 

práce s materiály. Ve školním roce 2016/2017 jsme pořídili 3D tiskárnu a otevřeli kroužek 3D program-

ování a modelování. DDM Magnet Mohelnice navázal spolupráci v oblasti podpory polytechnických 

dovedností s několika subjekty. Mezi nejvýznamnější patří podpora od sdružení OK4Inovace, které 

v letech 2016 a 2017 finančně podpořilo nákup materiálů a pomůcek pro rozvoj manuální zručnosti 

účastníků na příměstských táborech. Více než 200 účastníků příměstských táborů pořádaných DDM 

Magnet Mohelnice si tak v obou letech mohlo vyrobit dle svého výběru zajímavý výrobek, který si pak 

odneslo domů, nebo sestavit model ze stavebnicových systémů. Věříme, že tato úspěšně navázaná 

spolupráce se bude rozvíjet i v příštích letech. Významně DDM Magnet Mohelnice podpořila v roce 

2016 i firma Siemens, s.r.o., závod Elektromotory Mohelnice. Obdrželi jsme darem nářadí a nástroje na 

rozvoj polytechnických dovedností.

foto

foto

foto

foto
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50dětí
Součástí 1. turnusu příměstského tábora mohelnického DDM byla výroba fotorámečku. Fotorámečekz-

papíruvyrábělo35dětíaprovýrobudřevěnéhorámečkuserozhodly3děti.Před zahájením vlastní práce byl 

dětem prezentován vzorový výrobek s příklady použití různého materiálu (papíru, látky dřeva). Děti 

dostaly čas na rozmyšlenou, ve kterém se rozhodly pro některou z variant a jejich konečný vzhled. 

Výrobu fotorámečků zvládly děti úspěšně. Procvičily si manuální zručnost, učily se pracovat přesně a 

čistě, bezpečně používat ostré nástroje. Činnosti prováděly se zaujetím, uplatnily svoje vlastní nápady 

a fantazii. Dalšími aktivitami příměstského tábora byly stavby herních projektů, ke kterým se v prvním 

turnusu příměstského tábora přihlásilo 12 dětí. Stavebnice PONY, která je určená stavitelům od 4 let, 

je vyrobena z vysoce kvalitního přírodního bukového materiálu. Zpracování jednotlivých dílů je pre-

cizní a přesné, což je velmi důležité pro bezchybnou funkci stavebnice. Vzájemné spojování a skládání 

jednotlivých dílů je unikátní. U dětí rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, logické myšlení, představivost, 

fantazii, soustředění, vytrvalost, samostatnost i kolektivnost. Stavby herních projektů zvládly děti bez 

větších problémů. Pomoc vedoucího byla potřebná pouze u kompletace pohyblivých částí. Činnosti 

děti prováděly se zaujetím, s trpělivostí a za přispění vlastní fantazie. K vidění tak byly parní lokomotivy, 

dřevěné loutky a různé typy vozidel a vozíků.

I. turnus
výroba fotorámečku z lepenky nebo ze dřeva

 stavba herních projektů ze stavebnice PONY 02

17. - 21. 7. 2017

foto foto
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47dětí

Děti si mohly vybrat, jestli budou tvořit postavičky z keramických květináčů, vyrábět věšáky, zdobit plas-

tové kelímky ubrouskovou technikou nebo stavět modely ze stavebnice PONY. K výrobě postaviček z 

keramických květináčů se přihlásilo 15 dětí. Před zahájením vlastní práce byl dětem prezentován vzor-

ový výrobek. Děti si podle své fantazie vybraly vzor mašličky, knoflíků, typ vlásků atd. Výroba postavičky 

probíhala v několika krocích. Nejprve se děti nastříhaly provázek potřebné délky a provlékaly je dírkami 

v květináči, přivázaly k sobě a upevnily špejlí. Tavící pistolí pak na největší květináček připevnily knoflíky 

a zvolené mašle jako kabátek. Následovalo provlečení ručiček (4 malé květináčky), provlečení hlavy a 

připevnění. Poté přišla na řadu hlavička (dokreslení obličeje černou fixou, dolepení nosu tavnou pis-

tolí). Dále děti vycpaly hlavičku zmačkanými starými novinami a vyrobily vlásky. 

II. turnus
výroba postaviček z keramických květináčů

zdobení plastových kelímků
výroba věšáčků

konstruování ze stavebnice PONY 02

24. - 28. 7. 2017

foto foto
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K výrobě věšáku se přihlásilo deset chlapců. Ještě před započetím práce bylo dětem ukázáno vzo-

rovéprovedeníhotovéhovýrobku,kterýmbyldřevěnývěšákbílébarvysetřemivěšáčky.Osm dětí si jej vy-

bralo, dvě děti se rozhodly pro přírodní provedení s bezbarvým lakem. K dispozici byly dvě varianty pro-

vedení jednoduchých věšáčků a dvě varianty dvojvěšáčků v odstínech chrom a mosaz. V dalším kroku 

následovalo poučení o bezpečnosti při práci s použitým nářadím, nástroji a materiálem a seznámení 

s nimi. Práci s nářadím a nástroji, zejména elektrickouvrtačkusHSSvrtáky,sidětivyzkoušelynazkušeb-

níchvzorcíchzezbytkovéhořeziva. Děti si mohly osahat a vyzkoušet ruční i elektrické nářadí a to na 

příkladu zhotovení poměrně praktického výrobku. Činnosti prováděly děti se zaujetím a jednotlivé kro-

ky výroby je bavily. Největšínadšenívzbudilopoužitíelektrickévrtačkynazkušebníchvzorcíchakonečná-

finalizace výrobku.Popřišroubovánívěšákůtotižkaždédítěbyloviditelněspokojenoshotovýmvýrobkem, 

který jistěnalezne v domácnosti uplatnění.

Zdobení kelímků zaujalo 7 dětí. Před zahájením vlastní práce byl dětem prezentován vzorový výrobek. 

Děti dostaly čas na rozmyšlenou, ve kterém se rozhodly, který motiv ubrousků zvolí (slon, kytičky, číslice, 

ad.). Po vystřižení zvoleného motivu z ubrousku odlouply horní vrstvu a ponechali si tu spodní. Poté 

postupně polepily celý kelímek dle své fantazie vystřiženými motivy z ubrousků. Po zaschnutí výrobků 

jsme uspořádali výstavu, kde si mohly děti prohlédnout všechny výtvory.

foto

foto

foto

foto
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Dalšínabízenoučinnostíprodětibylatakémožnostvybratsisestavenívlastníhomodelupomocí dřevěné 

stavebnice PONY. K této hravé činnosti se přihlásilo 15 dětí. Jelikož bylo k dispozici 8 stavebnic, byla 

většina dětí ve skupině po dvou a na vybraném modelu se musely mezi sebou domluvit a také jej pos-

tupně společně realizovat. Děti si mohly vybrat, zdali budou stavět podle přiloženého návodu, nebo 

dají průchod své vlastní fantazii. K dispozici byla ukázka stavby modelu koloběžky, na níž byl prezen-

tován výsledek práce a poukázáno na určitá specifika práce s touto stavebnicí. Mezi sestavenými mod-

ely jsme tak mohli vidět modely jeřábu, letadla, auta, tříkolky nebo třeba traktoru. Bylo vidět, že děti 

taková hravá činnost baví a považují ji za příjemněstrávenýčas.

foto

foto

foto

foto
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47dětí
V třetím turnusu příměstského tábora mohelnického DDM Magnet byly děti rozděleny do dvou sk-

upin. Větší skupina tvořená z čtyřiceti osmi dětí se věnovala výrobě razítka z pěnové gumy a násled-

némupotiskutričkavyrobenýmirazítky.Předsamotnouvýroboubyldětemprezentován vzorový výrobek s 

příklady možného provedení, od jednodušších po složitější vzory, a byl vysvětlenpracovnípostup.Děti-

dostalyčasnarozmyšlenou,vekterémserozhodovalypromotiv razítka. Výrobu pěnového razítka zvládly 

všechny děti bez problémů. Mladší děti volily jednoduché motivy, starší se pouštěly do složitějších 

vzorů. Činnost prováděly se zaujetím, procvičily si jemnou motoriku při práci s nůžkami, modelářským 

nožíkem, učily se bezpečně zacházet s tavnou pistolí a žehličkou a ve velké míře uplatnily svoji vlastní 

fantazii a estetické cítění. Konečný vzhled triček byl opravdu velmi originální a hezký. Druhá skupina 

dvaceti dětí se pustila do výroby mikroskopu. Před výrobou děti zhlédly video návod, k dispozici měly 

i plánek s popisem, dověděly se základní informace o principu a funkci mikroskopu.Takéjimbylprez-

entovánvzorovývýrobek.Vlastnívýrobabylazaloženazejménana práci s aku vrtačkou. Děti si nejdříve 

zkoušely vrtat otvory na vzorcích z příslušného materiálu. Poté mohly přejít k výrobě jednoduchého 

mikroskopu, a to vyvrtáním otvorů do dřevěné podložky a do polykarbonátové tabulky a vyvrtáním ot-

voru pro čočku z laserového ukazovátka (objektiv). Dále následovalo sestrojení mikroskopu dle návodu 

pomocí šroubů, podložek a matic. Poté děti vložily zkoumaný materiál na podložní sklíčko a zaostřovaly 

pomocí křídlové matice v osobním smartphonu. Činnost děti prováděly se zaujetím, projevily trpělivost 

při čekání na nástroje. Ke zkoušce zaostřování mikroskopu posloužilo písmo. Děti zkoumaly nejrůznější 

anorganický i organický materiál dle svého zájmu.

III. turnus
výroba razítka z pěnové gumy a potisk trička
výroba mikroskopu s využitím smartphonu

21. - 25. 8. 2017

foto fotofoto
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49dětí
Výrobu světelné dekorace si mohly vyzkoušet děti na posledním turnusu příměstského tábora mo-

helnického DDM Magnet. Do výroby se pustilo celkem 26 dětí. Nejprve si děti připravily pracovní plo-

chu pomocí novinového papíru. K dispozici měly 16 kusů dřevěných špachtlí, které postupně natřely 

vodou ředitelným Balakrylem. Následně slepily čtyři rámečky pomocí tavné pistole. Po vystřižení čtyř 

čtverců z vybraného dekorativního papíru je nalepily do připravených rámečků pomocí lepidla. Pro 

dokončení výrobku pak stačilo slepit okénka do tvaru krychle pomocítavnépistole.Přilepeníjednot-

livýchrámečkůbyladůležitápřesnost,kvystřiženívýplně z dekorativních papírů dětem posloužily šablony. 

Pomocnou ruku potřebovaly k závěrečnému slepení rámečků do tvaru krychle. Nakonec děti vytáhly 

pojistku z elektrické čajové svíčky a vložily ji do lucerničky. Děti se moc těšily, ažsi dekoraci večer doma 

rozsvítí. K výrobě robotického brouka se přihlásilo 10 chlapců. Cílem byla nejen tvorba pohybujícího se 

brouka, ale i seznámení se a pochopení základních pojmů z oblasti elektroniky a fyziky. V teoretické 

části se chlapci naučili co je to elektřina, jak vzniká a její využití v praxi. Dále byli seznámenispopise-

melektrickéhoobvodu(zdroj,spotřebič,vypínač,vodič),druhyelektrických obvodů (otevřený, uzavřený), s 

kreslenými příklady různých zapojení dle zadání (jednalo se o samostatnou práci dětí), s principem 

fungování elektrického motoru (elektromagnet) a dále byli seznámeni se symetrií a asymetrií (vznik 

vibrací, příklady z praxe).

IV. turnus
výroba světelných dekorací

výroba robotnického brouka
práce se stavebnicemi

28. 8. - 1. 9. 2017

foto fotofoto
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V praktické části se věnovali samotné výrobě robotického brouka. Všechny úkoly plnili chlapci s na-

dšením, přesností a s velkoudávkou trpělivosti. Odměnou všem byla pohybující se postavička z oblasti 

sci-fi, kterou si každý účastník projektu dotvořil dle vlastní fantazie. Společná prezentace „brouků“vz-

budila velký obdiv a nadšení všech účastníkůpříměstského tábora. Další děti si jako hlavní činnost v 

rámci příměstského tábora vybraly elektronické pokusy se stavebnicemi Merkur Elektronic E2 a Boffin 

750. Opět byly seznámeni se základními pojmy z oblasti elektroniky a fyziky. Při sestavování jednot-

livých zapojení pracovaly děti ve dvojicích. Využili nejen získané teoretické znalosti, ale procvičily si 

jemnou motoriku při sestavování základní desky a při přichycení jednotlivých komponent nezbytných 

pro správné fungování jednotlivých zapojení. Všechna plánovaná zapojení se podařilo sestavitakvelké 

radosti dětí úspěšněodzkoušet jejich funkčnost. Po celou dobu konání 4. turnusu byly dětem k dispozi-

ci stavebnice PONY a děti tak mohly ve volných chvílích tvořit další zajímavé modely.

foto

foto

foto

foto
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Dům dětí a mládeže Olomouc

Dům dětí a mládeže Olomouc patří mezi největší profesionální zařízení pro volný čas dětí a mládeže 

v Olomouckém kraji. Během školního roku nabízíme více než 170 kroužků v oblasti hudby, výtvarné 

výchovy, ekologie a přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších. Pořádáme letní tábory a pobytové 

kurzy, odpolední, víkendové a prázdninové akce, otevíráme další prostory pro ty, kteří se chtějí věnovat 

svým koníčkům bez přímého dozoru dospělých (dětská hřiště). Vytváříme podmínky dětem a mládeži 

pro aktivní trávení volného času, snažíme se umožnit zájemcůmseberealizaciprostřednictvímsvých-

koníčků,atojaknaúrovnizábavnéaoddechové, tak i vrcholové. DDM Olomouc je příspěvková organizace 

s právní subjektivitou zřizovaná Olomouckým krajem. Provozujeme ubytovnu, turistickou základnu v 

Ochozu u Konice, vlastníme galerii, pořádáme odborná soustředění, školení a semináře. V současné 

době zaměstnáváme 22 pedagogických pracovníků,kteřísespolusvícenežstovkouexternistůadobro-

volníkůstarajíokvalitnínaplnění „volného času na přání pro všechny“. Od roku 2002 jsme pověřeni 

pořádáním okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMTČR.

Mgr. Jiří Dostál - ředitel
tř. 17. listopadu 47/1034

771 74  Olomouc

www.ddmolomouc.cz

ddm@ddmolomouc.cz

585 223 233

foto foto
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6dětí

Nejen trpělivost při práci se dřevem, ale také cit pro jeho umístění v prostoru si děti vyzkoušely na 

příměstském táboře Zahradní plastiky. Oproti předchozímu ročníku, kde si děti vyrobily předměty, 

které jsou součástí jejich domova (pohárek, miska, lžíce a polička s ozdobným reliéfem), se letos 

přemístily z domova do zahrady. Inspirací byla práce sochařky Hany Wichterlové a její zahrada. Vznikly 

rozměrnější plastiky z akátu, dubu, vrby a tisu, pro jejichž umístění děti našly místo v zahradě. Větší 

plastiky děti doplnily společnou prací – xylofonem z březového dřeva

Zahradní plastiky
10. - 14. 7. 2017

foto

foto

foto

foto
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10dětí

„Děti dostaly letenky a odletěli jsme do Afriky. Přivítal nás černý obyvatel a říká, že jsou bohové 

rozhněvaní, protože lidé ničí přírodu, zvířata nemají co pít, řeky a tůně vysychají. Děti mají šanci si bohy 

deště udobřit a zvířata zachránit tím, že připraví deštnou slavnost, zahrají písně deště a připraví ozdob-

né nádoby na vodu, dary a sochy s motivy zvířat.“

Celý týden děti modelovaly své zvíře, točily nádoby na vodu, vytvořily hudební nástroje – keramický 

buben a deštnou hůl a na závěr připravily velkou slavnost na přivolání deště. Bohové byli nelítostní, 

některé nádoby v keramické peci a sochy zvířat popraskaly, ale největší poklady přečkaly jejich hněv a 

slavnost se vydařila a déšťnakonec zkropilžíznivé území.

Do Afriky
10. - 14. 7. 2017

foto

foto

foto

foto
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14 + 14dětí

Kombinaci robotiky a informatiky nabídl příměstský tábor LEGO Robotiky. Tento tábor je zaměřený 

na rozvoj technických a manuálních dovedností a také se zaměřuje na přípravu a motivaci pro ce-

loročníčinnost v tomto oboru v DDM Olomouc. Příměstský tábor LEGO Robotiky proběhl poprvé již v 

loňském roce. Jelikož zájem o tábor ze strany dětí předčil očekávání, proběhl letos tábor ve dvou tur-

nusech. O tábor byl velký zájem i nyní a opět převyšoval kapacitu akce. Děti se seznámily se základní 

algoritmickou konstrukcí a postupovaly podle didaktických příruček k robotickým sadám EV3 od firmy 

LEGO. Kromě prevence sociálně patologických jevů slouží tato smysluplná aktivita k povzbuzení zájmu 

dětí a mládeže o technické obory. Pomáhá jim při studiu a učení na základních a středních školách.Dě-

tiamládežzískajíznalostiavědomostiznásledujícíhovzdělávacíhostupně.Tímpak získávají předstih před 

ostatními, což zvyšuje jejich motivaci a zájem o technické obory ačinnosti vůbec. Děti získají představu 

o programování, když potřebují své roboty naučit něco dělat. Zjistí,že počítačje dobrý i na jinoučinnost 

nežhraní her.

LEGO robotika I. a II.
10. - 14. 7. 2017

31. 7. - 4. 8. 2017

foto foto
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30dětí

Letošní tradiční rukodělný tábor měl název „Po stopách starých řemesel“. Děti se seznámily s postu-

pem výroby knih a vyrobily si vlastní deníček. Dále si každý pomaloval květináč a následnědonějza-

sadilsemínkabylinek.Druhýdendětinahlédlydotajůvýrobymýdlaatiskly na látku, z níž si následně ušily 

voňavý pytlíček. Děti si ještě vyrobily stromečky z perliček adrátků, ušily si ozdobené náramky, obojky 

a čelenky. Ubrouskovou technikou si zkrášlily krabičku na poklady. SoučástíprogramubylanávštěvaH-

anáckéhoskanzenuvPříkazech. Poprohlídcesedětisetkaly s paní Vlkovou a pod jejím vedením si utkaly 

vlastní podsedák. Nezapomenutelným zážitkem bylo setkání s panem kovářem Vlkem, ten dětem 

vyprávěl o kovářském řemesle s ukázkami práce a děti si s jeho pomocí ukuly klínek do sekery. Pro 

rodiče děti na závěr tábora připravily „tržiště“, kde každý účastník měl svůj stánek se všemi svými 

výrobky. Rodiče děti přivítaly vlastnoručněupečenými a zdobenými perníčky.

Po stopách
starých řemesel

21. - 25. 8. 2017

foto foto
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13dětí
Víkendové soustředění zaměřené na rozvoj technických a manuálních dovedností v podobě přípravy 

na soutěž v robotice s názvem First Lego League (dále jen FLL) proběhlo na turistické základně Po-

hořany. Soustředění sloužilo jak k souvislé přípravě na FLL, tak i ke stmelení členů kroužku. Tímto došlo 

ke zlepšení celoročníčinnosti v kroužku Legorobotika na DDM Olomouc. Děti v průběhu soustředění 

získaly představu o programování při vytváření programů, díky kterým jejich roboti splnili zadané úkoly 

(překážky). Při vytváření jednoduchého výzkumného projektu a jeho následné prezentaci (jde o jeden 

z hodnocených úkolů na FLL) si procvičily i sebeprezentaci. Děti se naučily vytvářet prezentaci v MS 

Office a následně si procvičily její přednesení. Letošním tématem FLL je Hydrodynamika. Děti se ve 

svých projektech zabývají jedním ze dvou témat, a to Identifikací poškození vodovodních trubek a 

zneužíváním pitné vody (např. splachování pitnou vodou). Všechny letošní překážky na FLL jsou spjaty 

s problematikou vody. Žárovky a Ou, Spoiler, což jsou dva soutěžní týmy DDM Olomouc, na soustředění 

pracovaly na konstrukci robota, který zvládne alespoňněkteré překážky úspěšnězdolat.

Soustředění
Legorobotika

3. - 5. 11. 2017

foto foto
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Dům dětí a mládeže
Vila Tereza, Uničov

Uničovský Dům dětí a mládeže Vila Tereza zajišťuje rozličné aktivity výchovně-vzdělávacího i 

rekreačníhocharakteru.Zájmovévzdělávacíaktivitypořádámepředevšímvprostoráchaareálu DDM Vila 

Tereza, část aktivit je soustředěna do škol, do areálu BMX, na sportoviště ve městě Uničověa na dopravní 

hřiště. Pobytové akce, letní a zimní tábory, soustředění zájmových útvarů uskutečňujeme po celý rok 

vČeské republice i v zahraničí. Mezi nejzdařilejší patří v letošním roce uskutečnění dvou příměstských 

táborů zaměřených na rozvoj manuálních, technických a řemeslných dovedností dětí.Odbornýper-

sonálzřadexterníchpracovníkůDDMposkytovalvšemúčastníkůmodbornou pomoc, metodické vedení 

a odborný dohled při technických i řemeslných činnostech, které v celodenním programu zaujímaly 

více nežpadesát procentčasu. Dům dětí a mládeže Vila Tereza v Uničově, jehož zřizovatelem je Olo-

moucký kraj, je školským zařízením pro zájmové vzdělávání v oblasti volného času. Své služby poskytu-

je širokému okruhu zájemců, především dětem a mládeži, od roku 1983.

Mgr. Jana Veselá - ředitelka
Nádražní 530

783 91  Uničov

www.ddm-unicov.cz

info@ddm-unicov.cz

585 051 156

foto foto
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25dětí
Příměstský tábor Letem barevným světem se uskutečnil za podpory sdružení OK4Inovace, díky které 

se mohlo pro děti nakoupit množství výtvarného materiálu, jenž byl použit na pestrou azajímavou 

tvorbu. Děti se naučily novým výtvarným technikám. Vyzkoušely si spoustu rukodělných aktivit, jako 

je zatloukání hřebíků, malování slupovací barvou, tisk, tvorba keramiky,plstění,korálkováníčibigshot.

Součástípříměstskéhotáborabylanávštěvazábavního centra Krokodýlek, kde se dětem díky spoustě 

atrakcí velice líbilo a odjížděly velice nerady. K dalším činnostem jsme využili venkovní areál DDM. 

Pořádali jsme soutěže, hráli různé hry, stříkali se vodní pistolí a odpočívali. Tábor byl velice povedený 

díky pestrému programu ašikovnosti dětí.

Letem
barevným světem

10. - 14. 7. 2017

foto

foto

foto

foto
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26dětí

Především pro ty nejmenší byl určen příměstský tábor Prťata v dílně. Děti ve věku 3 až 6 let si vyzk-

oušely různé rukodělné činnosti. Díky poskytnutému finančnímu příspěvku od sdružení OK4Inovace 

se na dětský tábor zakoupila dřevěná dětská sada pro rozvíjení motoriky, šroubující tvary, hra s kladívky, 

skládací vrtulník a krabice s nářadím. Děti byly velmi šikovné a vyrobily si hudební nástroj (štěrchátko), 

pavučinku na dřevěném podkladu a papírové parníky. Děti si také vytvořily obrázek na korkovém pod-

kladu pomocí kladívka, hřebíčků a tvořících prvků. Součástí programu byl celodenní výlet do Pradě-

dova muzea v Bludově. Každý den si děti po obědě vyslechly čtenou pohádku a po odpočinku opět 

pokračovaly ve výrobě. Kromě toho si děti užily i společné hry.

Prťata v dílně
24. - 28. 7. 2017

foto

foto

foto

foto
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26dětí
Především pro začátečníky a děti se zájmových modelářských kroužků byl určen příměstský tábor 

Patlák, který se uskutečnil již třetím rokem. Pro děti byly zakoupeny stavebnice, balsa, barvičky, lep-

idla a další materiál k výrobě modelů. V průběhu týdne si každý postavil svůj plastikový model včetně 

povrchové úpravy a v leteckém modeláři si děti vyrobily z balsy jednoduchéfunkčníházedlo.Natáboře-

byladětemnabídnutamožnostseznámenísesestavbou plastikových modelůi modelůlétajících. V 

plastikovém modeláři se děti seznámily se základními stavebními postupy při lepení modelů–orien-

tacevplánku,oddělenívýliskuodvstřikovacíhorámečku,začišťovánídílů,lepení lepidlemnaplastasekun-

dovýmlepidlem,prácesmodelářskýmibarvami,smirkování,nanášení obtisků. V leteckém modeláři se 

děti učily sestavit model na gumový pohon „Kadet”. Získávaly znalosti v názvosloví a postupech stavby. 

Učily se pracovat s lepidlem, lakovat, řezat a brousit. Krátce nahlédly do problematiky záletu mod-

elu na gumový pohon. Dopolední program byl zaměřen na letecký a plastikový modelář, odpoledne 

pak probíhaly sportovní aktivity a modelařina. Ve středu se děti zúčastnily výletu do Laser arény v 

Olomouci. Děti také navštívily soukromou zahradní železnici, která měla veliký úspěch nejen u dětí, 

ale i dospělých.Všichnisezdeseznámiliisjinýmdruhemmodelářskéručnípráce.Poslednídenna táboře se 

dokončily úpravy na modelech a děti čekalo zalétání modelů, které bylo závěrečnou tečkou tábora. 

Všem se podařilo modely zdárně sestavit a zalétat. Děti si své výrobky odnesly domů. Pestrá táborová 

činnost probíhala v prostorách a v areálu DDM Uničov. Díky dotaci města Uničova se tábora mohly 

zúčastnit i děti ze sociálně slabých rodin. Hodně také pomohla finanční pomoc sdružení OK4Inovace, 

za niž jsme mohli nakoupit více materiálu a technických pomůcek.

Patlák
21. - 25. 8. 2017

foto foto
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ORION - Středisko volného 
času, Němčice nad Hanou

příspěvková organizace

Středisko volného času v Němčicích nad Hanou je příspěvkovou organizací města Němčice nad Hanou. 

Přestože jsme malým střediskem volného času, tak oslovujeme naší činností a nabídkou celýmikrore-

gionNěmčicko.Poslánímnašehostřediskavolnéhočasujenaplňovatvolnýčasdětí a mládeže v tomto re-

gionu a reagovat na poptávku široké veřejnosti. Naše činnost spočívá v pravidelnémzájmovémvzděl

ávánívpodoběkroužků,vpořádánímenšíchpříležitostnýchakcí, jako jsou různé workshopy, tvořivé dílny 

a výlety. Dále pořádáme velké akce, mezi které patří Slavnosti padajícího listí, Čertoviny, Čarodějnice, 

projektové dny pro mateřské, základní astřední školy. Také se zabýváme táborovou činností, organizu-

jeme pobytové, poznávací astanové tábory. Pořádáme různé soutěže a přehlídky, připravujeme a real-

izujeme výukové programy pro mateřské, základní a střední školy. Snažíme se rozvíjet práci s talenty a 

spontánní činnost. Při pořádání zejména rukodělných workshopů či výtvarných dílen klademe důraz 

na osvojování nových dovedností a nových postupůpři práci s různými materiály. Zájmové vzdělávání 

vychází z aktivního přístupu účastníků vzdělávání, z jejich zájmu o danou oblast, z chuti získávat nové 

poznatky a osvojovat si nové dovednosti. Cílem naší práce není kvantitativní záběr, ale především 

prohlubování a zdokonalování dovedností a jejich upevňování tak, aby za účastníky našich kurzů, kro-

užkůči táborůbyl konkrétní výsledek.

Mgr. Eva Bašková - ředitelka
Tyršova 360

798 27  Němčice nad Hanou

www.svcorion.cz

info@ddmorion.cz

606 569 277

foto foto
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40dětí

Středisko volného času v Němčicích nad Hanou pořádá každoročně několik táborů a jedním z nich 

je oblíbený klasický stanový tábor na Kladkách – Bělé, kde ORION vlastní svoji krásnou základnu.Le-

tošníroknebylvýjimkouaod12.8.do25.8.sezákladnaproměnilavrájarcheologů – lovců pokladů, kteří hle-

dali stejně jako Indiana Jones vzácné archeologické artefakty. Díky podpoře sdružení OK4Inovace, si 

mohli mladí archeologové „zařádit“ také při výrobě různých archeologických pomůcek, které jim při 

jejich bádání mohou pomoci. Do tábora jsme zařadili takové činnosti, které podpořily celotáborovou 

hru a zapadly do její koncepce. Jako první jsme se rozhodli vyrobit archeologický deník. Každé dítě si 

vyrobilo svůj vlastnoručně šitý sešitek v koženéčilátkovévazbě.Nutnododat,žebylopřekvapivé,jaksina-

konecvšichnisvýchdeníčků považovali a jak je používali. Druhou činností byla výroba hlavolamů – tan-

gramů z překližky, vyřezávání misek a výroba ptačích budek. Archeologové byli totiž tou dobou v Číně, 

a tak potřebovali dary pro císaře. Protože se tábora účastnilo 40 dětí, museli jsme udělat skupiny, ve 

kterýchdětivyrábělyzmíněnépředměty.Běhemtáborapakmělymožnostpřivolnýchchvílíchsi výrobky 

dodělávat nebo vyrábět další. 

Lovci pokladů
12. - 25. 8. 2017

foto foto
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Třetí činností byla výroba pouzder, náramků a přívěsků z kůže. Díky sedlářovi, který za námi přijel, si děti 

mohly vyzkoušet tradiční šití kůže, vyrážení motivů atd. Děvčata si ve většině případů vyráběla ozdob-

né předměty a kluci zase pouzdra na nože. Kožařské odpoledne bylo doplněno také ukázkou práce 

s honáckým bičem a lasem. Posledníčinností,kdesedětimuselypopasovatsmateriálemanářadím,by-

lavýrobapojízdných vozidel, se kterými se pak zúčastnily známého závodu F1 v San Marinu. Podle 

plánku měly děti sestrojit řiditelné káry a absolvovat několik jezdeckých disciplín. Jako materiál bylo 

využito stavební řezivo, OSB desky a na osy se použila kulatina. Kromě klasického kladívka a hřebíků 

pracovaly děti také s vrtačkou a přímočarou pilou. 

Největšímproblémempřivýroběbylvysokýpočetdětíaomezenépodmínkyprovýrobu.Jelikož na základ-

ně není elektřina, měli jsme k dispozici elektrocentrálu a pracovní stoly nám musely nahradit zahradní 

sety. Nakonec jsme to ale zvládli, i když ne vždy všechny všechno bavilo. Ale tak to bývá všude. V závěru 

si každý odvážel domů nějaký pěkný výrobek. Deníček si odváželi všichni, někdo si odvezl ptačí budku 

(6 jsme jich rozmístili v lese), někdo si domů odvezl hlavolam a jiný zase kožené výrobky – pouzdra a 

přívěsky, ale úplně všichni si odváželi nové zkušenosti a zážitky.

foto

foto

foto

foto
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Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov

Přerovské Středisko volného času ATLAS a BIOS poskytuje zájmové vzdělávání prostřednictvím pestré 

nabídky kroužků a kurzů. Kromě toho pořádá řadu tematických akcí, výstav, spontánních a táborových 

aktivit. Ve vzdělávacích činnostech vycházíme vstříc zájmovým skupinám zaměřeným na určitou 

specifickouoblast,aleuskutečňujemetakéaktivityproširokouveřejnost.Snažímesenaslouchat potřebám 

okolí a přizpůsobujeme svou nabídku žádaným aktivitám. Proto jsme se začali před několika lety více 

věnovat nabídce příměstských táborů různorodého zaměření včetně polytechnické výchovy. Mezi naše 

činnosti patří také metodická pomoc školám a školským zařízením formou výukových programů ruko-

dělných, ekologických a s dopravní tematikou. Vytváříme podmínky pro práci s talenty, organizujeme 

a pořádáme místní, regionální a krajské přírodovědné soutěže. Jsme garantem okresních a krajských 

olympiád v Olomouckém kraji.

Mgr. Blanka Mašková - ředitelka
Žižkova 12

750 02  Přerov

www.svcatlas-bios.cz

info@svcatlas-bios.cz

581 209 353

foto foto
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20dětí
Tábor zaměřený na rukodělné činnosti proběhl v srpnu v přerovském Středisku volného času Atlas 

a Bios. V pondělí dopoledne si děti zahrály seznamovací hry, vyrobily si vizitky se jmény a společně si 

vytvořily plakát s programem, který děti provázel celý týden. Odpoledne děti tvořily ošatky z prováz-

ku. Součástí tábora byla návštěva zoologické zahrady v Olomouci, která proběhla v úterý. Ve středu 

děti vytvořily živé obrazy ze dřeva, jejichž výroba je velmi zaujala a bavila. Aby si při práci se dřevem 

odpočinuly, vyrobily si antistresové balonky z mouky, které sklidily velký úspěch. Odpoledne se přešlo 

k tvorbě dalšího výrobku a tím bylo srdce pletené z papírovýchruliček.Večtvrtekdětidokončilyživéobra-

zyvyplněnímobrazuhlínouasukulenty. Potévytvářelystrašidlazbambulek(zvlny).Vpáteksebylydětipodí-

vatnazvířatadominiZOO, kterou Středisko volného času Atlas a Bios disponuje. Návštěva zvířat děti 

nadchla a poslední den tábora jsme zakončili hraním různých her. Děti za svou šikovnost a zručnost, 

kterou prokázaly v průběhu tábora, obdržely různé odměny.

Tvořílkové
7. - 11. 8. 2017

foto

foto

foto

foto
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11dětí
Malí fotbalisté z FK Kozlovice se na příměstském táboře zaměřovali zejména v dopoledních hodinách 

na fyzickou přípravu, rozvoj kondičky a osvojení si základních pravidel fair play v různých sportovních 

aktivitách. Odpoledne se střídaly vědomostní soutěže, menší sportovní činnosti a aktivity zacílené na 

rozvoj polytechnických dovedností v celotýdenní soutěži o nejlepší výrobek ze stavebnice Merkur. Děti 

při práci s drobnými díly stavebnice zakoušely často „horké“ chvilky, poznávaly své schopnosti a doved-

nosti v oblasti polytechnické výchovy pod odborným vedením. Přestože šlo ověkově blízkou skupinu 

tvořenou pouze chlapci, dobrá třetina účastníků byla v oblasti polytechnické velmi slabá. Výstava ho-

tových výrobků pro rodiče a přívětivé hodnocení všech stavitelů pomohlo pak hlavně méně manuál-

ně zručným účastníkům tábora „vyrovnat“ se s absolvováním tak náročnéčinnosti v doběprázdnin. 

Zařazení novinky s Merkurem do příměstského tábora vyvolalo natolik pozitivní ohlasy, že jsme po 

žádostech některých dětí připravili do nabídky našeho Střediska volného času i kroužek zaměřený na 

tvořivoučinnost s touto stavebnicí.

Tábor pro fotbalisty
21. - 25. 8. 2017

foto

foto

foto

foto
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Základní škola a Dům dětí a 
mládeže Krasohled, Zábřeh

Na polytechnické vzdělávání je zaměřena Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Severovýchod 

484/26, která se nachází na stejnojmenném sídlišti na okraji města Zábřeha. Areál školy tvoří hlavní 

budova, od níž vede k hale se dvěma tělocvičnami spojovací chodba. Právě na této chodbě je odborná 

učebna na práci se dřevem. V další budově je jídelna, školní družina a nově Dům dětí a mládeže Kra-

sohled, s nímž byla naše škola sloučena 1. 7. 2016. V hlavní budově jsou odborné učebny – informa-

tiky, jazyková učebna, multimediální učebna, kovodílna, pracovna chemie a fyziky, pracovna přírodop-

isu, cvičná kuchyňka, pracovna výtvarné výchovy. Ke škole patří ještě dvouhektarová plocha, která je 

rozdělena na školní pozemek, sad, prostor využívaný družinou a sportovní areál.

Mgr. Markéta Bartášková - ředitelka
Severovýchod 484/26

789 01  Zábřeh

www.zssvzabreh.cz

ddmkrasohled@seznam.cz

770 114 947

foto foto
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10dětí
V období jarních prázdnin se konal v Základní škole a Domě dětí a mládeže Krasohled Zábřeh 

příměstský tábor zaměřený na řezbářství – sochání. Cílem tábora bylo, aby si každý účastník během-

dvoudnůkonánítáboravyrobiljedenvýrobek,získalznalostizoborudřevovýroby,zvládl opracování dřeva, 

barvení a kompletaci výrobku. Chlapci si vyráběli autíčko, dívky ptáčka v hnízdě. Děti pracovaly pod 

vedením pana dřevosochaře Zdeňka Macháčka, vedoucím tábora a pedagogickýmdozorembylapa-

níMarieKoutná.Prvnísetkáníproběhlovpondělívprostorách dřevodílny. Děti byly seznámeny s bez-

pečností práce a následně s nářadím a materiálem k výrobě. V první části pracovního dne obdržely děti 

připravený polotovar v základním tvaru. Ten následně opracovávaly pomocí dlátek. V druhé části byli 

účastníci seznámeni s vlastnostmi a druhy dřeva a jejich využitím. Povídání o dřevě se díky velkému 

zájmu dětí vyvinulo ve velmi zajímavou přednášku. V úterý probíhala druhá fáze zpracování výrobku, 

která spočívala v jemnějším opracování a broušení. Tato část zabrala téměř celé dopoledne. Po polední 

přestávce následovalo máčení výrobků ve vodě před závěrečným broušením. Během schnutí se děti 

věnovaly vlastní tvorbě s použitím nově nabytých dovedností, přičemž z odřezků, které používaly, vzni-

kaly skutečně zajímavé výrobky. Po uschnutí všichni přistoupili ke konečné fázi, kterou bylo barvení 

akompletace. Na závěr tábora proběhlo zhodnocení a prezentace výrobků, poté následoval důkladný 

úklid učebny. Děti byly ze svých výrobků velice nadšené. Výrobky byly velmi zdařilé a děti projevily 

zájem účastnitsepodobnězaměřenéhotáboraivbudoucnosti.Lzezcelajistěříci,žeakcebylavelkým příno-

sem pro rozvoj jejich rukodělných a pracovních dovedností.

Řezbářství
27. - 28. 2. 2017

foto foto
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11dětí
Základním kamenem příměstského elektrotábora v Zábřehu se staly stavebnice Voltík I a II společně 

se stavebnicí Boffin 750. Děti ve věku devět až čtrnáct let se pod odborným vedením Miroslava Vin-

klera a Pavla Trojana z VOŠ a SŠA Zábřeh seznámily s těmito stavebnicemi, elektronickými součást-

kami a pájením plošného spoje. Postupně zapojovaly elektrické obvody od těch jednoduchých až po 

ty složitější. Děti si odnášely domů model policejního autíčka, do kterého si zabudovaly elektronickou 

stavebnici policejní sirénky. První setkání proběhlo v pondělí v prostorách multimediální učebny ZŠ a 

DDM Krasohled Zábřeh. Děti byly seznámeny s BOZ, BOZP a PO a následně s používáním nářadí (tavná 

pistole, vrtačka, elektrická pájka ad.) a materiálem k výrobě. V první části pracovního dne děti obdržely 

předchystané modely policejního auta v základním tvaru. Postupně se seznamovaly se vším, co bude 

třeba udělat, aby bylo dosaženo finální fáze a aby mohly postupně úspěšně dokončit výrobek.Dětis-

eseznámilystechnikoupájení,kdebylkladenpřísnýdůraznabezpečnostpráce. Dále proběhlo seznámení 

se čtením jednoduchých el. schémat a zapojováním el. součástek na stavebnici Voltík I. Následující den 

se pokračovalo v práci se stavebnicí Voltík I, šlo o zapojování součástek el. obvodů. Účastníci si osvojili 

zapojování sériových a paralelních zapojení a základy měření v těchto obvodech. Na závěr byla použita 

stavebnice Voltík II a Boffin 750. 

Autoelektronik
14. - 18. 8. 2017

foto foto
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VestředupokračovalyprácenastavebnicíchVoltíkIIaBoffin750.Účastnícisiosvojilizapojování složitějších 

obvodů a měření na těchto stavebnicích. Během středy a čtvrtka děti sestavily základní kostru autíček 

a od středy postupně pracovaly na zapojování obvodů, instalaci světel asirény. Pro osazení a pájení 

plošného spoje byly využity dosavadní znalosti a dovednosti, které děti získaly během prvních dnů 

elektrotábora. Během elektrotábora bylo změněno osvětlení policejního autíčka na policejní blikač. 

Pro něj byl využit jeden z volných pinů integrovaného obvodu NE 555. Ve čtvrtek v závěru dne proběhla 

soutěž v zapojování elektrických obvodů dle slovního zadání. Všichni byli odměněni sladkouči zdravou 

odměnou dle svých výsledků. V pátek byla již velká většina výrobků dokončená, účastníci instalovali 

světla a připravili se na závěrečnou prezentaci svých výtvorů. Nakonec se podařilo zkompletovat všech-

na vozidla a úspěšně splnit stanovený cíl. V závěru dne proběhla ukázka diagnostiky na vozidle Oc-

tavia III a předvedení elektronických systémůvčetněhledání závad. Vedoucí pracovali po celou dobu 

tábora s dětmi individuálně a podle jejich možností, jelikož se rozhodněnejednaloolehkýúkol.Dětiby-

lyzesvýchvýrobkůvelicenadšené.Výrobkybylyvelice zdařilé a děti projevily zájem účastnit se podobně 

zaměřeného tábora i v budoucnosti. Na závěr si neodnášely jen model funkčního policejního autíčka, 

ale také pamětní list na pořádaný elektrotábor. Lze zcela jistě říci, že akce byla velkým přínosem pro 

rozvoj jejich technických znalostí a pracovních dovedností, které by bylo vhodné nadále zvyšovat a 

rozvíjet.

foto foto
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18dětí
Tvořivost a manuální dovednost si děti mohly vyzkoušet na příměstském táboře zaměřeném na 

práci se dřevem. V odborné učebně dílen se vystřídaly dvě skupinky dětí – dvanáct dopoledne, šest 

odpoledne. Pod vedením paní Marie Portešové si děti během konání tábora vyrobily různé výrobky 

jako ptačí budku, podstavec pod hrnec a svícen. Získaly tak znalosti z oboru dřevovýroby a zvládly opra-

cování dřeva, barvení a kompletaci výrobku. Vpondělíbylydětiseznámenysbezpečnostípráceanásled-

něsnářadímamateriálemkvýrobě. V první části pracovního dne děti obdržely předchystané polotovary 

v základním tvaru. Tento polotovar následně opracovávaly pomocí pilek, dlátek a brusného papíru. V 

druhé části byli účastníci seznámeni s vlastnostmi a druhy dřeva a jejich využitím. Povídání o dřevě se 

díky velkémuzájmudětívyvinulovevelmizajímavoupřednášku.Naptačíbudcedětipracovalypodle svých 

schopností do úterý až středy, kdy ve středu postupně všichni svůj výrobek dokončily a nalakovaly. 

Ve čtvrtek se děti pustily do výroby podstavce pod hrnec, kdy opět obdržely polotovar ve formě lišty, 

kterou rozřezaly a následněpomocí dlátek opracovávaly a kompletovaly pomocí lepidla. V pátek děti 

pracovaly na výrobě svícnu, kdy bylo důležité z přichystaného polotovaru vyrobit hezkou hvězdu a 

podle svých návrhůji dozdobit. Následovala konečná prezentace výrobků. Děti byly ze svých výrobků 

nadšené. Tábor se jim velice líbil. Pokud prý bude možnost, příští rok se zase přihlásí.

Pracujeme se
dřevem I. a II.
21. - 25. 8. 2017

foto foto
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Přehled
INSTITUCE POČET 

TÁBORŮ
POČET 

ÚČASTNÍKŮ

Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov 3 77

Dům dětí a mádeže Magnet, Mohelnice 4 214

Středisko volného času, Atlas a Bios, Přerov 2 33

Dům dětí a mládeže Olomouc 7 100

Základní škola a DDM Krasohled, Zábřeh 4 39

Dům dětí a mládeže Kojetín 3 95

ORION - Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková org. 1 40

CELKEM                                                   173 480 Kč 24 597

INSTITUCE NÁZEV TÁBORA
Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov Letem barevný světem

Prťata v dílně
Patlák

Dům dětí a mádeže Magnet, Mohelnice I. turnus - fotorámečky
II. turnus - postavičky z květináčů, věšáky
III. turnus - razítka a potisk trika, mikroskop
IV. turnus - světelné dekorace, robotický brouk

Středisko volného času, Atlas a Bios, Přerov Tvořílkové
Tábor pro fotbalisty

Dům dětí a mládeže Olomouc Zahradní plastiky
Do Afriky
Příměstský tábor LEGO Robotiky I. a II.
Po stopách starých řemesel
Příměstský tábor modelářů
Soustředění Legorobotika

Základní škola a DDM Krasohled, Zábřeh Řezbářství
Autoelektronik
Pracujeme se dřevem I. a II.

Dům dětí a mládeže Kojetín Kutilové
Pat a Mat se vrací - tvoříme “RECY - VĚCI”
Nekonečný příběh

ORION - Středisko volného času
Němčice nad Hanou, příspěvková org.

Lovci pokladů
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Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje

OK4Inovace je realizační výkonnou jednotkou a smluvním partnerem Olomouckého kraje pro projekt 

“Smart Akcelerátor Olomouckého kraje”. Hlavním cílem projektu Smart Akcelerátor v Olomouckém kraji 

(SmAcc) je posílení spolupráce mezi regionálními aktéry, což spolu s činností týmu SmAcc přispěje k akcel-

eraci rozvoje inovačního prostředí v regionu, posílení krajských domén inteligentní specializace a zvýšení 

produktivity, konkurenceschopnosti, inovační výkonnosti a finančního růstu firem z Olomouckého kraje 

ve vazbě na kvalitní výzkum a školství. Projekt je navržen v souladu s Regionální přílohou RIS3 strategie 

Olomouckého kraje.

Mezi dílčí cíle projektu patří:

 1. Zvýšeníinovačníaktivityfirem,zájmuadovednostívlastníků,managementuizaměstnanců  

  v zavádění a rozvoji inovačních procesů. U firem se zahraničním vlastníkem zvýšení

  jejich připravenosti a schopnosti získat od mateřské společnosti část vývoje a výroby   

  produktů s vyšší přidanou hodnotou.

 2. Vytvoření nástrojů usnadňujících navázání kontaktů mezi průmyslem a výzkumem, a   

  umožňujících vznik i rozvoj spolupráce mezi firmami navzájem i výzkumníky. Zvýšení

  motivace představitelů firem i výzkumu ke spolupráci a jejich informační vybavenosti   

  na tuto spolupráci. Dále zvýšení míry ekonomického uplatnění výzkumu z kraje a počtu

  inovačních produktůfirem úspěšněumístěných na trhu.

 3. Dosažení vyššího zájmu absolventů základních škol o technické obory, posílení

  spolupráce škol s firmami, zvýšení dostupnosti a kvality absolventů technických oborů.

  Vytvoření nástrojů k udržení kvalitních absolventů technických a přírodovědných oborů

  v regionu či jejich návratu do regionu.

 4. Zvýšení podnikavosti, podnikatelských dovedností a zájmu o podnikání mezi žáky,

  studenty, absolventy i dalšími lidmi. Vytvoření nástrojů k nalezení lidí s podnikatelskými

  nápady, usnadnění zakládání nových firem a zpřístupnění konzultační pomoci a

  know-how potenciálním, budoucím a začínajícím podnikatelům i v okrajových

  oblastech regionu. Rozšíření inkubačních prostor pro začínající firmy a účinnější pomoc

  se zajištěním potřebných zdrojů a kontaktů.

 5. Posílení kompetencí a schopnosti realizovat a koordinovat systematické a kontinuální

  aktivity k rozvoji inovativnosti a konkurenceschopnosti regionu u pověřené organizace

  OK4Inovace. Získání důvěry ve spolupráci mezi dalšími aktéry regionálního rozvoje v

  Olomouckém kraji a zvýšení intenzity jejich zapojení do aktivit k realizaci RIS3 strategie

  a koordinace jejich aktivit.
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OK4Inovace

V rámci projektu jsou realizovány aktivity Řízení projektu, Základní tým - činnosti základního týmu bude 

zajišťovat pověřená výkonná jednotka OK4Inovace na základě partnerské smlouvy s Olomouckým krajem, 

dále Mapování, Vzdělávání kraje, Asistence, Propagace. Cílovou skupinu projektu tvoří žáci, pracovníci veře-

jné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI, pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sekto-

ru, pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol, studenti vysokých škol, studenti vyšších odborných 

škol, žáci středníchškol, zájemci o studium na vysokéškole.

OK4Inovace je nekomerční organizace spoluvlastněná Olomouckým krajem, Statutárním městem Olo-

mouc, Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokou školou logistiky, Nadačním ústavem regionální spo-

lupráce a klastrem MedChemBio. Sdružení OK4Inovace je pověřeno realizací projektu Smart Akcel-

erátor Olomouckého kraje (v rámci tzv. RIS3 strategie) s cílem rozvoje konkurenceschopnosti a znalostní 

ekonomiky v regionu. Sdružení je zapojeno též do dalších aktivit na podporu hospodářského rozvoje olo-

mouckého regionu, realizuje např. projekty ke zlepšování vzdělávání v regionálnímškolství.

Více informací o sdružení OK4Inovace najdete na www.ok4inovace.cz.

Příměstské tábory v Olomouckém kraji zaměřené na polytechnickou výchovu.

Tuto publikaci vydalo sdružení právnických osob OK4Inovace, které podporuje hospodářský rozvoj

olomouckého regionu zejména voblasti vzdělávání, lidských zdrojů a marketingu.

Adresa vydavatele:  Jeremenkova 40b

    779 00 Olomouc

Manažerka projektu:  Mgr. Zuzana Kostnerová

Grafický návrh a zlom:  BcA. Kateřina Novotná

Publikace vznikla za podpory projektu ESI, OP

Výzkum, vývoj a vzdělávání: Smart Akcelerátor, reg.č. 02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367.

Olomouc, 2018
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Podpořili nás
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