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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA PF UJEP 
 
Pedagogická fakulta UJEP pořádala příměstský tábor, který byl zaměřený na 
sport a hravé učení dětí mladšího školního věku. Program byl sestaven za 
pomoci samotných studentů a pracovníků fakulty. Tábora se zúčastnily děti 
zaměstnanců UJEP a společnosti Adler. 
 
Díky katedře tělesné výchovy a sportu pedagogické fakulty se podařilo program 
tábora sestavit zejména ve sportovním duchu. Každý den děti čekal 1,5hodinový 
sportovní blok. Během něj si zahrály nejen typické míčové hry, ale také netradiční 
trangleball nebo tchoukball. „Táborníci“ si také vyzkoušeli lezení na horolezecké 
stěně a pěstovali odvahu dostávat se vlastními silami do výšek. 
 
Aby byl tábor taktéž pedagogicky vzdělávací, studenti pro děti připravili hravé 
učební bloky. Ty byly zaměřeny na různé školní předměty. Například hned 
v pondělí se děti vrhly na výtvarnou výchovu. Zde se seznamovaly s tvary a 
výtvory Pabla Picassa.  
 
„Při angličtině jsem se snažila především zopakovat základy, které děti měly 
z výuky na základní škole. Praxe s dětmi mě během prázdnin velmi bavila, neboť 
jsem měla příležitost vidět, jak je zvolené interaktivní hry velmi baví,“ komentuje 
svou přípravu i zkušenost studentka anglistiky Nur Ashraf Bekai. 
 
Oblíbený byl odpolední blok, který do „tábora“ přiváděl také návštěvníky mimo 
pedagogickou fakultu. Takto se děti potkaly s asistenčními pejsky z neziskové 
společnosti Šťastný pes, zahrály si s matematickými roboty z přírodovědecké 
fakulty, od cestovatele Marta Estema se dozvěděly něco o světě a vytvořily si 
památku v keramické dílně. 
 
„Příměstský tábor se skutečně vydařil a máme velmi kladné ohlasy od rodičů i 
dětí. Pedagogická fakulta se již nyní těší na příští rok, neboť bude příměstský 
tábor realizovat v rámci fakultního projektu,“ uzavírá PR pracovnice PF UJEP 
Anna Havelková.  
 
Kontakt: Mgr. Anna Havelková, anna.havelkova@ujep.cz, 775 605 802 
 
Fotografie: Účastníci příměstského tábora 2017; archiv UJEP: 
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=3cc8330d-2641-51e9-5abb-00006e541c90 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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