
 



 

 

 

 

 

zamyslet se nad tím, jak se cítíme v prostoru tábora 

 

 

 

na táboře 
 
 

 

 

světlušky & vlčata, skauti & skautky, roveři, vedoucí 

 

 
 

 

90 minut (a víc podle toho, jak budete chtít) 

 
 

 

 

tábor 
 
 

 

 

tužky, fixy, barevné pastelky / voskovky / křídy, velké papíry 

 
 

 

Každé léto trávíme několik dní či týdnů na táboře 

uprostřed přírody. Samotný prostor tábora má jasně 

dané prvky, které na něm nesmí chybět - ať už se jedná 

o kuchyň, ohniště, stany nebo místa symbolická pro 

průběh tábora. Každé léto staví oddíly obdobné tábory a 

z důvodu nutnosti zajistit praktické fungování tábora 

není vždy dostatek času se zamyslet nad tím, jak na nás 

samotný prostor působí a zda se v něm cítíme dobře. 

Pojďte si na to letos udělat chvíli času… 



Jakmile bude tábor v plném proudu: 

1) Každý dostane papír (čím větší tím lepší) a během 20 minut má za úkol si 

projít tábor a nakreslit mapu tábora. Vy sami také připravte takovou mapu, ale 

na větší papír, než mají ostatní. 

Poznámka: Zvažte, jestli pro vaši družinu nebude lepší, když budou hned od začátku 

pracovat ve dvojicích. 

 

2) Když mají všichni hotovou mapu, ukažte jim barevnou škálu, Každý má za 

úkol vybarvit mapu podle toho, kde se cítí dobře a kde naopak ne: 

Červená – cítím se tu dobře / mám to tu rád/a 

Zelená – cítím se tu docela dobře 

Žlutá – ujde to 

Modrá – necítím se tu moc dobře 

Hnědá – cítím se tu špatně / nemám to tu rád/a 

Barvy si samozřejmě můžete upravit podle sebe. 

Poznámka: Pro někoho může být takové zadání příliš obecné a abstraktní. Pomozte 

případně návodnými otázkami jako: Když jsme večer všichni u ohniště, cítíte se tam 

dobře? Proč ano a proč ne? Nebo co se vám líbí a nelíbí na naší kuchyni apod. 

 

3) Vyvěste mapu, kterou jste připravili v prvním kroku, a vyzvěte, aby všichni své 

barvy přenesli na jednu velkou společnou mapu. 

Poznámka: Pokud je vás hodně, může si každý vybrat třeba tři místa, která do mapy 

zabarví nebo jedno, kde se cítí dobře a druhé, kde naopak ne. Nebo můžete vy 

vybrat jen určitá místa a nechat všechny, aby se v diskuzi dohodli na barvě. 

 

4) Podívejte se na mapu - jaké místo je vám na táboře příjemné a jaké naopak 

nemáte rádi? Zkuste najít důvody toho, proč se někde cítíte dobře a někde 

naopak ne. 

 
 

5) Nechte společně všechny vymyslet, co by mohli udělat s místem, kde se necítí 

dobře, aby se to zlepšilo nebo jak lépe využívat místo, kde se všichni cítí 

příjemně. 

 

6) Udělejte to! 

 


