
                                                             Po stopách přírody ve   Warmbadu  

Rádi bychom oslavili i ,,stříbrné výročí“. Tato  slova zazněla při děkovném proslovu předsedkyně 

německé organizace DKSB z Breitenbrunnu, paní Roswithy Gottinger, která navštívila závěrečnou 

prezentaci práce dětských účastníků česko-německého tábora. Možná se ptáte, proč ,,stříbrné“. Bylo 

to jen přirovnání k délce  konání společných česko-německých táborů ZŠ Toužim a DKSB 

Breitenbrunn-Sasko. 

V letošním létě se sešlo již po třiadvacáté 15 českých dětí ze ZŠ Toužim a 15 německých dětí ze ZŠ 

Breitenbrunn na letním setkání ve Warmbadu- Woklensteinu . Téma tábora bylo ,,Po stopách 

přírody“. Děti byly ubytovány v hezkém prostředí Jugendherberge ve Warmbadu. Během pobytu 

pracovaly ve smíšených skupinách pod vedením svých vedoucích.  Náplň práce skupin odpovídala 

tématu. Pracovalo se s přírodními materiály jako je pedig, kameny, mastek, ovčí vlna, dřevo, hena, 

bylinky. 

Svoji fantazii a své výtvarné umění mohly děti využít při filcování, kde si vyráběly různá zvířátka, při 

výrobě magnetů použily obarvené a dekorované ploché oblázky, zvládly také batikování a dekoraci 

bavlněných tašek přírodními motivy. Někteří si poprvé vyzkoušeli pletení košíků z pedigu. Různé 

bylinky využily děti při výrobě bylinných octů, čajů, a vonných mýdel. Šperky nebo  zvířátka z mastku  

zase nechaly vyniknout technickou zručnost, ovládání smirkování a broušení.  Mnozí  by se asi divili, 

že práci se dřevem zvládala v pohodě i děvčata. To bylo vidět například při sestavování ptačí budky 

z dřevěných komponentů a při jejím dekorování. 

Ovšem nejen práce ve skupinách byla náplní tábora. Když bylo motto tábora  ,,příroda“, bylo 

nemyslitelné, aby se děti pohybovaly pouze v okolí ubytovny.  V nedalekém lese plnily ve skupinkách 

zajímavé úkoly tzv. ,,Land Artu“.- výtvarná díla v přírodě, která vznikají  výhradně z přírodních 

materiálů. Jeden z prvních byl například vytvoření obrazce, další už byl náročnější, děti pomocí 

keramické hlíny a přírodnin, tvořily na kmeni stromu obličej ducha stromu. Nejen, že svůj obraz 

zvládly, ale jejich úkolem bylo i popsat svoji práci a i příběh svého ducha. V lese jsme si vytvořili svoji 

,,přírodní  galerii“ a doplnili jsme ji ještě o domečky z mechu a obrazy zvířat. 

V programu byla také návštěva města Annaberg, kam jsme se vydali vlakem. Jízda vlakem byla pro 

děti, zvyklé jezdit autem či autobusem, zajímavý zážitek. V Annabergu je nadchla návštěva muzea 

s interaktivní výstavou hraček z Krušnohoří- Manufaktur der Träume.  V Marienbergu si zase děti užily 

koupání v Aqua- Marine.Protože letní tábor probíhal v době ME v kopané, nechybělo také společné 

sledování zápasů  německého  národního týmu. Když se to německému týmu nepovedlo, zkusily si 

děti také mezinárodní zápas v kopané. Jednou uspěli Němci , jednou zase my, Češi. Kromě kopané 

jsme bojovali všichni  statečně i v přehazované. Při táborovém ohni jsme si zazpívali při kytaře,nebo 

opékali německou specialitu ,,Knüppelkuchen“. 

Na žádném našem společném táboře nechyběl nikdy pravidelný ,,Sparchkurs“, kde se děti zábavnou 

formou učily základní německá nebo naopak česká slova, konverzační obraty. Ti pokročilí zase 

prokázali své dovednosti ve složitějších jazykových  úkolech, třeba si zahráli si na reportéry.  

Pokud byste položili otázku dětem, zda se jim líbilo, stačilo by vidět jejich vzájemné loučení.  

Mgr. Pavel Princl a Mgr Jiřina Princlová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


