


DEN ČÍM ZAČÍT DOPOLEDNE  ČÍM ZAČÍT ODPOLEDNE 

PO   
 

Příjezd, ubytování 
 
Úvod a písnička k plavbě na ostrov Johoho 
 
Rozdělení na 6 kmenů po cca 12 žácích 

  
tanec Rapanui 
 
Seznámení 
s maskotem 
Fregatkou  
 

ETAPA 1 
Aktivita Ostrovy 
 
Vytvoření mapy ostrova, vytvoření panáčka z trávy a umístění do modelu 
Prezentace panáčků a jejich míst mezi 2 skupinami 
Průběžně celý den: Zavlečení černého pasažéra 
Tip na večer: Výroba fregatky z vlny 

ÚT  
Tanec Rapanui 
 
Rozehřívačka 
Ztraceni na ostrově 

ETAPA 1 
½ dětí:  
Bojovka Průzkum ostrova  
------------------------------------------------------------------- 
½ dětí:  Stanoviště: 
Rozvoj populace a její zabydlení na ostrově – různé aktivity 
1. Stavba chýší                                           2. Vaření na ohni  
3. Malování na tělo                                  4. Hejá-hají 

  
tanec Rapanui a 
změny na ostrově 
 
Hra Život krys -
vzestupy a pády 

ETAPA 2 
 

Hledání Pupku světa ostrova a oko moai 
Řešení a hledání ve skupinách 
Děti naleznou a postupně složí oko moai se získaných puzzlí 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Výroba soch + vernisáž 

ST Tanec Rapanui 
 

ETAPA 2 
Transport soch 
--------------------------------------------------------------------- 
Ptačí hry ve dvojicích obchází stanoviště, dostanou čárku na 
ruku za absolvování 
a) přechod bažiny                  e) vedení slepého 
b) trakaře                                f) svázané nohy 
c) nesení na stoličce             g) nesení na zádech 
d) balonek na čele 

 Písnička  
Johoho 

ETAPA 2 
O titul Ptačího muže  
Soutěží štafetové týmy v několika v nacvičených disciplínách na velkém 
okruhu. 
---------------------------------------------------------------------- 

1. Zrcadla, Jsem – beru (v malých skupinách) 
 

2.  Mizející bohatství (ve 2 skupinách) 
 

ČT Tanec Rapanui 
(změny na ostrově) 
Zpráva fregatky 

ETAPA 3 
OBCHODOVÁNÍ NA OSTROVĚ 
 
Hra Přežití s málem 
 
HLEDÁNÍ POSELSTVÍ – příprava na cestu a start 
Cesta s úkoly na předem vyznačených místech. Děti obdrží kousky 
zprávy v jazyce Rongo-rongo 

  ETAPA 3 
Hledání poselství  
Úkoly: přenášení vody, opékání na ohni, přenesení nemocného, hra Krysy 
a semena, Neudržitelná spotřeba 
-------------------------------------------------------------------------- 
Běhačka s luštěním písma rongo-rongo a vyluštění poselství  
Tip: Vstup do kruhu (zapamatování poselství) 
Večer: závěrečný táborák s vystoupením, př. Rituální tance, vedení kruhu, 
tai-chi ve skupinách 
+ písničky opakování + zpráva o skutečném konci ostrova a poučení pro 
nás 

PÁ  
Písničky 
 
Slide show z celého 
týdne  

ETAPA 4  rozloučení s ostrovem  
 
Budoucnost v našich rukách – zamyšlení nad poselstvím a 
budoucností ostrova podle návrhu dětí 
 
Reflexe příběhu spojená s reflexí celého pobytu  

   
 
 
Odjezd 

 

 


