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Je pondělí, před školou vítají děti dva vodníci a zvou je dále. Jsou jako z pohádky a tak není divu, že 
uvnitř skončí i úplně cizí chlapec, který původně směřoval na jiný tábor.. Po chvilce zmatků se vše 
vysvětlí a malý předškoláček vstoupí do jiné pohádky v místní tělocvičně... 
Mezitím se ve Sviadnovské škole 27 dětí rozdělí do třech týmů - jedni se vrhají na vyrábění zvířátek 
z dřevěných placek a také dekorací z mušlí, druzí na přípravu hmoty pro výrobu ručního papíru a 
jeho následnou výrobu a na třetím stanovišti se dávají do ozdoby květináče - namalovat oči, pusu, 
nos, připevnit pár ozdob. Nakonec naplnit hlínou, do ní zasadit semínka a pořádně zalít, aby zelené 
vlásky brzy vyrostly. Během dne se děti na všech těchto místech prostřídají. Všechny překvapuje, 
kolik krásných věcí může vzniknout za tak krátkou chvíli, když se dětem dá příležitost popustit 
vlastní fantazii a materiál pro tvoření.  
Hned v pondělí začíná dlouhá příprava hlavního velkého díla - vodníka, jež se má na kole vyrazit na 
cestu kolem světa. Dnes je to výroba lopatek pro vodní kolo z přebytečných PET lahví. Je třeba je 
uřezat a nabarvit. Někteří si také vyzkouší práci s pilkou při řezání chybějících koleček pro výrobu 
zvířátek. 

 

Druhý den se děti věnují především tvoření z keramické hlíny. Během celého dne vzniká spousta 
krásných rybiček, srdíček i jiných keramických ozdob. Ještě vyrábíme další potřebné lopatky a 
začínáme pracovat na jejich propojení. Dostali jsme od řezbáře nahrubo opracovanou dřevěnou 
hlavu. Děti ji dlátkem tvarují dle svých představ, hloubí díry pro oči, aby se do nich daly schovat 
diody, vodník "začíná chytat" zelenou barvu v obličeji. Chvíli se věnujeme také mechanickému 
pohybu - děti opravují své nefunkční autíčka na motorek, zkoušejí práci s pájkou, zapojení obvodů. 
Zcela hravě zvládnou rozsvítit diodu napojením na malou baterku - přesně tak později vodníkovi 
svítí oči.  
 



Třetí den míříme na exkurzi do včelařského muzea v Chlebovicích. Shlédneme zajímavý film o 
pilných včelkách, nakoukneme do úlů (ovšem, bez včelařských klobouků to nejde) a prohlédneme 
si vše, co je třeba pro výrobu medu a zpracování včelích produktů. Je to věda, než se dostane med 
do čaje. Na závěr máme možnost tvořit se včelím voskem a vyrobit si svíčky. Na vodníka jsme dnes 
téměř neměli čas, tak alespoň na závěr dostává vlasy a zdobíme jeho fráček fanglemi. 

 
Během čtvrtku už má vodník připraveno kolo s lopatkami - tak, aby mohl využít vodní pohon. Děti 
ale kromě toho vyrábí dekorační stromy z kamenů a perliček, malují na dřevo či dokončují to, co 
nestihly za předchozí dny. Konečně je suchý papír, jež si vyrobily v pondělí a tak jej mohou krásně 
pomalovat a udělat si tak památku na tábor s vodníkem. 

Poslední den už vodník téměř roste před očima, hlava je 
čím dál tím živější, železná konstrukce je obléknuta do 
kalhot, fráčku, vše je vycpáno slámou. Na závěr dostává 
fajfku do pusy a může vyrazit. Jenže - začíná pršet, tedy 
vlastně lít jako z konve. Vodník je ve své kůži, ale co my 
suchozemci?... A tak místo toho abychom vodníka 
doprovodili k potoku, k místu, kde má začít jeho 
pomyslná cesta kolem světa, schováváme se dovnitř před 
deštěm. A má to svou výhodu - rodiče, kteří přicházejí pro 
své ratolesti, mohou vidět celou naši týdenní práci - jak 
výrobky dětí, tak jejich veledílo - vodníka - v plné kráse. A 
navíc - dostávají tip na výlet na víkend - k potoku Olešná 

(pro znalé - souřadnice GPS: 49°40'44.642"N, 18°18'47.406"E), kde jej ještě ten večer jeho 
duchovní otec a tvůrce (my mu říkáme 
Šerif) v dešti obětavě spolu s několika 
pomocníky, instaluje. 
  
Co říct závěrem? Nestačí dát dětem do 
ruky rybu, aby se najedly, je potřeba je 
naučit rybu chytat a připravit. A v tomto 
duchu se nesl celý tvořivý týden a myslím, 
že se to všem moc líbilo. Velké díky všem 
vedoucím za jejich přípravu, nasazení i 
trpělivost při práci s dětmi, velké díky ZŠ 
Sviadnov za podporu při realizaci díla a 
také MAS Pobeskydí, která na vše 
přispěla. 



Tak to jsme my: 

 
 
A toto taky - se svými vzácnými výtvory a návštěvou, která nás přišla podpořit - p. Sikora, p. Carbol 
a pí  Kolegová:-) 

 


