Záverečné hry
Zážitky
Pomôcky: papier a ceruzky pre trojčlennú skupinu
Prostredie: okolie tábora
Popis:
Prežili sme spoločne niekoľko dní. Každý z nás má svoje jedinečné zážitky. Skúsime
spoločne premýšľať a pomenovať to, čo na nás najviac zapôsobilo a prečo, to čo sa nám
najviac páčilo.
Rozdelíme sa do trojíc (úplne náhodne). Každá trojica má 15 minút na to, aby sa zhodla na
siedmich vlastnostiach, veciach, činnostiach, ktoré sa im na programe tábora páčili. Spôsob
rozhodovania v malej skupine necháme na nich samotných. Každý by mal povedať svoje
stanovisko a obhájiť ho. Po uplynutí daného času sa trojica spojí v šesticu. Porovnajú svoje
charakteristiky. Skúsia sa behom ďalších 15 minút dohovoriť a určiť sedem najdôležitejších
charakteristík. Po absolvovaní tejto diskusie sa spojí dohromady celá 12 – členná skupina
a vypracuje v ďalších 15-tich minútach zoznam svojich priorít. Na konci získame zoznam
vecí, vlastností, ktoré sa účastníkom najviac páčili, ktoré im utkveli v pamäti. Hovorca
jednotlivých skupín zverejní výsledky na konci celej akcie.

Iluminácia
Pomôcky: rôzne typy osvetlenia: sviečky, kahance, prskavky, baterky, lampióny, zariadenie
pre reprodukciu hudby
Prostredie: pôsobivé zákutia: napr. lesná mýtina, starý zarastený kameňolom... atď
Popis:
Ilumináciou bolo nazývané slávnostné osvetlenie. Bola to tiež výzdoba stredovekých spisov.
A môže to tiež znamenať náhle poznanie a osvietenie.
Naše Iluminácie budú slávnostným zakončením pobytu. Ozdobíme svoje pekné zážitky
svetelnými obrazmi. Pokiaľ sa akcia vydarí, pripravíme pre seba a ostatných neobvyklý
zážitok. V tomto duchu tiež informujeme účastníkov akcie.
Zahájenie pripravíme na neskorú nočnú hodinu. Cesta do miesta stretnutia bude označená
osvetlenými lampiónmi. Účastníci nesú vlastné osvetlenie. Samotné miesto je tiež osvietené
sviečkami, kahancami. Na konečnom mieste sa účastníci pohodlne usadia. Môžu len tak
sedieť a vnímať atmosféru ticha alebo hudby, ktorú im pustíme veľmi potichu. Alebo môžeme
diskutovať o tábore, o zážitkoch, ktoré sa nám páčili.
Postupné zhasínanie osvetlenia signalizuje koniec akcie. Potom sa účastníci pomaly a potichu
rozchádzajú.

