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Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

Ceteh  

Děti dostaly kouzelné čepičky a šátečky, které je při nošení na hlavě chránily před 

zlem a čarodějnicí. Na konci jsme zachránili Sněhurku díky políbení od prince, kterého 

děti našly. 

 

Vstupy 

1. Nejprve v lese potkáváme zlou královnu se zrcadlem. Zlá královna se ptá, kdo je na 

světě nejkrásnější, zrcadlo jí odpoví, že Sněhurka, zlá královna se naštve, zavolá 

myslivce a ukládá mu, aby Sněhurku odvedl do lesa a tam ji zabil. Myslivec se však 

nad Sněhurkou slituje a nechává ji v lese. Sněhurka objeví v lese chaloupku trpaslíků a 

spřátelí se s nimi. 

2. Zlá královna zjistí, že je Sněhurka naživu, a vydá se za ní v přestrojení jako babička. 

Nabídne jí jablko, Sněhurka si do něj kousne a padne k zemi jako mrtvá. Trpaslíci se 

vracejí domů z práce a vidí Sněhurku ležet na zemi. Začnou smutnit a truchlit. Děti by 

chtěly trpaslíkům i Sněhurce pomoci, aby na ně nemohla Zlá královna. Dostávají 

kouzelné čepičky a spojují se tak s trpaslíky. 

3. Děti pomáhají trpaslíkům, kteří po Sněhurčině smrti všechno motají. Například 

Prófovi radí, jak se jmenuje jaké zvířátko, Štístkovi zase, jak hodit na kostce šestku... 

4. Dětem se podaří pomocí kouzelných obrázků přivolat prince, kterého zahlédnou 

v lese, a ukazují mu Sněhurku, radí mu, co dělat, a nakonec společně porážejí Zlou 

královnu. 
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Cetehové postavy 

Sněhurka – Magda Šalamounová 

trpaslíci – Jakopes, Erika, Balíček, Pafka, Bahnička (účastnili se i tatínci) 

princ – Aleš Březina 

zlá královna/čarodějnice – Klára Šalamounová 

myslivec – Pepa Machač 

 

 

Program / hry 

Hra na barvy družinek 

Štafetovky 

Táborák 

Kousáci 

Magie 

Denní kimovka s obrázky + malování 

Šaškoviny 

Tramvaj 

Pouť 

Porta 

Družinkové pokřiky 

Diskotéka 

Výroba kouzelných obrázků na přivolávání prince 
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Rozlišení družinek 

Velký kulatý korálek omotaný pestrobarevnou bavlnkou zavěšený na kůži v barvě 

družinky. Nosil se na krku. 

 

Bodování družinek 

Nástěnka se jmény členů družinek. 

 

Pamětní list 

Barevný list se Sněhurkou a trpaslíky, na kterém bylo uvedeno: Pamětní list pro… za 

pomoc Sněhurce a trpaslíkům. 
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 Družinky 
Jména družinek byla zvolena podle jejich barev. 
 
 
 
 
Účastníci tábora 
(tučně jsou vyznačeny děti) 
 
Hudsonovi (Linda, Sára, Sam) 

Svobodovy (Dagmar, Mariánka)  

Jásirovi (Ilona, Fathi)   

Blahovi (Markéta, Pavlína, Michal, Jirka)   

Hronešovi (Lucie, Daniel)   

Dufkovy (Iva, Terezka) 

Ostrýtovi (Petra, Jiří, Magdička, Johanka)   

Šimonovi (Katka a manžel, Jenda) 

Maroušovi (Bahno, Bahnička, Mates, Anička)   

Mitičtí (Letadlo, Jiří, Kačka, Míša)   

Kratochvílovy (Káča, Adélka) 

Šalamounovi (Klára, Magda, Kamilka Zbořilová)      

Nehasilovi (Mirka, Mařík, David)  

Baťkovy (Míla, Eliška)   

Machačovi (Iva, Vincent)   

Kutzendorferovi (Alice, Michal, Anna, Eliška)   

Novákovy (Míla, Agáta) 
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HV  Jakub Jakopes Esterka 

 

OV  Jiří Balíček Balík 

  Magda Šalamounová 

  Aleš Březina 

  Klára Šalamounová 

  Erika Svobodová 

  Pavka Sýkorová 

 

Ř  Pepa Machač 

 

K  Iva Bába Svobodová + pomocnice (Mirka a Míla) 

 

Z  Klára Šalamounová 
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■ Počasí bylo docela dobré, vystřídal se hic na koupání i déšť a s ním zima. Dobré 

bylo, že pršelo většinou ve chvíli, když jsme byli v táboře. Když se hrály hry nebo byl 

vstup, počasí vycházelo. 

■ Bylo postaveno pískoviště se zastřešením proti dešti i slunci a vodní klouzačka. 

■ Když šly větší děti na hru (tramvaj), tak měla batolata program v táboře. Na celtě se 

cvičilo a říkaly se básničky. Učilo se manipulovat s miminky atd. 

■ Maminky si pochvalovaly kouzelné čepičky – nenásilný způsob, jak přimět děti, aby 

měly pokrývku hlavy. 

■ Na pouti děti dostaly speciální knížečky, do kterých získávaly obrázky za splněné 

atrakce. Za ně si pak ve stánku kupovaly různé hračky, omalovánky, plyšáky, 

bublifuky, autíčka a jiné drobné dárky. 

■ U táboráku se zpívaly lidové písně za doprovodu kytary a tahací harmoniky. 

■ Dýdžeje na diskotéce dělal Pepa. 

■ Jídlo bylo pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, 

večeře), na diskotéce byla ještě večerní svačinka. 

■ Večer byl v Alhambře program pro rodiče (zpívání, srandahry, občerstvení i volná 

zábava). 

 




