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PROjEKT 
PIRÁTI 

Z HLInÍKA
obec Abrahám 2019

Po úspešných, minulých ročníkoch s názvom “Na divokom Abraháme” a “Vzdelávací chodníček”, pripra-
vujeme, v poradí tretie vzrušujúce dobrodružstvo pre naše deti. Kým minulý rok si fanúšikovia kovbojov 
a indiánov prišli na svoje, a rok pred tým sa niečo naučili o separovaní odpadu, recyklácii a ekológii, tento 
rok si vyskúšajú rolu pirátov. Projekt je zameraný na zážitkovo-športovo-kreatívne strávený deň za účasti 
rodičov či starých rodičov.

 Obec Abrahám sa môže pýšiť len jediným jazierkom, ktoré sa nachádza v jej intraviláne. Občania ho 
ľudovo nazvali Hliník. A podľa tohto jazierka sme nazvali tohtoročnú pirátsku akciu � “Piráti z Hliníka”. 
Akcia bude plná súťaží, športových aktivít, tvorivých dielní a spoločenskej zábavy pre deti a mládež.

Výzdoba ako aj aktivity sa budú niesť v duchu týchto nebezpečných pánov večne túžiacich po 
poklade a dobrodružstve. Opäť vyzveme a požiadame organizácie, starších žiakov Základnej školy v 
Abraháme, študentov a obyvateľov obce o ich pomoc pri organizovaní tejto akcie. Aj v predošlých rokoch 
boli neuveriteľnou pomocou, oporou a zároveň aj podporou pri ich organizovaní. Žiaci Základnej školy 
v Abraháme získali za svoju dobrovoľnú pomoc pri organizovaní, ďakovný list podpísaný predsedníčkou 
nášho združenia, starostom obce a trnavským županom.

Miesto a čas konania akcie Hlavný organizátori Spoluorganizátori
Športový areál,
obec Abrahám,
1. jún 2019 (čas ešte nedefinovaný)

Občianske združenie Obec bez hraníc,
Komisia pre voľnočasové aktivity pre 
deti a mládež v Abraháme

Obec Abrahám,
Základná škola Michala Tereka,
dobrovoľníci

POPIS PODUJATIA

Pri príchode na podujatie “Piráti z abra-
hámskeho Hliníka”, každé dieťa alebo rodina 
obdržia pripravenú a vytlačenú spoločenskú 
hru, ktorá je uvedená na prvej strane tohto do-
kumentu. Hra má dvojité pravidlá, a to pravidlá 
pre MDD a pravidlá pre ďalšie využitie doma 
s figúrkami a kockami. Do hry sú zahrnuté 
športové, výchovné, vzdelávacie, kreatívne a 
zábavné úlohy pre MDD, ale aj pre hru v domá-
com prostredí.

1. Po obdržaní hry, deti prejdú na prvé 
stanovište, ktoré začína výrobou pirátskeho 
klobúka a šable. V tomto prostredí nájdu prvý 
verš zo šiestich, s pirátskou básničkou.

Hej, hou, my sme zlí,
máme brady a fúzy.
Hej, hou, len sa tras,
piráti tu budú zas.

Hej, hou z mostíka,
my sme piráti z Hliníka!

Ostatné verše sa budú vyskytovať príleži-
tostne v okolí. Pri jaskyni piráta Krivošabľového, 
podlezú pripravenú prekážku a budú pokra-
čovať v ceste za dobrodružstvom. Ešte pred tým 
dostanú malú odmenu vo forme pirátskeho 
ovocia.

2. Deti budú pokračovať po stopách opitého 
piráta Rumáka, naučia sa ďalší verš básničky a v 
skrytej fľaši si nájdu hádanku.

Hupi – hupi, hup, 
mám len jeden zub. 
Prehryziem sa do zámku, 
vyslobodím lízanku. 

Keď ma nájdeš, vráť ma späť,
ukry ma a choď už preč. 
(Odpoveď na hádanku je kľúč, ktorý nájdu v jednej z úloh.)

3. Každý správny pirát musí mať pirátske 
meno, ktoré sa dozvie z Pirátskej matriky. Podľa 
zadania, každé dieťa zistí svoje pirátske meno.  
Meno je potrebné si zapamätať, pretože sa naň 
bude pýtať kapitán/kapitánka v cieli. 

4. V tomto stanovišti sa deti dozvedia ďalší 
verš z básničky, vyrobia si papierovú lodičku, 
počkajú na najbližšieho súpera a spravia si 
súťaž v najrýchlejšej lodičke. Papierové lodičky, 
ktoré budú poháňať vejárom, položia do dvoch, 
vodou naplnených “polorúr” a budú súťažiť. 
Výherca bude pokračovať v hre, a porazený 
môže počkať na nasledujúceho piráta. Čakanie 

si spestria výrobou ďalekohľadu alebo pásika 
na oko. Dostanú malé občerstvenie (ice tea/
limonádu), aby nevysmädli a v bazéniku s 
pieskom si “vykopú”  jeden poklad pre seba.

5. Na piatom stanovišti dostanú kurz 
výroby námorníckeho uzla. Vyrobia si vlastný 
hák, ktorým potom budú hádzať na vyrobenú 
tabuľu s hákmi. Hák, ktorý trafia bude označený 
pirátskou hodnosťou, ktorú si zapamätajú so 
svojim pirátskym menom.

6. Územie bude obkľúčené hladnými 
žralokmi. Jediným prechodom bude úzka 
lavička s prekážkami. Na konci prechodu sa 
bude nachádzať ďalší verš básničky.

7. Siedme stanovište bude bohaté na ďalšie 
aktivity. Z krabíc plných oleja, múky a mydla 
budú musieť vyloviť kľúč. Do krabíc nebudú 
môcť nazrieť. V krabiciach sa budú nachádzať 
aj  hračkárske, plastové chrobáčiky a preto 
budú musieť podstúpiť úlohu s odvahou. Deti 
budú triafať do plechoviek s loptičkou a ná-
morníckym kolesom si vykrútia ďalšie pokyny. 
Neďaleko nájdu aj predposlednú časť básničky.

Na kolese bude: 
3x návrat na lavičku  ku žralokom a opakovať 
krútenie. 3x beh od bodu A po bod B a opakovať 
krútenie.

1x odmena, pirátsky banán a povolený odchod.
1x odmena, pirátska sladkosť a povolený odchod.

8. Deti si vylosujú jeden lístok a  podľa pi-
rátskej abecedy vylúštia, čo je na ňom napísané. 
lístok odovzdajú na konci kapitánovi/kapitánke 
s jeho výsledkom.  

9. Na Hliníku nastala búrka, 5 detí sa navzá-
jom počká a zahrá sa hru na búrku.

10. V cieli každé dieťa nahlási kapitánovi 
svoje meno, hodnosť,  prečíta tajný kód a zareci-
tuje pirátsku básničku. Za splnenie podmienok 
bude každý pirát odmenený. Odmenou bude, 
pravdepodobne, plavba lodičkou po jazierku 
Hliník.

Ďalšie možnosti:

Ďalší program môže byť obohatený o 
skákacií hrad, maľovanie na tvár, fotografovanie 
s pirátskymi pomôckami, ďalším pirátskym 
občerstvením, pirátskymi medailami a jazde-
nie na koňoch. 

Môžeme si vyrobiť farebné práškové bomby 
z múky a potravinárskeho farbiva a zahrať si 
práškovú vojnu.

Počas celého podujatia budeme používať 
papierový odpad a pripravíme kôš s pirátmi na 
papierový, plastový a komunálny odpad, po-
dobne ako tomu bolo pri indiánoch minulého 
roka, pretože sa snažíme motivovať obyvateľov 
k separácii a recyklácii odpadov.
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