
 

 

 

 

 

PONUKA LETNÝCH TÁBOROV  

júl a august 2019 

 

PONUKA Č. 1 

Názov:   Tvorivý výletník 

Termín:   8.-12.7.2019 

Veková skupina: 1.-4.ročník 

Vedúci tábora:  Viola Kúdelová, Michaela Varmusová 

Popis tábora: Tábor je zameraný na spoznávanie zaujímavých miest v okolí 

Trnavy. Navštívime Smolenický zámok, kde sa zahráme na prírodovedcov.                       

V Kidshouse zdoláme ľadovec, budeme pretekať na tobogánoch a posánkujeme sa 

na umelej tráve. Ako správni športovci si vyskúšame golf aj footgolf. Zažijeme parkový 

piknik v Budmerickom zámku a na záver týždňa si užijeme lezeckú stenu a budeme 

sa hrať na lanových preliezkach. To všetko bude prepletené tvorivými aktivitami a 

zabudnutými trampskými pesničkami počas celého týždňa. 

 

PONUKA Č. 2 

Názov:    Túlavé topánky  

Termín:    8.-12.7.2019 

Veková skupina:  5.-9.ročník  

Vedúci tábora:   Petra Roman, Simona Matušincová  

Popis tábora:  Počas tohto týždňa si obujeme túlavé  topánky (turistické 

a nepremokavé sú podmienkou), ktoré využijeme na turistikách rôznej obtiažnosti.  

Oddýchneme si pri dobrom filme. Spoznáme nielen krásy našej okolitej prírody, ale čo-

to sa naučíme aj z náučných chodníkov. Okrem toho si program spestríme piknikom 

a rôznymi hrami. 

 

 



PONUKA Č. 3 

Názov:    Tvorivý tábor 

Termín:    15.-19.7.2019 

Veková skupina:  1.-9. ročník 

Vedúci tábora:   Zuzana Polťáková, Miriam Meszárosová 

Popis tábora:  Počas tábora budeme veľa tvoriť a vymýšľať, je preto 

vhodný pre všetky šikovné rúčky a hlavy plné fantázie. Tešiť sa môžete na veľa hier, 

rozhovorov a zábavy - a to všetko v priestoroch našej školy. 

 

PONUKA Č. 4 

Názov:   Túlavé dobrodružstvá 

Termín:   22.-26.7.2019 

Veková skupina: 1.-4.ročník 

Vedúci tábora:  Jana Máliková, Nikola Krajčovičová 

Popis tábora: Si zvedavý výmyselník, ktorý rád objavuje nové dobrodružstvá? 
Nechceš byť leňochodom, ale naopak rýchlobežkou? Šport je tvoja záľuba? Tak sa 
vydaj s nami, túlaj sa krížom krážom bludiskom, zastrieľaj si lukom. Staň sa golfistom, 
či artistom. Ak ti je to stále málo, zaži s nami jazdu na koni, skvelú „člnkovačku“, či tú 
pravú opekačku. 

 

PONUKA Č. 5 

Názov:   Skautský tábor 

Termín:   22.-25.7.2019 (4 dni) 

Veková skupina: 5.-9.ročník 

Vedúci tábora:  Július Kováč, Magdaléna Kováčová 

Popis tábora: Dlhé roky žil človek v prírode a v súlade s ňou. V dnešnej dobe sa 
nám môže zdať, že zručnosti, ktoré na to potreboval sme zabudli. Nie je to celkom tak. 
Veľa z toho si pamätáme, len to potrebujeme oprášiť a „zaspomínať“ si. Poďme spolu 
spomínať a oprašovať zručnosti prežitia v prírode. Nielen prežitia, ale aj užitia si 
spoločného času s kamarátmi v našej nádhernej prírode. Stravovanie (raňajky, 
desiata, obed, olovrant a večera) a pitný režim je zabezpečený na mieste pobytu. 
 

 

 

 

 



PONUKA Č. 6 

Názov:    Akčný tábor 

Termín:    29.7.-2.8.2019 

Veková skupina:  1.-9.ročník 

Vedúci tábora:   Romana Répášová, Viktória Dzuriaková 

Popis:  Tento letný akčný tábor bude plný zážitkov, zábavy a pohybu. 

Vhodný je pre všetky vekové kategórie. Čakajú nás zaujímavé výlety a vyskúšame si 

i lezenie na lezeckej stene, či aktivity v multifunkčnej hale. Počas tábora budeme 

spoznávať rôzne miesta v prírode v okolí Trnavy. 

 

PONUKA Č. 7 

Názov:    Milujem Slovensko  

Termín:    5.-9.8.2019 

Veková skupina:  1.-9.ročník  

Vedúci tábora:   Miroslava Šaradínová, Patrícia Demeterová/Marcela Šógorová 

Popis:   Televízna súťaž Milujem Slovensko nás inšpirovala k tomu, 

aby sme pre deti pripravili tábor s rovnakým názvom. Budeme spolu spoznávať krásy 

Slovenska. Zistíme, čo počas stáročí dokázala vytvoriť príroda a nazrieme spolu do 

tajného života jaskýň. Navštívime hrad Červený kameň a v Podolí sa pozrieme, ako 

vyzerajú aj iné hrady a zámky v zmenšenej podobe. Všetko si spríjemníme kvízmi, 

hrami a návštevou kina. 

 

 

PONUKA Č. 8 

Názov:    Krížom krážom po zrúcaninách 

Termín:    12.-16.8.2019 

Veková skupina:  1.-9.ročník    

Vedúci tábora:   Paulína Štefunková, Lucia Vrtochová 

Popis:   Počas tábora sa vydáme po zrúcaninách v trnavskom kraji 

a získame nové poznatky z histórie týchto pamiatok. Vyberieme sa na zrúcaninu 

Katarínka, Tematín, Dobrá Voda a Molpír. Odmenou za prechádzky prírodou i históriou 

bude piatkové prekvapenie. 

 


