
 

 
Prímestský tábor I . turnus 

LETOM SVETOM 

10.7.2017 – 14.7.2017 

Vedúci tábora : Ing. Juraj HOMZA, Bc. Milan GEŠPERIK 

 
Tábor LETOM SVETOM je zameraný na spoznávanie prírodných krás a kultúrnych pamiatok. 

Ponúkame deťom kreatívne trávenie voľného prázdninového času športovými hrami, lezením a 

kúpaním. 

 

Pondelok 10.7 

 

Zoznamovacie hry, deň plný športových súťaží  a hier, štafetové hry, lezecká stena. 

Vlajka tábora – spoločná výtvarná práca. 

Zvieratka v mini ZOO – poznávanie zvierat, starostlivosť, kŕmenie, hry so zvieratkami. 

Ukážka záchrany človeka, prvá pomoc, praktické vyskúšanie, prednáška profesionálneho vojaka 

a záchranára Bc. Daniela Gogu. 

 

Utorok 11.7 

 

Celodenný výlet Múzeum Trebišov – expozícia poľovníctva a ochrany zveri, Kúpalisko Trebišov. 

 

Streda 12.7 

 

Turistická streda – Tri kríže – Hrubý les – Rekreačný areál Lysá Hora, kúpanie, športové hry. 

 

Štvrtok 13.7 

 

Celodenný výlet na Domašu Dobrú. Kúpanie, hry vo vode, stavanie pieskových hradov. Športové hry 

na ihrisku, futbal, vybíjaná. Spoznávanie liečivých a lúčnych rastlín. 

 

Piatok 14.7 

 

Jazdecký areál Grandessa – osedlanie koňa, jazda na koni, starostlivosť o koníkov a psíkov. 

Vyhodnotenie tábora – odovzdanie diplomov a cien. 

 

 

 

 

Vypracoval : Ing. Juraj Homza 

 

 

 

 

 

 



Prímestský tábor II . turnus 

NEPOSEDNÍK 

17.7.2017 – 21.7.2017 

Vedúci tábora : Bc. Milan GEŠPERIK, Mgr. Jana MIKITOVÁ 

 

Pondelok – 17.7.2017 

ZOZNAMOVACIE AKTIVITY 

Prehliadka CVČ, oboznámenie sa s jeho činnosťou , výroba táborovej vlajky.  

Minikurzy hokejbalu a stolného tenisu. Maľba a výroba indiánskej masky.  

Športové a vedomostné súťaže družstiev.  

Utorok – 18.7.2017 

CELODENNÝ VÝLET 

ZOO Stropkov. Areál je pre potešenie malých návštevníkov dotvorený atypickými 

detskými zariadeniami, rozprávkovým bufetom Červená čiapočka a kontaktnou ZOO  

pre deti s možnosťou kŕmenia zvierat. 

Streda – 19.7.2017 

TVORÍME A POZNÁVAME 

Vytváranie rámu na spomienkovú fotografiu. Zábavná dopravná výchova. Návšteva 

 detského ihriska. Návšteva minizoo v Centre voľného času a poznávacia súťaž.  

Turnaje v streľbe zo vzduchovky a bowlingu. 

Štvrtok – 20.7.2017 

CELODENNÝ VÝLET 

Chatová základňa Domaša – Dobrá: kúpanie, hry vo vode, športové súťaže na trávnatom 

ihrisku, posedenie pri táborovom ohni, Domašanský vodník – maľovanie na tvár 

Piatok – 21.7.2017 

HOROLEZECKÁ STENA 

Rozprávkový kvíz. Tvorba výrobkov z papiera.  

Teoretická a praktická výuka narábania s lanom a výstrojom, základné techniky lezenia na 

skale, improvizácia a záchrana pri úrazoch v horách, prvá pomoc – Červený kríž 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Milan Gešperik 

 



Prímestský tábor III . turnus 

 

Denný tábor - Bez nudy 

 

 
Zameranie a výchovný cieľ: Tábor je zameraný pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú zažiť 

pravú dobrodružnú atmosféru, otestovať si svoje schopnosti, zažiť pohyb, zábavu a 

dobrodružstvo. Ponúkame deťom kreatívne strávenie prázdninového času. V našich aktivitách 

naberú kopec skúseností, ktoré isto využijú vo svojom budúcom raste.            

          

24.7.2017            Pondelok:  Zoznamovacie aktivity , športové hry, maskot tábora  

Zoznamovacie hry a aktivity, štafetovo – športové dopoludnie ( kolektívne loptové hry, 

trampolína, kolieskové korčule, súťaže – na bicykli bezpečne, stolný futbal, stolný tenis a iné...  

Maskot tábora, indiánska čelenka, maľovanie na tvár - kreatívna dielňa CVČ 

 

25. 7. 2017               Utorok : Celodenný výlet SÚKROMNÉ ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM – 
HUMNO 
Odborné zameranie a špecializácia múzea: Výrobné techniky a technológie, spôsoby obživy, 

stravovania, bývania, odevná kultúra a ľudová výtvarná kultúra obyvateľov východného 

Slovenska. 

 

26. 7. 2017               Streda:  Hasičská stanica, Dopravná výchova  
Hasičská stanica Vranov nad Topľou – Návšteva . Dopravná výchova trochu inak -dopravné 

značky, jazda na štvorkolkách a kolobežkách, kuchári bez čapice -hravé a zdravé stolovanie 

 

27. 7. 2017               Štvrtok : Celodenný výlet Domaša Dobrá -  kúpanie Zelená lagúna. 

 

 chatová základňa CVČ,  kúpanie, športové aktivity 

 

28. 7. 2017                Piatok:  Airsoft , Diplom tábora, Hudobná abeceda,  

Športový deň s Airsoftovým športovým klubom AŠK Vranov. - AŠK Vranov  je záujmová skupina, ktorá 

oficiálne vznikla ako občianske združenie na jeseň roku 2010 s cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj 

airsoft športu na Slovensku, s cieľom rozvíjať telesnú a duševnú zdatnosť, športovú výkonnosť hlavne u 

mladých ľudí a tým uspokojovať záujmy nielen v tejto oblasti. 

Viac tu: http://www.askvranov.sk/  
 

Diplom tábora – vlastnoručná výroba   

 

Vypracoval : Bc. M. Sobota, Ing. K. Vágó  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prímestský tábor IV. turnus 
 

 

Prímestský tábor DELFÍNIK 

31.7. – 4.8. 2017 
 

 

 

 

Pondelok 

Zoznamovacie hry, deň plný športových súťaží a štafetových hier, vybíjaná, futbal 

Zvieratká v mini zoo – poznávanie zvierat, hry so zvieratkami 

Prázdninová angličtina 

 

Utorok 

Turistický prechádzka na Viniansky hrad – celodenný výlet autobusom 

Veselo pri vode – hry vo vode, opaľovanie Vinné jazero 

 

 

Streda 

Tvorivé dielnička -  keramika a aranžovanie, staroveká nádoba,  koláže z prírodného  materiálu 

Horolezci a horolezčatá na stenu 

Contemporary a street dance 

Štvornohé zvieratá – mini zoo 

 

Štvrtok 

Celodenný výlet autobusom na Domašu - prechádzka, hry a súťaže v prírode 

Domašanská zátoka - kúpanie a opaľovanie 

 

 

Piatok 

Prechádzka rozprávkovým lesom – hľadanie pokladu 

/Lesík 1. Mája/ 

Kamienková mozaika 

Mini zoo – rozlúčka so zvieracími miláčikmi, preteky škrečkov 

Karaoke párty 

 

 

 

Vypracovala Mgr. Andrea Fišmanová, 12.5.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prímestský tábor V . turnus 

 

Prímestský tábor POHOĎÁK 

7.8.- 11.8.2017 

 
7.8. – návšteva mini zoo 

- škola keramiky 

- zoznamovacie hry v prírode 

- dopravná a zdravotnícka súťaž 

- angličtina hrou 

- športové hry/ kolobežky, hod na cieľ, tenis, skoky, korčule ... / 

 

 

8.8. – návšteva mini zoo 

- celodenný výlet do Humenného – 

exkurzia mesta, kult. pamiatky, 

návšteva Vihorlatského múzea –   výlet vlakom 

 

 

9.8. – návšteva mini zoo 

- celodenný výlet do Prešova – 

exkurzia mesta, obhliadka 

Solivaru, návšteva kúpaliska Delňa - výlet autobusom 

 

10.8. – návšteva mini zoo 

- celodenný výlet na chatovú základňu CVČ Domaša Dobrá - výlet autobusom 

- športová olympiáda v prírode 

- opekačka 

- kúpanie a opaľovanie  - Domaša 

 

11.8. - návšteva mini zoo 

- súťaž v kreslení: Zážitok z letného tábora 

- súťaž v steľbe Airsoft 

- hudobné talenty tábora 

- workshop Contemporary, Zumby a rozlúčka s táborom 

 

 

Zmeny programu vyhradené! 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. AndreaFišmanová, dňa 7.4.2017 

 

  

 


