
INFOLIST PRE RODIČOV K TÁBORU ROZPRÁVKOVO 2021 

12.07. – 16.07. 2021 

 

 

Milí rodičia! Prihlásili ste Vaše dieťa na denný tábor Rozprávkovo. V tomto infoliste nájdete 

potrebné informácie a pokyny k táboru. Tábor začína v pondelok 12.7. 2021. Program začína 

každý deň o 8:00 hod. Prosíme, aby deti prichádzali pred 8:00 hod. V prípade potreby, najmä 

pre pracujúcich rodičov, bude možné dieťa priviesť už od 7:00 hod. Program končí o 16:00 

hod. Výnimkou je štvrtok, kedy máme naplánovanú prespávačku v Pastoračnom centre Jonatán 

(PCJ).  

 

Ako s oblečením?  

 

Je vhodné, aby deti chodili v staršom športovom oblečení. Ak nám to počasie dovolí, budeme 

väčšinu času vonku, v prírode. V prípade zlého počasia v telocvični. Budeme pracovať 

s farbami, lepidlami, kriedami, vodou, prírodným materiálom. Budeme sa veľa hýbať. Preto je 

vhodná pevná obuv. Nezabudnite na šiltovku alebo inú pokrývku hlavy, nech nás potom na 

konci dňa nebolia. Deti si v ruksaku môžu priniesť každý deň náhradné oblečenie (ak bude 

teplo, určite využijeme hry s vodou, tak aby sa mohli prezliecť 😊 ). Vo štvrtok pribaľte deťom 

pyžamá, zubné kefky a čisté oblečenie na piatok.  

 

Ako s jedlom? 

 

Každý deň nás čakajú spoločné raňajky a obedy. Na desiatu a olovrant zabezpečíme ovocie, 

mliečne výrobky a domáce dobroty od našich ochotných tetušiek. Pitný režim bude 

zabezpečený počas celého dňa (čaj, čistá voda). Prosíme ale, aby si deti priniesli malé fľaše v 

ruksaku, ktoré využijeme, keď pôjdeme na výlet do prírody (najmä v stredu a vo štvrtok). 

 

Čo ešte priniesť/nepriniesť? 

 

Počas tábora nebudeme používať mobilné telefóny ani tablety či iné technické zariadenia. 

Bolo by preto vhodné, aby si ich deti so sebou vôbec nenosili (platí to aj o iných cenných 

veciach). Na konci infolistu nájdete kontakt na zodpovednú osobu, ktorej môžete volať. My 

kontakt na Vás máme, takže Vám vieme, v prípade potreby, zavolať. Ak Vaše dieťa berie 

nejaké lieky, prosíme nahláste to v prvý deň tábora a prineste lieky so sebou. Odporúčame tiež 

použiť repelenty proti kliešťom. 

Na prespávačku vo štvrtok je potrebné priniesť spacák, náhradné oblečenie kto má možnosť, 

aj karimatku, čelovku (alebo baterku).  

 

Ako s platbou? 

 

Cena za tábor je 40€. V prípade  súrodencov 35€ na jedného. Platiť môžete osobne v pondelok 

pri nástupe na tábor, prípadne iný deň po predbežnej dohode s kontaktnou osobou. Tento rok 

sa nám podarilo zabezpečiť dotáciu pre tábor, preto sme mohli cenu znížiť. 

 

Kontaktná osoba 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, zmien, nejasností a iných záležitosti nás kontaktujte 

Mgr. Ivana Šatková, 0948 555 341 alebo e-mailom: jonatanpruske@gmail.com 



DENNÝ PROGRAM TÁBORA 

 
Pondelok 

od 7:30  Príchod detí  

08:00  Rozcvička 

08:15 Raňajky a modlitba 

08:45 Program – rozdelenie do skupiniek, zoznamovačky, pravidlá tábora, tvorenie hradu 

10:15 Prestávka, desiata 

10:30  Hry 

12:30 Obed + oddych  

14:00 Tvorivé dielne a športové hry 

15:15 Olovrant  

15:30 Záverečné zhrnutie s modlitbou 

 

Utorok 

od 7:30 Príchod detí  

08:00 Rozcvička 

08:20 Raňajky a modlitba 

08:45 Program podľa témy 

10:00 Prestávka, desiata 

10:30 Program podľa témy 

12:00 Obed + oddych  

13:30 Tvorivé dielne a športové hry 

15:00 Olovrant 

15:30 Záverečné zhrnutie s modlitbou 

 

Streda 

od 7:30  Príchod detí 

08:00 Rozcvička 

08:20 Raňajky a modlitba 

po 9:00 autobus – Vršatské podhradie a turistika cez les do Pruského spojená s aktivitami podľa 

témy  

12:30 Obed + oddych 

13:30 Vodné a športové hry 

15:00 Olovrant  

15:30 Záverečné zhrnutie s modlitbou 

 

Štvrtok 

od 7:30 príchod detí 

8:00  Rozcvička 

8:15 Raňajky a modlitba 

9:00 Bojnice – návšteva ZOO 

Občerstvenie počas cesty 

12:30 Obed zo sebou 

16:00 návrat, olovrant, príprava na sv. omšu, voľné hry 

17:30 Sv. omša  

18:30 večera 

19:30 večerný program 

23:00 večierka 

 



Piatok 

 

Budíček  

Raňajky s modlitbou a rozcvička 

Hry a voľné aktivity 

Občerstvenie 

Psovodi, hasiči 

Obed + oddych 

Tvorivé a športové hry 

Olovrant 

15:00 záver 

 
Zmena programu je vyhradená! Niektoré aktivity sú závislé na počasí. Môže sa stať, že najmä 

výlet na Vršatec a do ZOO presunieme, v prípade zlého počasia, na iný deň. 

 

Pokiaľ máte možnosť prispieť na tábor domácimi produktmi – zelenina, ovocie, koláčik, 

môžete napísať kontaktnej osobe a dohodnúť sa.   

 


