
VYHODNOTENIE LETNÉHO  TÁBORA 

 

Termín konania: 19.07. – 23.07.2010 (5 dní) 

Miesto konania: Ružomberok – CVČ, Poprad, Vrútky, Žilina,  
Ružomberok-Černová 
 

Hodina konania: denne od 7:00 hod. – 16:30 hod. (vo štvrtok do 18:00)  
 
Pedagogický dozor: interné pracovníčky: pp. Mária Bukovská, Andrea Beňušová 
   externé pracovníčky: pp. Jana Kmeťová, Oľga Kmeťová 
 
Účasť.   32 chlapcov a dievčat vo veku od 7 do 15 rokov 
 
Program: 

19.07.2010  CVČ -     príchod účastníkov, zoznámenie sa, rozdelenie do skupín,  

- podpísanie prezenčných listín, oboznámenie sa s bezpečnostnými  
predpismi a pravidlami v tábore a na cestách 

- maľovanie šatiek (označenie účastníkov tábora), spoločenská hra 
Bingo 

 

Plaváreň Áčko a 
Liptovské múzeum   

-   rozdelenie podľa skupín, deti sa prestriedali - hry vo  vode       
    a plávanie, vedomostná a bádateľská súťaž   v múzeu 
- udelenie diplomov a cien 

 
20.07.2010  Poprad   

-    návšteva AquaCity v Poprade, kúpanie, topogány, hry vo vode  
                                                    a plávanie 

 -  návšteva mesta Poprad, návšteva čokoládovne 
 

21.07.2010  Vrútky 
-  návšteva kúpaliska, vodné hry a športy, plávanie 
- zábava a hry na „súši“ – maľovanie na tvár a tetovacie štúdio  
  (lepenie samolepiek na telo) 
 

22.07.2010  Žilina 
 -  návšteva Detského dopravného ihriska 
-   bicyklovanie  a jazda na kolobežkách podľa dopravných predpisov  
    a za asistencie polície 



-   ukážky výcviku záchranárskych psov Mestskej polície v Žiline,  
    diskusia s trénermi a psovodmi 
-  návšteva mestského kúpaliska – plávanie a vodné hry 
 

23.07.2010   Ranč Černová  
-  spoločný presun na ranč, loptové a tímové hry a súťaže, preteky   
   (futbal, bingo, skákanie vo vreci, štafeta) 
-  súťaž v bowlingu 
- jazda na koňoch 
- spoločný obed, 
- vyhodnotenie celého priebehu tábora  
- vyhodnotenie a odmeňovanie detí 
- udelenie účastníckych listov 

 
V letnom tábore bola preprava detí zabezpečená vlakovými spojeniami – využitie akcií ŽSR 
a skupinových lístkov, v Ružomberku a jeho okolí bola využitá MHD. 
Oproti plánovanému programu  tábora  nastala  zmena kvôli počasiu – pre príliš veľké teplo 
a vysoké teploty sa namiesto do Vysokých Tatier zvolil program na kúpalisku vo Vrútkach. 
V tábore sa nevyskytol žiadny úraz alebo choroba. 
 
Vedúce: 
Mária Bukovská .............................................. 
Andrea Beňušová ............................................ 
Jana Kmeťová ................................................. 
Oľga Kmeťová ................................................ 

 

V Ružomberku, 26.07.2010 


