
"HEROES - HRDINOVIA" 

24.7. - 28.7.2017 denný, anglický, letný tábor 

(6-12 rokov) 

22€/deň  

110€/týždeň 

 

07:00 - 08:00 príchod 

08:00 - 12:00 doobedňajší hlavný program  

12:30 - 13:30 obed 

13:30 - 16:00 program podľa témy dňa 

16:00 - 17:00 návrat do priestorov SCVČ  Žirafa, Pivovarská 3, 010 01  Žilina 

 

* Pondelok - FIRE HERO (Uhasme čo horí) 

* Utorok - WATER HERO (Na kanoe okolo sveta) 

* Streda - NATURE HERO (Výjazd - horská služba) 

* Štvrtok - MOUNTAIN HERO (Vrátna - Terchová)  

* Piatok - ARMY HERO (Zaži vojenský výcvik) 

 

"HEROES - HRDINOVIA" - Zábavný denný tábor kde je angličtina v základným kameňom pre 

zážitky a netradičné športy. Celé dni budeme makať v teréne. Týždeň s Heroes - hrdinami - bude o 

zistení, kto a kde dokáže byť hrdinom, čo  na to treba vedieť a prečo sú hrdinovia obľúbení... Budeme 

neustále v pohybe a budeme sa pri tom zabávať- to je našim cieľom. Každý deň budeme spoznávať 

iných ľudí, zakúsime vodu a vodné športy, skontrolujeme si limity, zahráme sa na ochrancov národov, 

prelezieme čo to po horách a uvidíme, na čo máme, stretneme a vyspovedáme profi "hrdinov", čo 

denne zachraňujú životy ľudí a pomáhajú pri katastrofách.  Samozrejme budeme komunikovať po 

anglicky, naši animátori budú používať slovnú zásobu vhodnú na dané aktivity a level jazyka u detí, 

rozšírime si okruh športovej terminológie. Deti sa okrem zábavy naučia veľa nového, oprášia 

angličtinu, naberú sebavedomie pri komunikácii v cudzom jazyku, denná dávka pohybu, aktívnych 

hier, super chvíľ a veľa skvelých momentov je zaručená. Budú zaručene po každom dni unavené, no 

spokojné a šťastné. Nájdu si nových kamarátov, vybláznia sa a pritom sa dobre a príjemne zabavia! 

 

 

Zmena programu vyhradená  

 

Každé dieťa musí mať so sebou:  

 preukaz poistenca ( prípadne jeho kópiu), prezuvky, 

 vhodnú obuv na chodenie po meste i prírode, vhodné oblečenie podľa denného programu  

( pršiplášť, šiltovku alebo klobúk) 

V prípade vážnejšej choroby, užívania liekov alebo alergie je potrebné písomne informovať vedúceho 

tábora najneskôr v deň nástupu na tábor.  

V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, program, poistenie, doprava, pedagogický dozor. 

 

Hlavný vedúci: Mgr. Mariana Múdra, 0903 385 393 

 

 
 


