
 

                    

 

 

Leto patrí deťom... 
Milí rodičia, milé deti.  

 

V tomto školskom roku ponúkame deťom školského klubu štyri prázdninové výlety 

za letnými dobrodruţstvami. Cestujeme kríţom – kráţom Slovenskom.  
 

Neváhajte, môţeme spolu zaţiť veselú prázdninovú zábavu. 
 

Všetky výlety sú celodenné. Strava detí je na náklady rodičov. V cene výletu  

je zahrnutý účastnícky poplatok, poistné, vstupné. Dieťa, ktoré nie je vlastníkom 

preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma, si hradí i cestovné v zmysle 

prepravného poriadku a taríf ŢSSR. 

 

V prípade záujmu získate bliţšie informácie a prihlášku u vychovávateliek. 

 

Náš PRÁZDNINOVÝ VLÁČIK navštívi nasledovné mestá: 

  

01.07.2019 (pondelok) KRUPINA – VARTOVKA 
Stráţna cesta do banských miest, dotyk s históriou kráľovského mesta.   
PROGRAM: * malé múzejné bádania obohatené o prehliadku podzemných priestorov 

a pivníc mesta s výkladom odborného lektora 

* výstup na Vartovku, stráţnu veţa štvorcového pôdorysu vysokú cca. 13 

metrov 

* prechádzka mestom, nákup drobných suvenírov a darčekov 

CENA:  6 €  (7 € bez preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma)  

PEDAGOGICKÝ DOZOR: V. Roháčová, Mgr. R. Šulek 
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02.07.2019 (utorok) MARTIN, MÚZEUM A. KMEŤA 

Malí bádatelia Turca v oblasti prírodných vied regiónu. 
PROGRAM: * prehliadka stálej expozície múzea zameraná na ţivú a neţivú prírodu 

regiónu  

    * animačný program  „Príroda Turca“ 

* prechádzka mestom, nákup drobných suvenírov a darčekov 

CENA:  6 €, (11 € bez preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma)  

PEDAGOGICKÝ DOZOR:  Bc. D. Lietavová, Bc. J. Zummer Luptáková, 
                          

 

03.07.2019 (streda) NITRA,NITRIANSKY HRAD  

Po stopách Veľkej Moravy. Na hrade, v nádhernej dvorane prebýval 

aj kráľ Svätopluk. 
PROGRAM: * jazda vláčikom na hrad, ktorý v 13. storočí vydrţal útok Tatárov 

* prehliadka objektu Nitrianskeho hradu                  

* potulky ulicami mesta, nákup drobných suvenírov a darčekov 

CENA:     9 € (cestujeme autobusom)   

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Mgr. M. Šafránová, Ing. K. Beláková 

 

04.07.2019 (štvrtok) BOJNICE, MÚZEUM PRAVEKU  

Najvzácnejšia lokalita sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku. 
PROGRAM: * prehliadka areálu múzea (Prepoštská jaskyňa) s výkladom odborného 

lektora 

    * originálna praveká tvorivá dielňa  „Cesta  do praveku“ 

* prechádzka mestom, nákup drobných suvenírov a darčekov 

CENA:  9 € (12 € bez preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma)   

PEDAGOGICKÝ DOZOR:  Mgr. A. Hanáková, Ing. K. Beláková 

 

Neodmysliteľnou súčasťou kaţdého výletu bude pohodlná cesta vlakom, resp. autobusom. 

Samozrejme, k výletom patrí i mrazené osvieţenie v cukrárni.   

 

 
 

    Uzávierka prihlášok je 26.06.2019 (streda).  
 

 

Milá škola, dobre sa maj, 

pred 1. septembrom nás nečakaj. 
 


