
 

Robotnícka 6, Banská Bystrica 

0908 597 256   www.skolahrou.eu  

 

Informácie o dennom detskom jazykovom tábore  

A čo tak dať deti na týždeň k nám do jazykovej školy ? Vaše deti sa budú zabávať a zároveň 
hravou formou sa budú učiť anglický jazyk pod dozorom skúseného lektora v kolektíve rovesníkov. 
Každý deň iná zaujímavá téma. Detský anglický jazykový kurz je určený pre deti od 7 do 14 rokov. 
Deti rozdelíme v prípade potreby do skupín podľa veku a jazykových znalostí. Deti sú pod dohľadom 
dospelej osoby celý deň. Kým vy ste v práci, vaše dieťa zmysluplne trávi prázdninový čas. 

REGISTRÁCIA do tábora v termíne od 2.7. do 5. 7.2017, osobne počas zápisu,  
alebo cez email: info@skolahrou.eu do 30.06.2017 

 

Termín: 
• 1. turnus 09.07.2018 – 13.07.2018 od 08.00 do 16.30 
• 2. turnus 16.07.2018 – 20.07.2018 od 08.00 do 16.30 

 
• Cena: 5 dňový tábor 120,- €,-; zľavy pre súrodencov (cena zahŕňa výučbu angličtiny, 

pitný režim, obed a olovrant)  

 
 



Deň plný angličtiny a hier 

PONDELOK 
08:00 – 08:30 príchod 

08:30 – 09:00 ranná rozcvička, zoznámenie sa s programom a vedúcimi 

09:00 – 10:00 prvá hodina 

10:00 – 10:30 desiata v JŠ MOVE AHEAD ovocie / keksík / termix / jogurt  

10:30 – 11:30 druhá hodina 

11:45 – 12:45 obed v reštaurácii – podľa výberu zo štyroch jedál 

12:45 – 13:30 siesta 

13:30 – 15.45 loptové hry a pobyt v prírode - zoznamovacie hry, volejbal, basketbal, vybíjaná  

15:45 – 16:30 návrat do JŠ, olovrant v JŠ MOVE AHEAD /napr. pečivo s nátierkou.../ 

16:30 – 17:00 vyzdvihnutie rodičmi 

UTOROK 
08:00 – 08:30 príchod 

08:30 – 09:00 ranná rozcvička  

09:00 – 10:00 prvá hodina 

10:00 – 10:30 desiata v JŠ MOVE AHEAD  

10:30 – 11:30 druhá hodina 

11:45 – 12:45 obed v reštaurácii – podľa výberu zo štyroch jedál 

12:45 – 13:30 siesta 

13:30 – 15.45 vonkajšie pohybové aktivity -  spoločné hry vonku, preliezky, 

silové hry – preťahovanie lanom, šplh, cvičenia vo dvojici, atď. 

15:45 – 16:30 návrat do JŠ, olovrant v JŠ MOVE AHEAD  

16:30 – 17:00 vyzdvihnutie rodičmi 

STREDA 
08:00 – 08:30 príchod 

08:30 – 09:00 ranná rozcvička, zoznámenie sa s programom  

09:00 – 10:00 prvá hodina 

10:00 – 10:30 desiata v JŠ MOVE AHEAD  

10:30 – 11:30 druhá hodina 

11:45 – 12:45 obed v reštaurácii – podľa výberu 

12:45 – 13:30 siesta 

13:30 – 15.45 vonkajšie pohybové aktivity- korčuľovanie, badminton, vrh guľou... 

15:45 – 16:30 návrat do JŠ, olovrant v JŠ MOVE AHEAD 

16:30 – 17:00 vyzdvihnutie rodičmi 



ŠTVRTOK 
08:00 – 08:30 príchod 

08:30 – 09:00 ranná rozcvička 

09:00 – 10:00 prvá hodina 

10:00 – 10:30 desiata v JŠ MOVE AHEAD  

10:30 – 11:30 druhá hodina 

11:45 – 12:45 obed v reštaurácii – podľa výberu 

12:45 – 13:00 siesta 

13:00 – 16:00 ľahká turistika do prírody, orientácia v lese podľa značiek + návrat do JŠ 

16:00 – 16:30 olovrant v JŠ MOVE AHEAD  

16:30 – 17:00 vyzdvihnutie rodičmi 

PIATOK 
08:00 – 08:30 príchod 

08:30 – 09:00 ranná rozcvička 

09:00 – 10:00 prvá hodina 

10:00 – 10:30 desiata v JŠ MOVE AHEAD ovocie / keksík / termix / jogurt  

10:30 – 11:30 tímové hry vonku – badminton, hry vo dvojici, petang, hod do terčíka, oddychové 

aktivity podľa potreby  

11:45 – 12:45 obed v reštaurácii – podľa výberu 

12:45 – 13:30 siesta 

13:30 – 16:00 pobyt vonku a najobľúbenejšie hry, hodnotenie týždňa, odovzdávanie certifikátov  

16:00 – 16:30 olovrant v JŠ MOVE AHEAD  

16:30 – 17:00 vyzdvihnutie rodičmi 
 
Dieťa si do denného tábora každý deň musí priniesť: 

• písacie potreby: pero/ceruzku, zošit 
• oblečenie: pohodlné tenisky, tričko na prezlečenie, šiltovku / klobúčik, v prípade premenlivého počasia veci na 

prezlečenie, pršiplášť 
• iné: plastovú fľašu, hygienické vreckovky, krém na opaľovanie, slnečné okuliare, deku 
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