
Ako už býva zvykom aj toto leto sa uskutočnil denný letný trojtýždňový tábor. Tri  týždne zbehli ako 

voda a radi by sme urobili menšiu rekapituláciu tábora v mene všetkých animátorov. 

Na začiatok by sme sa predstavili. Oproti minulým rokom bola menšia zmena v zostave. Zo starej 

partie ostali Sandra, Nika, Tomáš a Samo a k ním pribudli nové zdravotníčky Viki a Kika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prvý týždeň a celkovo nový začiatok tábora sme začali zhurta. Hneď na začiatok sme zvolili túru na 

Slavkovskú vyhliadku. Povedali sme si, že utorok bude kúpalisko tak malá túra nás nezabije. No 

nezabila,  ale unavení sme boli všetci,  či už mladší alebo starší. Nie z náročnosti túry,  ale z toho 

pohybu,  ktorý sme museli absolvovať. Nezvyk oproti iným dňom, ale tri týždne pohybu a zábavy sme 

odštartovali vo veľkom. Výlet začal ako každý deň pri kláštore odkiaľ sme zobrali 43 detí a šli na 

železničnúš stanicu. Rýchlikom do Popradu, električkou do Smokovca až rovno k prvej dileme výletu. 

„Ako sa dostať na Hrebienok ?!“ prvá možnosť bola pozemná lanovka a druhá ísť pešo. Deti kričali 

„lanovkaa“,  ale po zmene taktiky a prísľube sladkej odmeny ak pôjdeme pešo na Hrebienok sme už 

stáli v dvojrade a vyrazili na Hrebienok.  

     Ako je už zvykom s deťmi trvá všetko trošku dlhšie, informatívne tabule ukazovali 45 minút, ale po 

hodine aj niečo sme konečne dorazili na prvú medzizástavku Hrebienok. Malá pauza, napiť sa, najesť, 

vydýchnuť a môžeme vyraziť do nášho cieľa Slavkovská vyhliadka. Už sme boli prebratí a druhá časť 

cesty nám išla ľahšie, dve menšie pauzy a boli sme na vyhliadke. Pofotili sa, opäť  si dali menšiu pauzu 

nabrali sily a vyrazili na cestu domov. Ako sme tak išli rozdelili sme sa na dva tábory, jeden rýchlejší 

a jeden pomalší. Tí čo mali viac síl išli do Smokovca cez Hrebienok a užili si jazdu na gumených 

kolesách dolu kopcom a tí čo boli pomalší si vybrali inú cestu a zišli rovno do Smokovca. Alebo inač 

povedané tí čo zle odbočili :D  

     Jedno je isté, keď dáte deťom sľub nezabúdajú na to. Tak sme obsadili menšiu kaviarničku, 

postavili sa do radu a každý si pochutnal na sladkej odmene koláčik  alebo zmrzlina.  Cesta domov sa 

niesla v tichom režime, až je nezvyčajné to ticho keď cestujete so 43 deťmi a skoro všetci spia :DDD 

 

 

 

 

 



     Druhý deň, kúpalisko Červená hviezda. Áno to bol náš plán,  ale počasie si to nemyslelo a pripravilo 

nám chladný deň. Plán A vystriedal plán B, sadli sme na vlak a vystúpili v Poprade. Sedemnásť deti 

a my sa šlo kúpať do Aquacity Poprad.  Niekedy je záložný plán lepší ako prvotný. Túra, kúpalisko boli 

za nami a opekačka pred nami.  

 

    Tretí deň sme sa vybrali do Kysaku na Jánošikovú baštu. Nenáročný výstup sme zvládli raz-dva, 

rozdelili sa do skupiniek a vychutnali si výhľad z útesu a odmenili sa špekačkami. Cestou domov sme 

si dali menšiu pauzu na lúke a zahrali sme si  pár spoločných skupinových hier. Je zaujímavé ako 

súťaživosť doplní deti energiou a každý sa snažil získať bod pre svoj team. Polovica týždňa ubehla ani 

sme sa nenazdali a prvý dvojdňový výlet je tu. 

 

    Ráno sme nasadli do autobusu a vybrali sa smer Vihorlat. Všetci sme boli nedočkaví kam ideme, čo 

to bude. Tak ako nové posily zdravotníčok sme vyskúšali nové ubytovanie na dvojdňový výlet. Stálicu, 

Ranč Šugov, sme vynechali a vôbec sme neľutovali. Vihorlat si pre nás pripravil bývanie v chatkách 

a vyhrievaný bazén, ktorý sa stal naj atrakciou výletu. Po príchode sme sa rozdelili do chatiek, pomaly 

sa zabývali, rozdelili sa na skupinky podľa toho,  ktorá skupina čo chcela pred obedom robiť. Športové 

aktivity, kreatívny kútik či kreslenie s kriedami. Poobede prišlo vytúžené „ide sa do bazéna, do 

plaviek! “ a tak sa začala zábava v bazéne. Nie všetci sa však chceli kúpať a tak staršia partia 

„neplavcov“ sa rozhodla pre pingpong alebo biliard. Čas utekal,  až kým nebol čas na večeru,  ale ešte 

pred ňou sa deti prezliekli z plaviek a zhromaždili sa na lúke. Pred večerou sa súťažilo v teamoch. 

Motivácia bola veľká a tak sa aj súťažilo každý team chcel vyhrať,  ale len jeden mohol byť víťaz, len 

jeden team mohol vyhrať nanuk pred svoj team. Večeru však dostali všetci veď si aj zaslúžili. Prišiel 

večer a pred  večerným programom trochu voľna. Deti prechádzali z chatky na chatku a skúmali kto 

kde býva, biliard a pingpong boli stále v kurze a taktiež dokončovanie masiek pred veľkým 

vyhodnotením. Večerný program spočíval v predstavení masiek, ktoré si deti vyrobili, hre bingo 

a záverečnej diskotéke pred večierkou. Menšie deti zaspali hneď,  ale starším svetlá v chatkách svietili 

trochu dlhšie. Prišlo ráno a s tým aj stávanie, niekomu to išlo ľahšie a niekomu ťažšie,  keďže niektorí 

ponocovali. Spoločné raňajky, upratanie izieb, súťažné stanovištia, športové hry a obed mali ukončiť 

náš dvojdňový výlet. Keď autobus nie a nie prísť,  tak sa nám program natiahol o spoločnú 

prehadzovanú, basketbal či biliard.  Autobus prišiel a výlet bol skoro pri konci, unavení sme nasadli 

a vyrazili domov. Rozlúčili sa s deťmi a taktiež s prvým týždňom, ktorý zbehol ani sme sa nenazdali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     Víkend pred nami, nabrali sme energiu a silu,  Druhý týždeň  sme odštartovali výletom na Šíravu. 

Začali sme výstupom na Viniansky hrad, nenáročná polhodinová prechádzka cez les z dediny až 

k samotnému hradu. Naspäť sme cestu zmenili a z hradu sme prešli rovno k Vinianskému jazeru. 

Ráno hlásilo búrky,  ale počasie si to rozmyslelo a pripravilo nám horúci deň. Cestu z hradu sme 

ukončili langošom a osviežením sa vo vode. Nie je nič lepšie ako sa v horúci deň osviežiť sviežou 

vodou, mysleli sme si to my aj deti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Druhý deň, druhého týždňa sme sa vybrali k naším susedom preskúmať  ZOO Nyiregyháza. Nie len 

deti,  ale aj my sme boli veľmi milo prekvapení ako je ZOO super premyslená. ZOO je rozdelená na 

základne kontinentov od Afriky, Ameriky, Európy až po Antarktídu a Áziu. V každej časti boli zvieratá, 

ktoré sme mali možnosť vidieť napríklad u nás v Košickej ZOO,  ale aj také,  ktoré sme ešte nevideli. 

Žirafy, slony, ľadové medvede, nosorožce, žraloky, pumu či klokany dokonca aj  biele tigre. Po 

prehliadke ZOO sme si oddýchli na tulenej show a výlet ukončili trdelníkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Stredu nám leto ukázalo svoju škaredú tvár a daždivé počasie nám zmenilo plány. Túra na 

Zamkovského chatu sa zmenila na výlet na Hrebienok,  kde sme si užili program v rámci Medvedích 

dní. Neskôr sme  využili,  že prestalo pršať a presunuli sme sa na Štrbské pleso. Počasie sa veľmi 

nezlepšilo ani vo štvrtok,  ale to nám nevadilo,  keďže sme sa opäť boli vykúpať v Aquacity Poprad.  

 



    Druhý týždeň sme ukončili asi najdivokejším z výletov a to je cyklovýlet. Výletu sa zúčastnilo aj 

väčšie množstvo menších detí čo sme museli zohľadniť pri trase a nakoniec sme sa rozhodli pre 

opekačku pri Súdkoch pod dedinou Ťahanovce. Cyklovýlet sme zvládli na jednotku aj vďaka počasiu, 

nepršalo ako minulý rok :D čo spôsobilo divokú jazdu domov, tento krát počasie spolupracovalo 

a výlet sme si osladili zmrzlinou na Hlavnej a plný síl sme sa vybrali na cestu domov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dva týždne boli za nami a pred nami posledný. Človek bol aj smutný,  lebo vedel,  že sa blíži koniec,  

ale na druhej strane deti dávajú zabrať a keď ich je okolo 40 o to viac.  Ale čím viac detí tým viac 

zábavy. Zábavu sme si užili aj v pondelok, kúpalisko Tiszaújvaros sa nieslo v zmysle  toboganu. 

Tobogan bol naj atrakcia a deti sa s nami spúšťali stále dookola. Veľká nafukovačka pre dve osoby 

bola stále obsadená či už deťmi alebo kombináciu animátora a dieťaťa. Stále sa šmýkalo. Keď sa 

nešmýkalo tak sa plávalo na vlnách,  alebo hádzalo do vody. Celý deň zbehol ako voda a už sme sedeli 

v autobuse a prespali cestu domov. Voda a slnko vedia unaviť a 40 spiacich deti bolo dôkazom :D 

 

 

 

 

 

 

 

    Utorok predpoveď búrok a tak sme radšej siahli po pláne B. Z túry na Kapušiansky hrad, asi nám 

túry neboli súdené :D sme navštívili virtuálnu galériu v Tatrách – Poliankovo. Pozreli sme si aktuálnu 

výstavu Dialóg s planétou od dokumentaristu Pavla Barabáša.  Poznávací výlet bol vynikajúci pred 

druhým dvoj-dňovým výletom na ktorý sme išli plní energie. Chatky sme vymenili za ubytovanie na 

Zelenom Brehu a bazén za prírodné kúpalisko. Pred obedom sme si dali vodné súperenie na koňoch 

a hneď po obede sme vyskúšali kreativitu detí v súťaži o najkrajšie tričko. Deti dostali tričká a začalo 

sa veľké tvorenie tričiek od najmladšieho člena po najstaršieho.  Každý si vytváral svoje originálne 

tričko. Po tvorivej chvíľke sa kontrolovali izby,  keďže každý mal za úlohu si upraviť vlastnú posteľ. 



Pred večerným programom si deti mohli chvíľu oddýchnuť či na izbách,  alebo v spoločnom altánku 

s bufetom,  kde deti našli všetko po čom túžili aj netúžili,  ale chceli to mať :D Večer začal vyhlásením 

súťaže o tričko, každý predstavil svoj nápad a prečo si vybral motív trička, ktorý vytvoril. Po vyhlásení 

súťaže sa súťažilo v postrehu a kto ako dobre pozná slovenské pesničky. Starší sa predbehovali kto 

skôr uhádne pesničku zatiaľ čo mladší si užívali hudobné časti s balónmi na parkete. Atmosféra začala 

byť napätá pri stoličkovom tanci. Hudba sa pustila a postupne vypadávali súťažiaci, ktorí si nestihli 

obsadiť miesto až pokým neostal sedieť samotný víťaz, ktorý ani neveril že celé kolo vyhral on. 

Z prvého kola prišlo druhé, tretie a štvrté a večerný program sa blížil ku koncu. Prvé prekvapenie sme 

si prichystali my, pre dve slečny, ktoré oslavovali narodeniny. Zhasli sme svetlá a torty so sviečkami 

prišli na scénu popri spevu „happy birthday“. Popri pochutnávaní si na tortách nám deti pripravili 

prekvapenie v podobe ankety kde hlasovali deti v rôznych kategóriách. Najmilší animátor, 

najprísnejší, najvtipnejší ... osem kategórii sa vyhlásilo a každý animátor získal svoj titul :D  

„Bude nočná hra ? “ s touto otázkou za nami deti chodili celý deň. A bola. Deti sa po programe uložili 

na izby a animátori so staršími šli pripravovať nočnú hru. Zábava bola až pokým neprišlo na rad kto 

pôjde ako prvý na nočnú hru. Odvážlivci,  ktorí vstali a nemali strach ísť sa zhromaždili v jednej izbe 

a čakali kto pôjde ďalší. Samozrejme reči boli odvážnejšie ako skutky,  keď prišlo na krájanie chleba, 

kto ide ďalší ale sám nie vo dvojiciach... tak sme trochu deti vystrašili a ukončili prvý deň 

dvojdňového výletu. S ránom prišiel aj budíček na raňajky, upratovanie izieb a keď sme mali všetko 

upratané mohli sme ísť pred odchodom domov hrať spoločné aktivity. Buchty na obed zmizli ako nič 

a autobus nás už čakal,  aby sme šli domov a predposledný deň sa blížil ku koncu.   Štvrtok zbehol 

a prišiel piatok posledný deň tábora. Tri týždne tábora sme ukončili v Košiciach na vyhliadkovej veži. 

Pochutnali si na zmrzline a prešli do mestského parku. O pol štvrtej sme vystúpili v Krásnej a vtedy 

sme si to uvedomili,  tábor sa blíži k záveru. Tri týždne zbehli veľmi rýchlo. My sme sa tešili na každý 

jeden výlet na každého jedného účastníka, či už prišiel na jeden, dva výlety alebo na všetky. K srdcu 

nám prirástli všetci. Nasmiali sme, porozprávali, zahrali či zabavili. Tešili sme sa na všetkých tých čo 

k nám prišli prvý rok, samozrejme aj na stálice čo chodia z roka na rok. Ďakujeme každému jednému 

čo sa zúčastnil, ďakujeme každému jednému trpezlivému rodičovi,  ktorému sme volali, že opäť 

mešká vlak a prídeme neskôr a hlavne ďakujeme za dôveru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za krásne tri týždne,  

Vaši animátori Kika, Nika, Sandra, Samo, Tomáš a Viki. 


