
Letný tábor od 18.8. do 22.8.2014

Pondelok:
 zoznámenie sa,vytvorenie skupín v ktorých budú deti pracovať, určenie vedúcich skupín ,tvorba: 
mapa Mojzesova a okolia – tu sa budú zaznamenávať denne aktivity, kde sme s deťmi boli, čo sme 
videli, vlajky, menovky, erby, označenie – totemy.
Deti a vedúci skupín denne píšu denník skupiny – zaznamenávajú do neho čo sa im páčilo, čo 
tvorili, čo sa dozvedeli, čo by chceli ešte vidieť, počuť, zažiť, vytvoriť...svoje postrehy, nápady.

Popoludní – výlet do okolia rybníka, hľadáme formou plnenia úloh indície , kam sa pôjdeme 
pozrieť ďalší deň , zbierame kamienky, prírodniny... 

Pomôcky: 
plátno, farby, štetce, nožnice, nádoby na vodu, výkresy, farebný papier, lepidlo, fixky- farbičky, 
špagát, pripináčky, kladivko, špendlíky, odpadový papier, zicherky, rolky od fólie , odpadový 
papier – tvrdší 

Utorok: /celodenný výlet/
Nitriansky Hrádok  - preprava linkovým autobusom : Mederčina – rybárstvo, starostlivosť o ryby, 
ukážky sokoliarstva.
Návšteva vykopávok v NH, miestneho múzea a sochy   Venuše – krátky výklad o Slovenskej Tróji.

V prípade zlého počasia – návšteva Synagógy a Mestského múzea v Šuranoch. . Po obede 
modelovanie sošiek Hrádockej Venuše a tvorba z keramzitu – brošne, prívesky.

Pomôcky:
keramzit, zicherky, valček na cesto, doska na cesto, vykrajovacie formičky, nožík, plastové formy 
na odlievanie, sadra, drôt, klieštiky, farby, štetce, nádoby na vodu, sponky do vlasov, špagát.

Streda:
batikovanie tričiek a plátna /výroba prestierania /, dekupáž servítkovou technikou – výroba váz, 
kvetináčov , stojanov na ceruzky, svietnikov, obrázkov z kamienkov.
Popoludní – hľadanie indícií na ďalší deň. 

Pomôcky:
Dúha, hrnce na batikovanie, varechy, ocot, špagát, nožničky, Duvilax, štetce na lepidlo a farby, 
servítky, akrylové farby , nádoby na vodu, kvetináče, kúsky plátna, preglejky, kamene rôznej 
veľkosti, lepidlo – chemoprén , stojan na sušenie šatstva. 

Obedujeme v KD – mamičky pripravia palacinky.



Štvrtok:
Jelenec pri Nitre a Gýmeš – celodenný výlet so sprievodcom /RNDr. M. Eliáš/ .

V prípade zlého počasia -   tvorba predmetov v KD, spoločenské hry, hádanky a súťaže + pozeranie 
rozprávok + návšteva u p. Vašeka 

Pomôcky:
Duvilax, štetce na lepidlo a farby, servítky, akrylové farby , nádoby na vodu, kvetináče, kúsky 
plátna, preglejky, kamene rôznej veľkosti, lepidlo – chemoprén , spoločenské hry, televízor, 
notebook, kábel na prepojenie , papiere, perá, ceruzky, fixky, organza, nožnice, kahančeky, zápalky.

Piatok: 
tvorba masiek na popoludňajší karneval , po obede opekačka na ihrisku

V prípade zlého počasia : tvorba z odpadového materiálu , spoločenské hry, karneval v sale KD , 
pozeranie rozprávok , rozprávanie o tom, čo sa mi páčilo a nepáčilo počas prázdnin, čo som zažil... 
a čo mám rád /a/....

Pomôcky: látky, špagát, lepidlá, farby, papier, nožnice, nádoby na vodu, spoločenské hry,  

Potrebujeme:
žinenky /ZŠ – Martišová / , spoločenské hry, autobus na 20.8.2014 /starosta/, televízor /starosta/, 
notebook + kábel /Martišová/, špekačky /starosta/, fotoaparát /Martišová/, Pamätnú knihu - /obecný 
úrad/, drevo + palice na opekanie /Slovenský Orol + futbalisti/.
Sponzorsky: občerstvenie pre deti 

Zídeme sa denne v sále KD od 8. hod – 8.30 hod.  Po obede o 13.00 hod.-13.15 hod.   
V utorok o 8.00 hod, nakoľko ideme spojom o 8.23 hod od nás do Hrádku.


