
 ACTIVE FUN  
11.7. – 15.7. 2022 

Denný letný tábor s angličtinou (6 – 12 rokov)  
 

130€/týždeň 
 

07:00 – 08:00 príchod  

08:00 – 12:00 doobedňajší program  

12:00 – 13:00 obed 

13:30 – 16:00 poobedňajší program 

16:00 – 17:00 návrat do priestorov SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina 

 

Prihlášku spolu s poplatkom je potrebné odovzdať/poslať najneskôr do 1.7.2022. 
 

* Pondelok – Žilina Katakomby + La Scala – lezecká stena 

* Utorok – Bojnice – Múzeum praveku 

* Streda – Syrex Zázrivá - Korbáčikárstvo 

* Štvrtok – Snowland Valča – Zábavný park 

* Piatok – Kysuce/Trnové – Kováčska dielňa 
 

ACTIVE FUN je zábavný denný tábor kde je zahrnutá aj basic angličtina.  Každý deň budeme niekde inde. 

Pondelok naštartujeme v La Scale v Žiline. Ostatné dni budeme postupne spoznávať Slovensko. V utorok 

nazrieme do dedinky praveku v Bojniciach. V stredu zablúdime po stopách starého remesla - korbáčikárstva 

v Zázrivej. V zábavnom parku Snowland Valča si vo štvrtok „odskáčeme“ svoju dennú dávku energie.  A 

posledný deň si v kováčskej dielni vyrobíme nejaký suvenír a zoznámime sa s týmto remeslom bližšie.  

Samozrejme budeme celý týždeň komunikovať aj po anglicky. Naši animátori budú používať ľahkú, základnú-

elementárnu slovnú zásobu vhodnú pre deti, takže aj tie detičky, čo po anglicky nevedia sa niečo naučia 

a nemusia sa ničoho báť. Nie je potrebný žiaden jazykový základ. Deti sa okrem zábavy naučia veľa nového, 

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

hier a veľa skvelých momentov je zaručená. Veríme, že po každom dni budú deti unavené, no spokojné 

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

                                                                                                                                                                              

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. 

 

Pri nástupe do denného letného tábora je potrebné: 

 preukaz poistenca (prípadne jeho kópiu), 

 potvrdenie o bezinfekčnosti (netreba od lekára, je potrebné ho odovzdať v pondelok pri 

príchode na tábor, je dostupné v pdf formáte na našej stránke) 

 kartička na cestovanie vlakom – kópiu odovzdať pri prihlásení, 

 vhodná obuv, vhodné oblečenie  podľa denného programu. 

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

prihlásení dieťaťa. V cene je zahrnuté: obed, drobné občerstvenie, pitný režim, program/vstupy, poistenie, doprava, 

pedagóg + animátori.  

 

Hlavný vedúci: Mgr. Mariana Múdra, 0903 385 393 

 

TEŠÍME SA NA VÁS! 

 


