
 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 
CZ/FMP/11b/07/092 

Výměnný pobyt  SR  

31. 7. – 6. 8. 2022  

 
(20 Čechů /20 Slováků) + 5 pedagogů/pracovníků s mládeží +1 zdravotník + 3 instruktoři  

Ubytování: Chata Cementar, Belúšské Slatiny 

Doprava: autobusy ČR/SR 

 

PROGRAM 

Nedeľa: 

15:00 – stretnutie na mieste tábora, ubytovanie, spoznávanie okolia tábora 

17:30 – večera 

19:00 – zoznamovací večer, rozdelenie do tímov, očakávania účastníkov 

Pomôcky: farbičky, fixky, papiere, lepiace papiere, flipchartový papier 

 

Pondelok: 

8:00 - raňajky 

9:00 – batikovanie tričiek 

12:00 – obed 

14:00 - poobedný program, začíname, zvyky a tradície Slovenska 

16:00 - olovrant 

16:15 program: táborové Vilomeniny (deti v tímoch súťažia medzi sebou a povzbudzujú sa - 

prevliecť cez všetkých ľudí v tíme špagát cez tričko (kraťasy, čo najrýchlješie,...), ochutnávka 

so zaviazanými očami typických pochutín slovenska (bryndza, lekváre, ..) 

18:00 – večera 

19:00 – NOX QUAEROX – orientačný beh s kódmi 

Pomôcky: batikovacie farby, prírodný špagát, biela látka, papiere, výkresy, fixky. 

 

Utorok: 

8:00 - raňajky 

9:00-spoznaj slovenské hrady pomocou pátračky, hradov Matúša Čáka Trenčianskeho 

(vytlačené fotografie, tímy sú pomiešané slovensko-české, slovenské deti, učia české o našich 

hradoch, pátračka zábavne pripravené úlohy, ktoré deti budú musieť rozšifrovať, nájsť 

nápovedy, spraviť určité úholy) 

12:00 – obed 

14:00- Vytvárame keramické veci na pamiatku, tak, aby sme účastníci octili v dobe, kedy to 

na hradoch ešte žilo. 

16:00 – olovrant 

16:15 - príprava na večerné predstavenie, zabaviť grófa Matúša Čáka Trenčianskeho 

18:00 – večera 

19:00 – zábava pána hradov Matúša Čáka Trenčianskeho 



 
Pomôčky: vytlačené obrázky hradov, vytlačené info o hradoch, hlina na modelovanie, 

 

Streda: 

8:00 - raňajky 

9:00 – kvíz zameraný na slovensko-české rozprávky a filmy, ich zvučky 

10:00- Desiata 

10:30- Vyrábanie sviečok 

12:00 – obed 

14:00 – vodná hra Staň sa slovensko-českým maliarom (deti vo dvojiciach sa kreslia farbami, 

z druhého tímu je za úlohu túto maľbu zotrieť pripevnením mopom o telo) 

18:00 – večera 

19:00- filmový Slovenský večer, posedenie pri ohni – čítanie povestí 

Pomôcky: telové farby, štetce, včelý vosk, knôtiky do sviečok. 

 

Štvrtok: 

8:00 - raňajky 

9:00 - výroba mydielok a krabičiek, darček z tábora pre mamičky, babičky 

12:00 – obed 

14:00 – tímové súťažné hry, poskladanie obrázku pomocou slámok, vodabombing, freesbe 

18:00 – večera 

19:00 - Milujem Slovensko – súťaženie medzi družstvami, vedomostné kvízy 

....Nočná hra 

Pomôcky: mydlová hmota, vonná emulzia do mydla, vodné balóniky, toaletné ruličky – treba 

zbierať  

 

Piatok: 

8:00 - raňajky 

9:00 - deň naruby, staráme sa o našich vedúcich (rozdelenie po tímoch) 

12:00 – obed 

14:00 – Kufor – lingivistická hra o českých a slovenských slovách 

18:00 – večera 

19:00 – rozlúčková tradičná česko-slovenská párty 

Pomôcky: papier, farbičky, fixky, perá, flipchart 

 

Sobota 

8:00 – raňajky 

9:00 – ako sme/ste sa mali, feedback účastníkov na tábor 

11:00 – odchod účastníkov 

 


