
Slnečné dni prázdnin klopú na dvere... 

 
ŠKD organizuje  i v tomto roku prázdninové spoznávanie Slovenska. 

Spoločne môţeme vykročiť za záţitkami, ktoré patria k prázdninovým dňom! 
 

Milí rodičia, milé deti, 

vyuţite zaujímavú ponuku a vychutnajte si prázdniny s nami!  
 

 

                                             
 

NEVÁHAJTE! Milé deti, NASTUPUJTE! 

 

Náš PRÁZDNINOVÝ VLÁČIK navštívi nasledovné mestá: 

02.07.2018 (pondelok)  FIĽAKOVO, Za hradnými múrmi 
PROGRAM: * pohodlná cesta vlakom,   

* prehliadka stálej expozície hradu (Hradné múzeum, Bebekova bašta), 

* prehliadka stálej expozície Mestského vlastivedného múzea. 

CENA:  4 €, bez preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma 8 € 

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Mgr. R.Šulek (0905 891 664), Mgr. M.Šafránová 
 

03.07.2018 (utorok) Banská Štiavnica, V ríši fantázie  
PROGRAM: * pohodlná cesta autobusom,  

* návšteva tvorivých dielní Terra Permonia (môţeš pracovať s rôznymi 

technickými zariadeniami, všetko čo si vyrobíš ti ostane), 
* prechádzka historickým námestím. 

CENA:  7 €, vrátane autobusového cestovného lístku 

PEDAGOGICKÝ DOZOR:  V. Roháčová (0904 479 549), Bc. J. Zummer Luptáková 

 

http://www.skolka-materska.cz/letni-prazdniny-v-ms-s446CZ


04.07.2018 (streda) BRATISLAVA, Až naprší a uschne  
PROGRAM: * pohodlná cesta vlakom,   

* návšteva Medzinárodného detského domu umenia BIBIANA, 

 * prehliadka interaktívnej výstavy Aţ naprší a uschne (slnečná 

sústava, zemská atmosféra, počasie, cyklóny a tornáda či kolobeh vody),  

 * V hlavnej úlohe stolička (veselá zábava a hra, ktorú stolička svojou 

podobou ponúka), 

* malé múzejné historické bádania (zbrane a historický interiér),  
* prechádzka mestskou časťou Staré mesto. 

CENA:  8 €, bez preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma 18 € 

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Mgr. A. Hanáková (0903 907 024), Ing. K. Beláková 

 

Všetky výlety sú celodenné. Strava detí je na náklady rodičov. V cene výletu je zahrnutý 

účastnícky poplatok, poistné, vstupné. Dieťa, ktoré nie je vlastníkom preukazu na ţelezničnú 

prepravu zdarma, si hradí i cestovné, v zmysle prepravného poriadku a taríf ŢSSR. 

 

V prípade záujmu získate bliţšie informácie a prihlášku u vychovávateliek. 
 

    Uzávierka prihlášok je 26.06.2018 (utorok).  

 

Neodmysliteľnou súčasťou kaţdého výletu budú nákupy drobných suvenírov 

 a jasnačka i osvieţenie v cukrárni.   


