
 

 
NEVÁHAJTE! Milé deti, NASTUPUJTE! 

Aj v tomto roku ponúkame deťom výlety vlakom za letným dobrodruţstvom. 
 

 
 

Milí rodičia. 
 

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

je zahrnutý účastnícky poplatok, poistné, vstupné, jazda „Prešporáčikom“. 
Neodmysliteľnou súčasťou kaţdého výletu bude pohodlná cesta vlakom, resp. 

autobusom a jasnačka i mrazené osvieţenie v cukrárni. Dieťa, ktoré nie je 

vlastníkom preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma, si hradí i cestovné, v zmysle 

prepravného poriadku a taríf ŢSSR. 

 

03.07.17 (pondelok) Banská Štiavnica, V ríši fantázie.  

             Tam je moţné zabudnúť ako čas rýchlo plynie... 
PROGRAM: * návšteva tvorivých dielní Terra Permonia 

* vo Vynálezovni môţeš pracovať s rôznymi technickými zariadeniami  
* všetko čo si vyrobíš si budeš môcť zobrať 

   * v Mašinkárni si môţeš  pozrieť úţasný model vláčikov   

* vo Fosforovni sa zabavíš so svojím tieňom 

* prechádzka historickým námestím, nákup drobných suvenírov a 

darčekov 

CENA:  6 €, vrátane autobusového cestovného lístka 

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Mgr. M.Šafránová, Mgr. R.Šulek 

http://www.omalovanky.cekuj.net/2012/12/vlak/vlak_07/


04.07.17 (utorok) Martin, Unikáty Turca. 

Na návšteve v Múzeu A. Kmeťa.  
PROGRAM: * prehliadka expozície múzea Príroda Turca, ţivá a neţivá príroda 

regiónu: na jednom mieste sa môţeme „prejsť" po viac ako 1000 

nadmorských metroch, do ktorých stúpa reliéf v teréne 

* prehliadka výstavy Lietava - ožívajúci hrad, plná unikátnych dobových 

predmetov, stredovekých zbraní, mincí, šperkov i odevov 

* potulky ulicami mesta, nákup drobných suvenírov a darčekov 

CENA:  6 €, bez preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma 11 € 

PEDAGOGICKÝ DOZOR:  Bc. D. Lietavová, Bc. J. Luptáková, 

 

hradné ruiny v tomto období zachraňujú dobrovoľníci  

06.07.17 (štvrtok) BRATISLAVA, Aţ na Bratislavský hrad.  
Hurá, vláčikom Prešporáčikom!     

PROGRAM: *  jazda Prešporáčikom mestskou časťou Staré mesto: neobídeme  

Grasalkovičov palác, Michalskú bránu, historickú budovu SND a ďalšie 

historické pamiatky s konečnou stanicou na Bratislavskom hrade 

* návšteva BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti, 

prehliadka interaktívnej výstavy OKOHRA: Čo oko vidí a je celkom inak. Čo 

oko nevidí a je to tam.      
* nákup drobných suvenírov a darčekov 

CENA:     11 €, bez preukazu na ţelezničnú prepravu zdarma 21 €   

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Mgr. A. Hanáková, Ing. K. Beláková 

 

 

Dva mesiace voľna máte, čo s tým časom urobíte? 
 

V prípade záujmu získate bliţšie informácie a prihlášku u vychovávateľa/ky. 
 

 

    Uzávierka prihlášok je 23.06.2017 (piatok).  
 

 

Tešíte sa na prázdniny? 

Chceme robiť „blbiny“? 

V noci chodiť neskoro spať 

a všetkému sa iba smiať. 
  

 

 


