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13. júna príchod žiakov 

do školy 7,00 hod

Odchod autobusu  

7,45 smer PODOLIE



1. Zastávka
PODOLIE

Vitajte v Parku miniatúr!

Na území Slovenska bolo v minulosti okolo 150 
hradov. Dnes je ich zopár opravených, viaceré 
sú ako zrúcaniny, mnohé z nich zmizli z 
povrchu zemského... 
Chcete vidieť ako tieto hrady vyzerali pred 300 
- 500 rokmi, keď boli v plnej svojej kráse, vládli 
na nich mocní feudáli, ktorých pôsobenie nám 
dnes pripomína história, legendy a povesti! 

Navštívte Park miniatúr v obci Podolie!

Cena : 2 €



Park miniatúr Podolie

Unikátny park dobových rekonštrukcií slovenských hradov, 
zámkov a vzácnych sakrálnych pamiatok nájdete v dedinke 
Podolie, medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom. Modely 
postavené podľa vedeckých rekonštrukcií v mierke 1:50 sú 
umiestnené vo vonkajšom prostredí v areáli základnej školy. V 
súčasnosti sa tu nachádza 27 modelov - napr. rekonštrukcie 
hradu Branč, Červený kameň, Krupinskej vartovky, Živánskej, 
Holíčskeho zámku, Nového zámku v Banskej Štiavnici, 
Jelšavského hradu, hradu Revište, kostolíka v Klížskom Hradišti, 
Tvrdošínsky kostolík hradu Šivetice, hradu Malá Lednica, hradu 
Tematín a hrad Čachtice. Predpokladá sa, že v areáli Matúšovho 
kráľovstva bude postavených okolo 50 modelov slovenských aj 
zahraničných pamiatok.

http://www.matusovo-kralovstvo.sk/





Príchod do Školy v prírode

Stará Myjava
- príchod pred obedom
- rozdelenie detí na izby
- vybalenie najnutnejších vecí
- obed- ( škola v prírode začína 

obedom a končí desiatou)



Škola  v Prírode   Fantázia

Cena zahŕňa: ubytovanie, strava 6 x denne, pitný režim počas 
celého dňa, program Fantázie, kompletné materiálne 
vybavenie, odmeny do súťaží, športové pomôcky.

Zdravotník: zdravotník prítomný na každom turnuse.



Stará Myjava - k dispozícii ubytovňa hotelového typu - 64 miest pre deti, 8 miest 
pre pedagógov a 3 chaty po 40 miest pre deti, 4 miesta pre pedagógov. V hlavnej 
budove sa okrem ubytovacej časti nachádza priestranná jedáleň a spoločenské 
miestnosti - vhodné aj na dopoludňajšie vyučovanie, kino, pc - herňa, bufet. Izby 
sú 3 a 4 lôžkové. 

V areáli nie sú poschodové postele. Sprchy a toalety sú kombinované. Areál 
disponuje futbalovým ihriskom, umelou nádržou na lov rýb, nohejbalovým 
ihriskom, plážovým volejbalom, asfaltovými plochami na basketbal, volejbal a iné. 
V tesnej blízkosti sa nachádza vodná nádrž. K dispozícii je bufet, detská herňa, 
amfiteáter, ohniská, tv a internet.

Orientačné vzdialenosti do RZ Stará Myjava: Bratislava - 118 km, Martin - 151 km, 
Nitra - 83 km, Nové Zámky - 130 km, Trenčín -52 km, Trnava - 60 km, Piešťany - 40 
km, Považská Bystrica - 92, Žilina - 121 km



Najbohatší animačný program ponúka škola v prírode                                          
Fantázia!

Každé popoludnie si deti vyberajú z klubov podľa svojho záujmu. 

Denne k dispozícii Fantastické klubové činnosti:
JAZDECKÝ KLUB - jazda na koni
PC KLUB - hry na PC, playstation a internet
LEZECKÁ STENA - lezenie na cvičnej lezeckej stene
MOTO KLUB - jazda na motorovej štvorkolke
ŠPORTOVÁ STREĽBA - streľba z luku a vzduchoviek 
ŠPORTOVÝ KLUB - volejbal, futbal, tenis, basketbal, pingpong, turistika, vybíjaná 
VÝTVARNÉ DIELNE - umelecká tvorba, výroba šperkov, modelovanie, maľba
TANEČNÁ HORÚČKA - bláznivé tanečné duely na populárnych tanečných 
podložkách 
SKÁKACÍ KLUB - skákanie na trampolíne
KLUB ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU- športový lov rýb 
VODÁCKY KLUB - člnkovanie na vodnej nádrži Stará Myjava





Najčastejšie otázky:

Čo všetko si mám vziať do Fantázie?
Budeš potrebovať: športové oblečenie, športovú obuv, pršiplášť, prezuvky, čiapku 
proti slnku, teplejšie oblečenie, ľahkú vetrovku, teplákovú súpravu, pyžamo, fľašu 
z umelej hmoty, malý batoh, hygienické potreby, dostatok ponožiek a spodnej 
bielizne, krém na opaľovanie. Ak budeš chcieť môžeš si vziať aj obľúbenú hračku

Komu je určený program Fantázie? 
Program letného tábora Fantázia je určený deťom vo veku od 7 do 15 rokov.

Mám si vziať do Fantázie peniaze?
Všetky programy, atrakcie, ceny do súťaží, všetky kluby, všetky lopty, každé ihrisko, 
kone, počítače, štvorkolka, bazén, ceruzky.... To všetko je v cene. Jedine, že by si 
bol príliš maškrtný, vezmi si peniaze do bufetu.
.



Bude vo Fantázii bufet?
ÁNO! máme pripravený bufet pre maškrtné jazýčky všetkých druhov. O žiadnu 
maškrtu nebude núdza.

Je jazda na koni a štvorkolke bezpečná? 
Je superbezpečná, lebo prebieha pod odborným dohľadom skúsených 
špeciálne na to určených inštruktorov, vo Fantázii dbajú všetci dospelí v prvom 
rade o zdravie a bezpečnosť detí, to je najdôležitejšie.

Kedy sa chodí vo Fantázii spať?
Večierka býva o 22.00, okrem výnimočných situácii (napr. strašidelná noc), ale 
je povolené aj šepkanie o zážitkoch dňa na každej izbe.

Kedy sa vo Fantázii vstáva z postele?
Rozcvičky sú u nás zakázané, pohybu za celý deň je až až, preto sa vstáva až 
o 8.00 a v nedeľu až 8.30.



Kto sa o mňa postará, keď dostanem nádchu?
Netreba sa ničoho báť, na každom turnuse s nami býva skutočný ujo doktor 
alebo teta doktorka, ktorí sa o všetko hneď postarajú.

Čo keď niekedy vyhladnem?
Určite nie, strava sa podáva 6x denne, to je skoro každé dve hodiny, pre 
najväčších hladošov sa vždy niečo nájde aj večer.

Ak nemám mobil, ako zavolám rodičom? 
Nič sa neboj, v prípade potreby Ti rodičia budú môcť zavolať na naše telefónne 
číslo. Ty môžeš použiť niektorý z našich telefónov alebo môžeš rodičom poslať e-
mail. So všetkým Ti radi pomôžeme 

Budem sa môcť vo Fantázii dívať na telku?
Nebudeš chcieť, máme pripravené super kino s plátnom 2x2 metre, taký televízor 
má málokto.



Posledný deň  -
17. júna 2016

- odovzdávanie izieb do 10,00 hod.
- desiata
- odchod do LUBINY- návšteva 

MINIFARMY   ZVIERAT



Minifarma zvierat   
Lubina

Naša Minifarma je areálom, ktorý je s láskou ručne vybudovaný nami, majiteľmi a zároveň 
ošetrovateľmi zvierat. Na priestore presahujúcom jeden hektár žije celoročne viac ako 100 
zvierat, ktoré sú jedinečné hlavne malým vzrastom. Ide hlavne o miniatúry klasických 
hospodárskych zvierat ako sú ovce, kozy, kone, kravy, lamy, oslíkovia, prasiatka, kačky, husi 
alebo sliepky. Srdcom najväčšími a vzrastom najmenšími nadšencami týchto minizvieratiek
sú samozrejme deti, preto sme farmu venovali práve im. I dospelí návštevníci sa u nás však 
určite nudiť nebudú.
Na našej farme uvidíte ako sa miniatúrna kvočka Lili svedomito stará o svoje malé kuriatka, 
v ďalšom zákutí si králik Rex čistí srsť. Na lúke najstaršia kozička Adelka vedie svoje stádo a 
spolu vymýšľajú rôzne lotroviny, ako je napríklad skákanie po streche oddychujúcej 
miniprasničke Pigie. Na hniezde sedí miniatúrna kačička Daisy a čaká na svoj veľký deň, keď 
sa jej z vajíčok vyliahnu malé káčatká. Alpaky Tobi a Andy šmátrajú po vreckách návštevníkov. 
Minikone Beauty a Elmo sa navzájom škrabkajú a vítajú každého návštevníka hlasným 
erdžaním. Miniovečky oddychujú pod dohľadom malého ale majestátneho barana 
Clausa. Medzi nimi sa nenápadne ponevierajú najväčšie sliepky, aké ste kedy videli. A za 
lesom čaká netrpezlivo na malých jazdcov priateľský arabský koník Sniežko.

Viac tu: http://www.minifarma.sk/ Cena : 2 €

http://www.minifarma.sk/


Predpokladaný 
návrat 17. júna 2016 

o 13,30 hod.
(+  - pol hodiny)

rozvoz detí po obciach:  Čuklasovce, Držkovce, 

Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany


