
Obec Hranovnica a Obecná kniţnica v Hranovnici pozývajú deti na  
 

,,PP  rr  áá  zz  dd  nn  ii  nn  yy      ss      kk  nn  ii  žž  nn  ii  cc  oo  uu  "" 
 

Forma denného jarného tábora s pedagogickým dozorom pre menšie deti s dospelým 

sprievodom, deti navštevujúce ZŠ, členov Obecného klubu mládeţe. 
 

Program: 
 

Pondelok:   Klub obce 

   7. 00  - Lážo plážo dospávanie(so spacákom, dekou) premietanie filmov, rozprávok 

  10. 00  -  Čarovanie s papierom – hra s noţnicami, lepidlom, vytváranie papierových  

   dekorácií aj k MDŢ, jarných ozdôb, jednoduché kŕmidla pre vtáčiky  

  12. 00  -  Obed v reštaurácii                   3,20 € 

  13. 00  - Príprava na ,,Čaj o piatej" (16. 3. 2017), výber textov, tvorba aranţmán 

 

 

Utorok:    Výlet na Kvetnicu( Lesopark,...) 
   7. 00  -   Lážo plážo dospávanie(so spacákom, dekou) premietanie filmov, rozprávok 

     9. 30 -  Bus od Vikartoviec na Kvetnicu 9. 30             2x0,50 / 0,30 €  

   Vítaný biologický odpad (šupy, …) pre zvieratá do krmelca. Návrat bus 13.15 z PP 

    13.45   -  Obed v reštaurácii                                                                                                   3,20 € 

   14.30 - Spoznávame  - návšteva dielne Bies, kamenárstvo Budaj, stolárstvo Husár 

 

 

Streda:   Klub obce, bowling 

    7. 00 - Lážo plážo dospávanie (so spacákom, dekou) premietanie filmov, 

  10. 00 - Sadenie a presádzanie vlastných kvetov do vlastných kvetináčov, vysádzanie  

   byliniek, čítanie z knihy Bylinky malej čarodejnice a Liečivé byliny, hry  

  12. 00 - Obed v reštaurácii                                                                                                   3,20 € 

  12. 54 - Odchod bus do PP – Bowling MAX - od 13.30 – (nutné sa vopred prihlásiť)  2x 0,50 € 

                2 hod. 2,- € 

 

Piatok:   Výlet do Starého Smokovca  - Hókus – Pókus s Majstrom ,,N“ 

   Účasť na jednotlivé aktivity v v tento deň je potrebné z dôvodu zabezpečenia 

   vstupeniek a  miesta nahlásiť do stredy 8. marca 2017!  

Možnosť č.1   
  12.00 - Obed v reštaurácii                    3,20 € 

  12.45 - Stretnutie na autobusovej zastávke (bus od Vikartoviec do PP 12.56) 

   električkou do Starého Smokovca 13.29           2x 0,50 + 0,80 €  

  14.30  - Moţnosť navštíviť Tricklandiu cena vstupného dieťa                6,- €  

   alebo vychádzka na Hrebienok lanovkou hore                                  5,-/ 7,-€ 

  17.00 - Hotel Atrium  - Hókus – Pókus s Majstrom ,,N“ mladšie aj staršie deti           1,50 € 

  18.38 - Odchod električkou do PP 

  20.15 - Bus Vikartovce 20.15 – príchod do Hranovnice o 20.36 

 

Možnosť  č. 2  Belianská jaskyňa. Tatranská Kotlina 

    8.30 - Odchod bus do PP, odtiaľ bus o 9.10  do Tatranskej Kotliny                            2x 2,20 € 

   Vstup do jaskyne o 11.00 - návrat bus o 12.58 z Tatier. Z PP o 14.20          6,-/4,- € 

 
Na kaţdý deň je nutné sa vopred prihlásiť na tel. č. : 052 / 77 95 139  

alebo priamo v Obecnej kniţnici v Hranovnici. 

Pri nízkom počte záujemcov ( 8 a menej ) sa podujatie neuskutoční.  


