
V dňoch 22. až 28. júla sa Žitný ostrov premení na tajomné 
miesto vydávajúce svoje poklady.

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje tábor 
pre deti vo veku 6 – 13 rokov. Pripravený je tematický denný 
program zameraný na poznávanie Žitného ostrova (prírody, 
historické pamiatky, okolie). Každý deň v tábore nesie svoje 
meno, ktoré vystihuje jeho aktivity: 

• NEDEĽA:  Deň poznávací 
• PONDELOK:  Deň prieskumný 
• UTOROK:  Deň historický  
• STREDA:  Deň v sedle  
• ŠTVRTOK:  Deň tvorivý  
• PIATOK:  Deň pre chránené vtáčie 
   územie Ostrovné lúky  
• SOBOTA:  Deň rozlúčkový



Na čo sa deti môžu tešiť?
• spoznanie tajomstva Žitného ostrova
 – skúmanie mokradí Žitného ostrova spolu s 

prírodovedcom
 – „Dobytie pevnosti“ – návšteva komárňan-

ského pevnostného systému
 –  výlet na Veľký Lél
 – návšteva jedinečného plávajúceho lodné-

ho mlyna – výlet do Kolárova
• jazdu na koni
• kúpanie na termálnom kúpalisku v Komárne
• mini ZOO v rámci ubytovacieho areálu 
    SEV SAŽP Dropie
• zábavný program, hry, súťaže
• environmentálne aktivity
 – environmentálne hry,
 – separovanie odpadu
 – recyklácia papiera, ...
• tvorivé dielne
• večerné programy
 – Ekomilionár, Vilomeniny, Izba baví izbu, ...

Dajte deti do tábora a ...
• Stanú sa prírodovedcami
Počas prvých dní sa z detičiek stanú skvelí 

prírodovedci a výskumníci. S tajomným svetom 
mokradí, medzí, lúk a s ich obyvateľmi sa zozná-
mia podrobným prírodovedným prieskumom 
okolia. Všetky zaujímavosti (nebude ich málo) 
si deti so svojimi vedúcimi zapíšu, odfotia a za-
kreslia. Večer si ich spoločne predstavia na det-
skej vedeckej konferencii. Keďže skoro všetky 
deti rady súťažia a vyhrávajú, konferencia bude 
ukončená vedomostnou súťažou, ktorá ponesie 
názov „Ekomilionár“. Škrípanie mozgových závi-
tov, lámanie si hláv nad otázkami sa naozaj oplatí, 
pretože tých najlepších „ekomilionárov“ čakajú  
pekné ceny.

• Spoznajú kúty Žitného ostrova
V tábore „Dobrodružstvo na ostrove“ budú deti 

veľa cestovať, spoznávať známe i menej známe 
kúty Žitného ostrova, jeho nádherné miesta a 
ich čaro. Navštívia Komárno, nezabudnuteľný 
Komárňanský pevnostný systém či Europáliu – 
európsky dvor.

• Pozrú sa na svet z konských chrb-
tov a spoznajú nefalšovanú podunaj-
skú krajinu

Na Veľkom Léli sa budú pozerať na svet z 
konských chrbtov a spoločne „zablúdia“ aj do 
vzácnych a odľahlých biotopov mokradí Veľko-
lélskeho ostrova. Práve na tomto mieste nájdu 
nefalšovanú podunajskú krajinu našich predkov, 
ktorí tu dokázali žiť v súlade a priateľstve s okoli-
tou prírodou. 

• Zaplávajú si na vodnom mlyne

Neobídu ani jedinečný plávajúci vodný mlyn v 
Kolárove, z ktorého bude na nich dýchať atmo-
sféra života a práce starých mlynárov.

• Stanú sa remeselníkmi
Pozvanie do tábora prijali aj miestni remesel-

níci, ktorí najmenších naučia vyrábať tradičné 
výrobky. Vedúci tábora zabezpečia ďalšie zaují-
mavé tvorivé aktivity. Pod ich rukami – šikovnými 
i menej šikovnými – sa bude prírodný a odpadový 
materiál meniť na pekné darčeky pre našich blíz-
kych.

• Zabavia sa pripravenými súťaža-
mi, hrami, denným a večerným pro-
gramom

Okrem poznávania, cestovania a tvorenia sa 
budú aj zabávať, zabávať a zabávať – čakajú ich 
táborové „Vilomeniny“,  táborová hra „Dobytie os-
trovného raja“, putovanie za nočnými obyvateľmi 
ostrova, táborová olympiáda vo všetkom možnom 
aj nemožnom, zábavný program „Izba baví izbu“, 
hry, kúpanie a, samozrejme, nebude chýbať „Tá-
borová svadba“  a množstvo zábavy.

Bližšie informácie o tábore:
• KDE sa bude bývať?
V stredisku environmentálnej výchovy – SEV 

SAŽP Dropie, viac o SEV SAZP Dropie nájdete 
tu: http://www.sazp.sk/SEV/dropie/onas.htm

Adresa strediska:
SEV SAŽP Dropie, Kolárovská 30
946 14 Zemianska Olča
• KTO bude na deti dohliadať? 
4 lektori SAŽP, externí lektori
• ČO by si mali deti priniesť? 
Primerané množstvo oblečenia na teplé aj 

chladnejšie dni, letná obuv, 1 pár nepremokavá 
obuv, prezuvky, hygienické potreby (nezabudnúť 
na opaľovací krém, krém po opaľovaní, repelent), 
min 2 ks uterák, v prípade užívania- lieky na dobu 
pobytu, baterku, ostatné veci podľa vlastného 
uváženia. 

• KOĽKO Vás to bude stáť?
Cena tábora je 160 €
V cene je zahrnuté:  ubytovanie, strava, poiste-

nie, cestovné na výlety, vstupenky na kúpalisko, 
vstupenky do historických pamiatok, zdravotný 
dozor, poplatok za technické zabezpečenie pro-
gramov, poplatok za programy, videoprojekcia

• NA KOHO sa obrátiť s ďalšími otázkami?
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