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Návšteva 
pána kartografa

Maľovanie na tvár, škrabošky a karaoke

EKO TÁBORv zelenom rajiletný

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom:

ENVIDOM Modrá

PANTONE 293  C
CMYK (%) C:100 M:57 Y:0 K:2

ENVIDOM Zelená

PANTONE 347  C
CMYK (%) C:100 M:0 Y:86 K:3



Najlepší jednotlivci

NAJ striekač    
MAJO

NAJ fúkač vrtuľky  
PAĽO

NAJ lietadielko „hádzač“ 
DOMINIK

NAJ lietadielko „fúkač“ 
MAJO

NAJ elektrina 
MIA

V našom tábore nás navštívili 
psíčkari z košického útulku 
ÚVP. S dvomi sme sa aj po-
rozprávali a to, čo sme sa do-
zvedeli, prikladáme v krátkom  
rozhovore.

Táborový život: 
Ako správne vychovávať psíka?
Martina: 
Najdôležitejšie, keď si kupu-
jete psíka je kŕmenie a priestor na 
spanie. Psík musí mať stále k dis-
pozícii vodu na pitie a samozrejme 
nejaké pamlsky.
Tomáš: 
A dôležitý je správny výcvik. 

Martina a Tomáš prišli do tábora 
s deviatimi šteniatkami. Každý z nás 

mal možnosť viesť psíka na vôdzke 
a skrotiť si ho tak, aby ho počúval. 
Zoznámili sme sa aj s Tomášovým 
psím kamarátom Zorkom, ktorý 
nám ochotne ukázal, aký vie byť 
poslušný. Každému, kto chcel do-
konca podal labku. 

Všetci sme sa naučili, že ak chceme 
pohladkať cudzieho psíka, mu-
síme dodržať tieto pravidlá:

1. Opýtam sa majiteľa, či môžem 
pohladkať jeho psíka.

2. Podám psíkovi ruku, aby ma 
oňuchal.

3. Až potom ho môžem pohladkať.

Erik
Je to úplná blbosť a mám od tej 
trávy mokré topánky.

Jakub
Je dlhá a vyčerpávajúca. 

Sima-Mia
Je v pohode...

Dominik
Rozcvička bola strašne skoro a bola 
slabá!!!

A čo na to náš športový 
vedúci Mišo?

Mišo
Je veľmi potrebná a zdravá!

Foto SlavoAko sme hľadali energiu v zelenine a ovocí.

ANKETA
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Pripravili Sisi-Mia Odranová, 
Julka Hudáková a Soli Šebová

Pripravili: Jerguš Gallo a Brian Novotný

Žiť energiou v letných táboroch 
Vyhodnotenie Pripravila Simona Zimermannová

Psy v našom tábore
...ako sme skrotili šteniatka
Pripravil Sebastián Blažo.

Eko tábor v Kysaku navštívili 
Lucia, Andrea a Slavo zo Slovesn-
skej energetickej a inovačnej 
agentúry s programom „Žiť 
s energiou v letných táboroch.“ 

Pripravili pre nás niekoľko 
stanovíšť, na ktorých sme sa doz-
vedeli veľa nového o energii. Na 
stanovišti „Sila vody“, sme sa vod-
nou silou snažili zhodiť čo najviac 
fľašiek. Pamäť sme si precvičili 
na stanovišti s názvom „Energia 
v pamäti.“ Vrtuľky sme vyrábali 
na stanovišti „Fuk sem, fuk tam.“ 
Chutná energia nás presvedčila, 
že v ovocí a zelenine sa nachádza 
elektrické napätie. Naučili sme 
sa poskladať papierové lieta-
dielka, ktoré sme potom hádzali čo 
najďalej a najrýchlejšie. Vrtuľku 
sme zase roztočili svojím vlast-
ným „fukom.“ Na stanovišti 
s názvom „Záhadné technológie“, 

sme sa zahrali na veci a prístroje 
využívajúce energiu. 

Krátky rozhovor 
s Luciou a Slavom

TŽ: Ako sa vám páčila spolu-
práca s nami?

Lucia: Boli ste veľmi aktívni. To 
nás potešilo. A mohla by som sa aj 
ja niečo spýtať?

TŽ: Samozrejme.
Lucia: Čo ste sa naučili?
TŽ: No, stavať lietadielka 

a vrtuľky. A veľa nového aj o en-
ergii. 

A ešte posledná otázka na Slava. 
Môže byť citrón baterka? 

Slavo: Jasné. Každý si mohol 
overiť, že citrón ako dužinaté ovo-
cie s množstvom kyseliny citrónovej 
môže človek využiť napríklad na 
pohon kalkulačky. Citrón skutočne 
môže byť baterka. 

Môže byť citrón baterka?

1.miesto 
Zapaľovače  
33 bodov

2.miesto 
Tornádo 
32 bodov

3.miesto 
Ekovčielky 
29 bodov

4.miesto 
Energetické hlavy 
22 bodov

5.miesto 
Svetelní bojovníci 
18 bodov

6.miesto 
Víchrice 
13 bodov

Otázka: Čo si myslíte o rozcvičke ?

EKO tábor v Kysaku ...(tajnička)
... Hraško (doplň)

(Ročné obdobie)

Ježko ... (doplň)

(Loptová hra)

(Druh odpadu)

(Svetadiel)

(V utorok sme mali na obed)


