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Táborová 

Keď zazvonil školský zvonec 

a začali prázdniny, 

naša parta (v plnej zbroji), 

vyrazila do Monkovej doliny. 

 

Pýtate sa, načo, prečo? 

Vy to ešte neviete? 

No tak vedzte, že práve tam 

bol najlepší tábor na svete... 

 

Tam sme sa my dobre mali, 

veľa sme sa zabávali. 

Jedli, spali do sýtosti, 

proste kopec veselosti. 

 

 

Pri odchode bolo smutno, 

ale nič to, veru nič, 

veď rok školský zbehne rýchlo, 

zase príde prázdnin čas. 

 

A dovtedy nech je jasno, že 

 

SVET PATRÍ NÁM ... 

 

Autor:  

Janka Hamšík Murcková 
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   Hurá! Sú tu prázdniny! Takýmto pokrikom sme začali prvé júlové dni. 

Žiakom ani učiteľom nezazvonil ráno budík, čo bolo znakom toho, že za-

čali prázdniny. Mnohí sa tešili na dovolenky pri vode, cestovanie, turistiku 

či na leňošenie doma. Pre niekoľkých učiteľov však prázdniny ešte neza-

čali. Naša škola totiž už po 10. rok organizuje letné prázdninové tábory. 

Sú to tábory s dennou dochádzkou do školy a komunitného centra, ale aj 

jeden veľký týždenný tábor mimo obec a rómsku osadu. Cieľom táborov 

je odmeniť deti, ktoré si vzorne plnia školské povinnosti, intenzívnym zá-

žitkom, nápadmi, novými skúsenosťami a poznatkami. Zorganizovať tábor 

znamená kreativitu, námahu i zodpovednosť. Tábory mimo obec si vyža-

dujú dlhodobú prípravu od rezervovania miesta pobytu, zostavenie pra-

covného tímu, stanovenie tematického zamerania, zabezpečenie potreb-

ného materiálu, poistenia, výberu detí a mnoho iných vecí. Pri zabezpe-

čovaní táborov vychádzame z bohatých skúseností učiteľov, ktorí pre deti 

vždy pripravia skvelý program. Počas nich môžu deti tvoriť, hrať sa, zabá-

vať, športovať, tancovať, ale učia sa aj tolerovať, odpúšťať, ustupovať, 

pomáhať iným a konať dobro. Začiatkom júla sa uskutočnil týždenný tábor 

mimo obec v prekrásnom prostredí Tatier v malebnej obci Ždiar. Ako tento 

tábor prebiehal? O tom sa dočítate v mimoriadnom vydaní Jakubka. Na-

bažte sa atmosférou letného tábora spolu s deťmi a ich vedúcimi.  

  

    

 

                                                                                          Mgr. Priščáková Gabriela 

                                                               Vedúca tábora alias Náčelník 
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V rakúskom meste Graz pôsobí Diözese 

Caritas. Činnosť Charity je rozsiahla a za-

meraná  na ľudí v krízových situáciách 

po celom svete: v Iraku, Sýrii, Sudáne, na Balkáne, ale aj na Slovensku. Ponúka poradenstvo, 

zdravotnú a liečebnú starostlivosť, pomoc pri prírodných katastrofách, bývanie, stravovanie, 

vzdelávanie, voľnočasové aktivity pre deti, mládež, ženy, zdravotne postihnutých, starých ľudí, 

rodiny s deťmi a pre prisťahovalcov.  

Charita Graz už viac ako 10 rokov podporuje aj školské a mimoškolské projekty 

v Chminianskych Jakubovanoch. V tomto roku bol letný tábor v obci Ždiar pod názvom „Svet 

patrí nám pod Tatrami“ v plnej výške podporený práve rakúskou Caritas Graz.  

                     Srdečne ďakujeme.  

Čo vieš alebo nevieš o Rakúsku 

Rakúsko je susedná krajina Slovenska. Hlavné mesto je Viedeň. Graz je dru-

hé najväčšie mesto Rakúska. 

Hlavným znakom Grazu je  Schlossberg ("Zámocký vrch") – zámocký vrch s 

Hodinovou vežou a pevnosťou, ktorej základy pochádzajú už z 9. storočia. 

štátny znak Rakúska  

štátna vlajka Rakúska  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mok_(stavba)
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Graz je známy aj ako mesto štu-

dentov. Na 6 univerzitách tu štu-

duje okolo 50 tisíc vysokoškolá-

kov zo všetkých možných kútov 

sveta.  

Mesto kultúry a histórie, červe-

ných striech, moderného umenia, 

pôžitkov, zážitkov a množstva ze-

lene. To všetko je Graz na rieke 

Mur. 

V 18. storočí Rakúsko – Uhorsku 

vládla slávna cisárovná – Mária Te-

rézia. Na  trón zasadla už ako 23-

ročná. Rázne robila poriadky 

v celej krajine: budovala cesty, 

podporovala obchod a výrobu, ria-

dila vojsko. Zaviedla povinnú škol-

skú dochádzku. Porodila šestnásť 

detí.  
    Cisárovná Mária Terézia a jej deti. 

Rakúske mesto Salzburg je rodiskom 

svetoznámeho hudobného skladateľa 

Wolfganga Amadea Mozarta. Bol zázrač-

ným dieťaťom. Ako 4-ročný hral na klaví-

ri, aj keď nepoznal noty.  Svetoznáme sú 

sladkosti nazvané Mozartové gule. 
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Tohtoročný letný prázdninový tábor sa uskutočnil v prekrásnom prostredí Monkovej doliny, 

v tichom prostredí s nádherným výhľadom na hrebene Belianskych Tatier. Ubytovaní sme bo-

li v peknom hoteli Magura, neďaleko obce Ždiar. Vyšantiť sme sa mohli na detskom ihrisku, 

kde sme sa hojdali, kolotočovali, preliezali. 

  V obci Ždiar. Poznáš? 
Kde bol tohtoročný 

tábor? 
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Každý deň sme sa hrali 

a súťažili na ihrisku. Hrali 

sme futbal, vybíjanú, preha-

dzovanú aj tenis.

Krásny výhľad na okolie 

Tatier a rázovitú dedinku 

Ždiar nám poskytol výlet 

na vláčiku Maguráčiku.

Nezabudnuteľné zážitky nám poskytla Belianska jaskyňa. Prehliadka jas-

kyne trvala asi 70 minút, pričom sme prešli 1370 metrov a zdolali 860 

schodov. Teplota v jaskyni sa pohybovala okolo 5 až 6 °C. 
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Pondelok: HURÁ! VYSOKÉ TATRY!!  

15:00 h Poobedňajší program: TU BÝVA-
ME MY  
-označenie izieb 
-rozdelenie do skupín, táborová hymna 
a vztýčenie vlajky 
-plnenie úloh na večer 
19:00 h Večerný program: ZOZNÁMKA  
 
 

Utorok: Chceš vidieť Tatry? Chceš zmeniť svoj výzor? Byť hviezda, 

slávny herec alebo obyčajný discotanečník? Teraz máš šancu! Naučíme 

ťa líčiť sa, obliekať sa ako star      Budeš hviezda. Zabudni na 

nudu, rozprúď život a ukáž, že sa vieš naozaj baviť! 

Zaži život hviezd! 

 A možno príde aj RYTMUS, či JUSTIN BIEBER.... 
  7:00 h Budíček 
  7:30 h Ranná rozcvička 
  8:00 h Raňajky 
  9:00 h Dopoludňajší program: TATRANSKÁ TVORIVOSŤ  
  - kreatívne tvorivé dopoludnie 
  12.00 h Obed 
  5:00 h Popoludňajší program: VLÁČIK MAGURÁČIK  
  - poznávanie krás okolia chata  
  18:00 h Večera 
  19:00 h Večerný program: NÁKUPNÍ MANIACI  
  – staň sa super hviezda! 
 
Streda:  Deň na ruby 

 

Je krásne ráno – alebo je to večer? Ide-

me na obed alebo raňajky? Večer ranná 

rozcvička? Sa mi to len zdá, že vidím 

Šreka? Stretni sa s indiánmi, princezna-

mi, drakmi a inými zvieratkami na bále plnom masiek. 

Ako sa voláš? 
Ja sa volám 

Kika. 
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   7:00 h Budíček 
   7:30 h Príprava na večeru 
   8:00 h Večera 
   9:00 h Popoludňajší program: PRÍPRAVA MASIEK  
   12.00 h Raňajky 
   15:00 h Večerný program: SÚŤAŽNÝ VEČER Súťaž a získaj odmenu! 
Ukáž svoju šikovnosť a vytrvalosť. 
   18:00 h Obed 
   19:00 h Dopoludňajší program: DISKOMARATÓN Tancuj, tancuj, vy-
krúcaj... 

 
Štvrtok: 
  

     
 
 
     7:00 h Budíček 
     7:30 h Ranná rozcvička 
     8:00 h Raňajky 
     9:00 h Dopoludňajší program: JASKYNNÉ DOBRODRUŽSTVÁ 
   12.00 h Obed 
   15:00 h Popoludňajší program: ZA POKLADMI HôR 
   18:00 h Večera 
   19:00 h Večerný program: VEČER ODVAHY 

 
Piatok: Táborová olympiáda  

  Šport a súťaže. Zábava, výhry a táborák. Zábava od 
rána do večera uprostred krásnej prírody. Tak ukáž 
svoju pevnú vôľu a vytrvalosť!  
  7:00 h Budíček 
  7:30 h Ranná rozcvička 
  8:00 h Raňajky 
  9:00 h Dopoludňajší program: TÁBOROVÝ 
OLYMPIJSKÝ OHEŇ 
  12.00 h Obed 
  15:00 h Popoludňajší program: TÁBOROVÁ 
OLYMPIÁDA 
  18:00 h Večera 
  19:00 h Večerný program: TÁBORÁK 
 

Bábovky nech sa teraz držia bokom! Nastupuje 

„Misia-Jaskyňa“. Zdolaj všetky nástrahy, objav 

čaro hôr a hory sa ti odmenia skrytými pokladmi. 

Ukáž svoju odvahu pri večernej skúške odvahy.  

 
Sobota: Domov, sladký domov.... 

 alebo: Všade dobre – doma    najlep-
šie. 
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Pondelok 

Začína prvý prázdninový deň v tábore. Nedáme sa odradiť upršaným počasím, 

ktoré nás sprevádza celou cestou do Tatier a nabalení vyrážame k hotelu Magura. Rozpa-

čito, ale plní očakávaní. 

Po ubytovaní v krásnych 

dvojizbových izbách so spr-

chou a televízorom sme sa 

hneď naobedovali. Vieme, že 

sa budú bodovať izby, a tak 

od začiatku dbáme na poria-

dok. Svoje veci si vzorne po-

ukladáme do skríň. Netrpez-

livo čakáme na dohovorený 

signál, ktorý nám oznámi za-

čiatok poobedňajších aktivít. 

Aj keď vieme, že balkóny máme zakázané, nedá sa odolať, a kocháme sa krásami Tat-

ranskej prírody.         
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Prvý deň v tábore mám na starosti ja. 

Moje meno je Shakira. Zodpovedám za 

to, aby nám nikdy nechýbala hudba, 

tanec a s nimi spojená radosť.   

Začíname označením izieb detí aj ve-

dúcich. Úlohou každej izby je vymys-

lieť a nakresliť originálny „erb“ svojej 

izby.   

 Po predstavení jednotlivých izieb sa roz-

delíme do skupín – družstiev, v ktorých 

si každý vlastnoručne vyrobí svoju menov-

ku s menom, ktorým sme ho volali počas 

celého nášho pobytu v tábore. Menovka 

nás zároveň svojou farbou odlišovala na 

družstvo zelenej, oranžovej, žltej 

a červenej farby. Po vyrobení menovky si 

každé družstvo zvolilo  aj svojho vodcu.  

  Pred samotným večerným programom sme sa po výbor-

nej večeri oboznámili s hymnou tábora „Svet patrí nám“, 

ktorá nás v priebehu tábora sprevádzala pri každej príleži-

tosti. Počas večerného programu, ktorý sa niesol v duchu 

zoznamovacieho večierka, si najprv družstvá zmerali svo-

je sily v rôznych súťažiach a neskôr sa každý v rámci 

svojho družstva predstavil tým, „Čo dokáže“ a to či už 

spevom, tancom, básňou, či niečím iným pre neho výni-

močným. Počiatočnú ostýchavosť detí vystriedalo chce-

nie a radosť z toho, že sa môžu predviesť tým, čo majú 

radi, z čoho sa tešia do takej miery, že bolo ťažké pro-

gram ukončiť. 

Hymna tábora 

Svet patrí nám 

Svet patrí nám, je to len 

na tebe, 

či ukážeš to, čo v sebe 

skrývaš. 

Ver v to, čo máš, úsmev 

maj na sebe, 

dôležitá je len táto 

chvíľa. 

Rakby: Svet patrí nám 

Lenka  – alias Shakira 
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      Po spoločnej rozcvičke a raňajkách sme sa s deťmi venovali výtvarnej práci, kde 

sme ich rozdelili do skupín. Kým sa jedna skupina zoznámila s pracovnou témou 

a technikou – maľovaním na textil, druhá skupina sa venovala športovej a hravej čin-

nosti.  

 

 

 

 

 

 

Musíme povedať, že hoci deti prvýkrát maľovali na textil (tričká) veľmi sa im to páči-

lo. Maľovali prostredie, v ktorom sme sa nachádzali, takže na tričkách sa objavovali 

Belianske Tatry, hotel v ktorom sme bývali, postavičky a krásna príroda. Nakoľko tá-

to práca zaujala aj vedúce jednotlivých skupín, tak aj ony si vytvorili krásne tričká. 
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Po obedňajšej pauze a oddychu sme sa so žiakmi vybrali na krátku prechádzku. Úlohou 

na prechádzke bolo, aby si každý žiak našiel kameň, čo nadväzovalo na ďalšiu aktivitu, 

ktorá nás čakala.  

Farebné kamene, tak sa volala ďalšia aktivita, kde si deti ľubovoľne pomaľovali ka-

mienky prstovými a akrylovými farbami a použili ich ako dekoráciu na skalke pred hote-

lom. 

 

 

 

 

 

 

Po večeri sme sa venovali spoločensko-zábavným aktivitám. Nákupné maniačky -  napo-

dobni oblečením slávnu osobnosť, mali obrovský úspech, hlavne u dievčat. Venovali sme 

sa aj rôznym súťažiam, kde sme mohli vidieť dravosť a súťaživosť detí v dobrom slova 

zmysle. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Nakoniec nasledovala táborová diskotéka, kde sa deti oddávali tancu na hity leta. 

Iva a Bea 



15 

  

 
 

 

A je tu streda. Vonku je zamračené ráno. Končiare Tatier sa pomaly predierajú pomedzi ťažké 

mračná. Alebo mračná pomedzi končiare? Na chodbe počuť: „Vstávame! Ideme na večeru!“  Ve-

čera? Teraz ráno? A čo ranná rozcvička? Všetko je to akési popletené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasleduje výroba masiek na popoludňajší program (ktorý bude večer).  Našou úlohou je vymyslieť mas-

ku a vyrobiť si ju z papiera, kartónu alebo krepového papiera. Práca nás zaujala. Ani sme nezbadali a na 

pravý obed nás pozývali na raňajky. Teraz – raňajky? To sme z toho už boli celkom dopletení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masky mali samozrejme aj vedúce 

tábora. Skoro sme ich ani nespoznali.  

Začína DEŇ NARUBY. 

Ráno sa teda začína večerou. Po večeri sa 

stretávame v spoločenskej miestnosti na ve-

černý program. Našou prvou úlohou je odo-

vzdať šnúrku svojmu kamarátovi a pošepkať 

mu vetu. Posledný má správne znenie vety 

povedať nahlas. Všetci sa smejeme na tom, 

aké vety sme nakoniec stvorili. 

Viete, kto je to? 
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Pred raňajkami bola samozrejme ranná 

rozcvička. A po raňajkách dopoludňajší  program. Vybrali sme sa na vychádzku do okolitej krás-

nej tatranskej prírody. Okrem obdivovania okolia sme hľadali vhodné kamene, ktoré budeme ma-

ľovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tu sú výhercovia 

v maskách. Ale kde sú 

deti? Tam sú už iba mas-

ky. Deti už asi spia. Aj 

keď je ešte len poobede. Dnes to 

bolo totiž všetko naopak. 

 
Po návrate z rannej vychádzky sa realizovali maľby na kameň. A ani sme sa nenazdali, von-

ku sa zotmelo a nás pozývali na obed. Teraz obed? Veď je večer! Už sme nič nechápali.   

Marta - Dr. Haus 
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      Náčelníčka Gabika mi pridelila v tábore úlohu 

hlavného fotografa, a tak aj moje meno „Fotka“. Zaznamenávala som všetky aktivity 

z každého dňa, aby sme mali čo najviac spomienok v podobe fotiek a tiež, aby naši kama-

ráti, ktorí neboli s nami v tábore vedeli, čo sme tam robili. Okrem toho mám na starosti 

štvrtý deň v tábore. Dnes ideme hľadať stratený poklad. 

 

 Dopoludnie začína návštevou jednej z najkrajších jaskýň na Slovensku, Belianskej 

jaskyne. Autobusom sme sa previezli od hotela pod kopec, kde sa jaskyňa nachádzala 

a potom sme peši kráčali po krásnom lesíku. Cestou sme si čítali informačné tabule. Po-

časie nám v ten deň prialo, bolo príjemné teplo. Keď nám otvorili dvere do jaskyne, troš-

ku nás otriasla zima, ale neustálym stúpaním po schodoch sme sa zohriali. Sprievodca 

nám poukazoval zaujímavé miesta jaskyne, zhasol nám svetlo, aby sme vedeli aká je tam 

hlboká tma bez svetiel, zobral nás do „siene slávy“, kde pekne sa ozývala pustená hudba. 

Hodina chodenia po jaskyni nám priniesla krásny a nezabudnuteľný zážitok z návštevy 

Belianskej jaskyne. Samozrejme ako spomienku, že sme tam boli, sme si urobili pár pek-

ných fotiek.                                                                                               
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Andrea Fotka Fečková 

 

Po obede a poobedňajšej sieste, sme sa pus-

tili už do hľadania nášho táborového pokla-

du vonku pred areálom hotela. Štyri skupiny 

detí, rozdelených podľa farieb, dostali úlohy, 

ktoré museli splniť, aby sa dostali k pokladu.  

Prvou úlohou bolo nájsť ozdoby svojej 

farby povešané po stromoch, rozbaliť 

ich a poskladať správne vetu 

z jednotlivých slov a nalepiť na predlo-

hu papiera. Aj druhá úloha bola podob-

ná. Nájsť vajíčka tej správnej farby a zo 

slov poskladať vetu. 

Keďže k pokladu sa nejde len tak ľahko,  každý 

člen skupiny musel prejsť určitý úsek pomocou 

kartónových dlaždíc. Úloha bola náročná na tr-

pezlivosť. Členovia jednotlivých skupín sa mu-

seli počkať, kým sa každý neprebrodí a tak spo-

ločne mohli ísť k múdrej žene Amálke, ktorá 

držala poklad pod svojou ochranou. Tá im len 

tak poklad nedala. Vodca skupiny si vytiahol 

jednu z hádaniek. Ak ju uhádli, pokladnica 

s pokladom sa otvorila a vybratý jeden člen sku-

piny jedným nabratím si z pokladnice zobral 

toľko cukríkov, koľko len dokázal.  

 Záver dňa patril opekačke. Výborné klobásky, 

táborové pesničky a pritom pohľad na zapa-

dajúce slnko poza končiare Tatier. Krásny 

deň je za nami.  Ak sa chcete o tom presved-

čiť, pozrite si fotky, ktoré nafotila Fotka. 
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Piatkový deň patril iba mne. Šport je totižto moje hobby. Športové náradie, lopty, švihadlá, 

cvičenia v prírode, súťaže – to som ja. V tábore som preto zastávala úlohu športového referen-

ta. Moje meno je Janka Hamšík – Murcková.  

Prinášam vám niekoľko tipov na telesnú výchovu. Vyskúšajte! 

Chodník Tatranskou dolinou. Prejsť 

so zaviazanými očami vôbec nebolo 

ľahké. 

Stolno-tenisový turnaj chlapcov. Sú-

ťažili družstvá starších aj mladších 

chlapcov a zahanbiť sa nedali ani 

niektoré dievčatá. 

Už ste lyžovali v lete? My áno. 

A bola z toho super zábava. 
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Kto najrýchlejšie a najšikovnejšie pre-

behne cez preliezku a pritom nespad-

ne. Podarilo sa to všetkým.  

Nie! Nehrali sme tu futbal. Aj keď to 

na fotke tak nevyzerá, je to volejbal. 

Spoločné družstvá s vedúcimi sa nám 

páčili. Škoda len, že sme nevyskúšali 

turnaj vedúce verzus tábo-

ráci. To by bolo! 

Už ste si kotúľali loptu? Samozrejme, urči-

te každý sa už hral s loptou. Ale kotúľali 

ste sa ako „živá lopta“? Vyskúšajte. 

Chyťte sa aspoň 5-6 kamaráti za ruky ako 

chlapci na obrázku, a to chrbtom k sebe. 

Takto spoločne prejdite určitú vzdialenosť. 

Vôbec to nie je ľahké. 

Raz – dva, raz – dva. Samozrejme sme 

nezabúdali ani na ranné rozcvičky. 

Upažiť – vzpažiť. Skáčeme ľavou – 

pravou nohou. A utekáme: kto bude 

prvý? 
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To bola myšlienka letného tábora Svet patrí nám pod Tatrami. Kaž-

dý deň urobiť dobrý skutok a nečakať odmenu, pochvalu. Iba sa tak 

tešiť, že sa tešia iní, že sme pomohli.  

K výzve sa pripojili azda všetci účastníci – deti aj vedúce. Konalo sa 

dobro vždy a všade. Požičiavali sme si šampóny, maľovatká, pomá-

hali si nájsť stratené papuče či športové náradie. Nosili sme si ťažké 

tašky, pomáhali učiteľkám vyjsť aj na ten najvyšší kopec pri jasky-

ni. Otvárali dvere, opekali chlieb, či špekáčiky pre učiteľky alebo kamaráta. Upratovali, vynášali smeti 

aj za iných. Jednoducho: malé skutky s veľkou láskou.  

Všetky dobré skutky sa zhromažďovali v pripravenej krabici. V závere tábora bolo vyhodnote-

nie a tí najväčší „dobráci“ boli odmenení krásnym anjelom, ktorý im pripomenie, že konať dobro pri-

náša radosť. 

Niektoré návrhy na ocenenie „DOBRÁK TÁBORA“: 

“Ja som upratal smeti a pomohol som pani učiteľke vyzberať listy.“ - Roman  

„Erik pomáhal urobiť dobrú náladu ľuďom okolo.“ 

„Dajana spravila dobrý skutok, lebo mi pomáhala s upratovaním skrine.“ – Dejzy 

„Dajanka spravila dobrý skutok, lebo mi požičala šampón a uterák a pomohla mi 

umyť vlasy. Tak jej ďakujem.“ – Paťka 

„Dajanka spravila dobrý skutok, lebo mi požičala maľovátka, aby som sa namaľovala 

na karneval. Ďakujem.“ – Sára 

„Urobil som dobrý skutok, lebo som po ceste zberal papiere.“ – Laco 

„Ďakujem Dajanke, že mi umyla vlasy a požičala mi šampón.“ – Ninka 

„Najviac dobrých skutkov urobil Marián, lebo pomáhal učiteľkám vždy a všade.“  

„Ďakujem pani učiteľke Ivane Čechovej, že mi pomohla ísť do domčeka.“ – Paťka 

„Pomohla som nájsť Dajanke tričko a tabletky od kašľa.“ – Simonka 

„Dajanka spravila dobrý skutok, lebo mi pri obede rezala rezeň.“ – Martinka 

„Ďakujem všetkým učiteľkám za dobrý skutok, že nás zobrali do jaskyne. Bol to pre 

mňa veľký zážitok.“ – Simonka 

„Ďakujem pani učiteľke Aďke Fečkovej, že z nás robí lepších ľudí.“ - náčelník 
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Tábor skončil, ale hurá! Tešíme sa na nový! Takže nezabúdajte, milí žiaci. O rok sa 

organizuje znova letný tábor na nejakom prekrásnom mieste. Aby si sa ho mohol 

zúčastniť aj ty, musíš sekať dobrotu. Nezabudni byť nápomocný učiteľom, správať 

sa slušne počas hodín i prestávok, aktívne zúčastňovať sa rôznych súťaží 

a hlavne: pravidelne chodiť do školy. 

 Iba tak budeš aj ty účastníkom letného 

prázdninového tábora 2015! 
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