
Program sme v posledný deň pre oba turnusy rozšírili o tvorivé dielne. Tie boli tematicky zamerané 
na prácu novinárov, spracovávanie a editáciu textov, výber fotografií, výtvarná a grafická úprava textov, 
výroba denníka zážitkov. 

Tvorivé dielne boli realizované v programe „Šanca pre Šacu“ vďaka podpore spoločnosti U.S.Steel Košice 
ako súčasť programu Spoločne pre región 2022. 

Pre prvý turnus sme tvorivé dielne pripravili na športovom areáli v Šaci. 
Pre druhý turnus sme tvorivé dielne pripravili Kojšovej holi.  Vyviezli a zviezli sme sa tam vláčikom, 
zdolali vrchol a v základnom tábore sme tvorili. 

Tvorivé dielne boli zamerané na výrobu táborových novín a individuálnych denníkov účastníkov 
tábora na zaznamenávanie zážitkov. Denník sme si vyrábali šitím a skladaním. Použili sme 
aj písmená z tlačiarničky a dekorovali sme našu prácu nálepkami, obrázkami a fotografiami.

Fotografie spracované do podoby koláži nám graficky pripravila  pracovníčka úradu pani Janka Jaššová. 
Vytlačené fotografie deti použili do svojich prác a návrhov novín. Väčší účastníci sa zabávali šifrovaním 
textov pomocou TA JNEJ ABECEDY.  Menší účastníci svoje zážitky spracovávali formou obrázkov a šablón. 
Vytvorili sme aj pozdrav pre rodičov – pohľadnicu z tábora, ktorú sme maľovali vodovými farbami. 
Fotografické záznamy sa vďaka využitiu mobilov zaznamenávali priebežne. 

Lektorky dielní sa spolu s vedúcimi skupín podieľali na zaznamenávaní zážitkov. Tieto aktivity aktivita 
na konci týždňa uzavreli program oboch turnusov.

Ďakujeme všetkým deťom, organizátorom, lektorom  za účasť, vedenie a zdieľanie znalostí. Tešíme 
sa na ďalšie tvorenie s Vami. 
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S nadšením Vám predstavujeme zážitky a aktivity, ktoré deti zo Šace 
zažili v rámci denných organizovaných aktivít zabezpečovaných 
mestskou časťou a to v prvom a druhom turnuse. Poznáte destinácie, 
ktoré naši výletníci navštívili?

Čítajte ďalej …



Prvý deň – Rozhľadňa 
Čerešenka – kamenná 
12 metrová stavba, stojacu 
na mieste kde sa  v roku 1312 
odohrala Rozhanovská bitka. 
V rámci dňa sme ešte stihli 
navštíviť aj farmu v Ždani.

Druhý deň - Hanušovce nad 
Topľou. Zavítali 
do Archeoparku. 
Je vybudovaný pri 
Vlastivednom múzeu 
a je turistickou atrakciou 
regiónu, miestom 
netradičného učenia. Navštívili 
sme jeden z najkrajších 
barokových kaštieľov 
Prešovského kraja, ktorý 
je so svojimi štyrmi vežami 
dominantou malebného 
mestečka pod Slanskými 
vrchmi.

Tretí deň - návšteva  mini 
skanzenu drevených chrámov 
v Ľutine, ktorý vyrástol 
v rokoch 2011 – 2013, kde 
sú makety reálnych drevených 
chrámov a kostolíkov v mierke 
1:10. Po jeho návšteve si deti 
užili kúpanie sa v bazéne 
v Drienici. 

Štvrtý deň – návšteva  
zaľadnenej priepasti, oblasť 
najnižšie položenej ľadovej 
jaskyne - Silickej ľadnice. 
Exkurzia Krížom Krasom 
v Národnom parku Slovenský 
kras.

Prvý deň – návšteva 
Šarišského hradu.
Patrí k najrozsiahlejším 
stredovekým hradom 
na Slovensku. Jeho celková 
zastavaná plocha prevyšuje 
2,7 hektára. Archeologický 
prieskum dokázal osídlenie 
hradného vrchu už v neolite.  

Druhý deň – Medzev, 
návšteva v Planetáriu 
a v Múzeu kinematografie 
rodiny Šusterovej.
Cesta vedúca z Jasova cez 
Medzev do Štósu tvorí 
prakticky severovýchodnú 
hranicu Slovenského krasu, 
oblasť bohatú na prírodné 
vzácnosti a zaujímavosti, ako 
aj na významné kultúrne 
a historické pamiatky.

Tretí deň  - Ráno návšteva 
Myšľanské obecné múzeum. 
Múzeum sa nachádza 
v budove kláštora, 
pochádzajúceho z 13. storočia. 
Popoludní zábava v Aqua 
Maria Veľaty. 
V areáli sa nachádza 25 m 
bazén pre dospelých (slaná 
voda), 10-metrový bazén 
s vyhrievanou slanou vodou 
pre deti a pre najmenších 
je pripravený detský bazén 
s vodnou atrakciou.

Štvrtý deň -  HÁJSKE 
VODOPÁDY. Našli tam ANJELA  
s bohatou a slávnou, dokonca 
až hollywoodskou históriou, 
súkromnú vyhliadkovú VEŽU 
na jednej hájskej záhrade, 
a pozreli si „Hájske 
HRNČIARSTVO”.


