
 
 
 

Hviezdna misia 2017 
 

48-hodinový astronomický a zážitkový tábor pre deti 6 - 15 rokov 
 

 

Miesto    Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava  

Dátum    1. turnus:   25. - 27. 7. 2017  

  2. turnus:  15. - 17. 8. 2017 

Cieľ tábora: tematické táborenie v prírode bez rodičov a s minimom techniky   

 
Povinná výbava: potreby na stanovanie a kempovanie v prírode (stan, spací vak, nafukovačka, 

karimatka), teplé oblečenie na noc, hygienické potreby, pevná obuv do lesa, skladací      
nôž k opekaniu pri ohni, slnečné okuliare, pokrývka hlavy, preukaz poistenca, baterka resp. 
čelovka,  repelent proti komárom.  
         

Nepovinná výbava: obľúbené športové náradie 
 
Stravovanie:   Obed zabezpečí organizátor dovozom prostredníctvom stravovacieho zariadenia  
                        (podľa aktuálnej dennej ponuky) 
             Ostatné individuálne. Odporúčame trvanlivé potraviny, pekárenské  výrobky, pitný režim. 
             Neodporúčame väčšie množstvá sladkostí, sladených nápojov a čokolády.   
             Možnosť využiť chladničku a mikrovlnku na hvezdárni.  

Ostatné:  V prípade nepriaznivého počasia  alternatívny program bude v interiéri hvezdárne. 
Telefón bude použitý iba v núdzi vedúcim tábora. 
Počet účastníkov je obmedzený na max. 10 detí.  
Zmena programu vyhradená. 
  

Účastnícky poplatok: 12 €  (zahŕňa  obed, poistenie, prácu lektora). GOS prijíma kultúrne poukazy.  
 

ORGANIZÁTOR ZABEZPEČÍ PEDAGOGICKÝ DOZOR A SKÚSENÝCH 
ODBORNÍKOV Z OBLASTI ASTRONÓMIE. 

 
Program pre obidva turnusy: 
(uvedené časy sú orientačné) 
 
DEŇ  PRVÝ  
 
16. hod    príchod na hvezdáreň, registrácia, kontrola výbavy,      
17. hod  stavba stanov, vybaľovanie, orientácia na hvezdárni a v okolí,  
18. hod  1. vychádzka do okolitého lesa a príprava ohniska, 
19. hod  večera, 
21. hod  spoločenské hry pri ohni,  

večerné astronomické aktivity (orientácia  na oblohe, hviezdy, súhvezdia, 
 pozorovanie Mesiaca, planét, galaxii, a pod.), 

24. hod  hygiena, nočný kľud, 

H V E Z D Á R E Ň
Gemerského  osve tového  s t red iska  
                                                                                                 Rožňava  



DEŇ  DRUHÝ  

  8.hod  budíček, hygiena, raňajky, 
  9.hod   2. vychádzka do lesa, lesné aktivity - orientácia  v prírode počas dňa, poznávanie prírodnín, 
              užitočné materiály z prírody, samorasty, 
  alternatíva aktivít v interiéri podľa počasia, 
 
11. hod  denné astronomické aktivity - pozorovanie Slnka, slnečná pec, 
  alternatíva aktivít v interiéri podľa počasia, 
12. hod  obed, 
13. hod  odpočinok,     
14. hod  meranie rýchlosti svetla pomocou mikrovlnky  
15. hod  športové hry v prírode   
19. hod  večera  
21. hod             večerné astronomické aktivity (orientácia na oblohe, hviezdy, súhvezdia, 
                         pozorovanie Mesiaca, planét, galaxii, a pod.), 
24. hod             hygiena, nočný kľud,  
 
 
 
 
DEŇ TRETÍ  
 
   8. hod             budíček, hygiena, raňajky,   
   9. hod             3. vychádzka do lesa,  
 11. hod             denné astronomické aktivity - pozorovanie Slnka,  
 12. hod             obed, 
 13. hod             spoločenské hry   
 15. hod             uvedenie táboriska do pôvodného stavu, vyhodnotenie tábora 
 14. hod             ukončenie tábora 
 
 
Kontakt a bližšie informácie: 
Radoslav Novysedlák, radoslav.novysedlak@gos.sk, tel. 058/734 53 34, 0918 244 901  


