
Prvýkrát škola v prírode v zahraničí „Zvedaví vedci“ pri mori v Chorvátsku 

Vážení rodičia, prvýkrát ponúkame pre našich žiakov školu v prírode u mora v Chorvátsku 8.6. – 

17.6.2018 v kempe Baško Polje. 

Baško Polje sa nachádza cca 20 min pohodlnej chôdze od mesta Baška Voda, s ktorým ho 

spája pobrežná promenáda. Samotný kemp sa nachádza uprostred píniového lesa, vhodného 

aj pre astmatikov a ľudí s ochoreniami dýchacích ciest. Je obklopený zeleňou, ktorá nám 

zabezpečí príjemný tieň počas horúcich a slnečných letných dní.V kempe sa nachádzajú 

mobilné domčeky, ktoré ponúkajú počas pobytu pohodlné ubytovanie len 350 m od pláží 

Jadranského mora. Sú rozmiestnené blízko pri sebe, preto nikdy nestratíme kontakt so 

žiakmi. V kempe sa tiež nachádza „Biely dom“ – miesto pre všetkých v podobe sedenia 

s prístreškom, ktorý ponúka možnosti trávenia času v kempe -  posedenie 

s priateľmi,  filmové večery (premietanie filmov na veľkom plátne), hranie kariet či stolných 

hier a iných aktivít.  

Priamo v kempe nájdeme: 

 potraviny (rozličný sortiment), 

 miestnu pekáreň (čerstvé sladké aj slané pečivo), 

 zmenáreň, 

 ihriská na basketbal, malý futbal, volejbal a ping pong 

 a popri pláži obchod so suvenírmi a rozličným tovarom (nafukovačky, potápačské 

okuliare,...) a diskotéky. 

 

 Rámcový program: 

 1. deň 
  odchod zo Slovenska vo večerných hodinách 

 2. deň 
 príchod účastníkov do kempu v ranných hodinách a ubytovanie 

 3. - 8. deň 
 pobyt pri mori s pripraveným programom 

 9. deň 
 odchod účastníkov z kempu vo večerných hodinách 

 10. deň 
 návrat na Slovensko v ranných hodinách 

 

ANIMAČNÝ PROGRAM ZVEDAVÍ VEDCI hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov 

prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s 

materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v  “labáku“ pri morskom pobreží. 

 Deň 1 
 Zoznámenie sa s prostredím - aká je v Chorvátsku klíma? Meranie teploty morskej 

vody. Meranie teploty vzduchu. Zloženie meteorologickej stanice. Čo sú meracie 

prístroje a na čo sa používajú? Od čoho závisí teplota? 

 Deň 2 
 Mikroskopovanie chorvátskej fauny a flóry, skúmanie života v mori, lov malých 

morských živočíchov. 



 Chémia v prírode - elektrolýza morskej a destilovanej vody (demonštrácia a skúšanie 

jednoduchých chemických a fyzikálnych pokusov). 

 Deň 3 
 Peší výlet do Bašky Vody, meranie teploty a pH. Výroba lávovej lampy. Ako si 

vyrobiť vulkán? Kolektívne hry. 

 Deň 4 
 Pozorovanie Slnka a dennej oblohy, nočné pozorovanie hviezdnej oblohy, hľadanie 

hviezd, súhvezdí a planét. 

 Deň 5 
 Tímové súťaže so stanovišťami, chemické pokusy, premietanie filmov. 

 Deň 6 
 Hľadanie utajenej pláže, výlet do Bašky Vody na zmrzlinu.  Morský ježko pod 

mikroskopom - prečo je nebezpečný? Nočné kúpanie. 

 Deň 7 
 Hry vo vode. Loptové hry, pozorovanie Slnka na pláži. Ako získať morskú soľ? 

Výroba pitnej vody z morskej. 

"Biely dom" – Miesto pre všetkých  

"Biely dom" je nám k dispozícii počas celého pobytu. Je prístupný  všetkým 

účastníkom a slúži na posedenie s priateľmi, večerné kino, hranie 

kariet a spoločenských hier. Je to skrátka miesto určené na oddych a zároveň miesto, 

kde je vždy veselo. 

Ubytovanie 

 Ubytovanie je zabezpečené v moderných mobilných 

domčekoch napojených na vodu, kanalizáciu  a elektrickú energiu, vhodných pre max. 6 detí  

s obytnou plochou 24m2 a kompletne zariadených nábytkom. 

Domček má dve spálne – dvojlôžkovú a trojlôžkovú, obývaciu miestnosť s vybavenou 

kuchynkou, stolom, stoličkami, chladničkou, klimatizáciou a gaučom, ktorý v prípade potreby 

slúži ako 6. lôžko 

Kuchynka je vybavená drezom, skrinkami, sporákom a potrebami na varenie 

a stolovanie. Neoddeliteľnou súčasťou domu je vlastné sociálne zariadenie – sprchový kút 

s toaletou. K dispozícii sú paplóny a podušky aj s posteľnou bielizňou. Pred vstupom do 

domčeka sa nachádza priestranná drevená terasa, na ktorej je k dispozícii vlastné sedenie 

(záhradný stôl a stoličky). 

 



Stravovanie a pitný režim 

Stravovanie účastníkov je zabezpečené v reštaurácii hotela 

ALEM. 

Ponuka reštaurácie: 

7x raňajky  podávané formou bufetu. 

7x obed  podľa výberu (bufet), vrátane polievok a dezertov. 

7x večera podľa výberu (bufet), vrátane polievok a dezertov. 

  

Pitný režim: V celom areáli kempu a v mobilných domčekoch je pitná voda. Balená sa dá 

zakúpiť v obchodoch.  

Cesta autobusom 

Autobus, ktorý nás bezpečne dovezie do kempu stojí každé 

3 – 4 hodiny a to na vhodnom mieste, vybranom skúsenými šoférmi. V autobuse je možné 

zakúpiť si nealkoholické nápoje, preto odporúčame vziať si peniaze do autobusu. Taktiež 

odporúčame vziať si na cestu pohodlné oblečenie, vankúš na spanie, deku a tiež nevyhnutné 

veci osobnej potreby (potrebné doklady, peniaze, hygienické potreby, nápoj a jedlo na cestu), 

nakoľko sa k veciam v batožine, uloženej do kufra autobusu, dostanete až po príchode do 

kempu. 

Plán pobytu 

1. deň (piatok): vo večerných hodinách odchod zo Slovenska. 

2. deň (sobota): príchod účastníkov do kempu v ranných hodinách, ubytovanie 

v poobedňajších hodinách, večera – prvá stravná jednotka 



  

3. – 8. deň: pobyt pri mori s pripraveným programom. 

9. deň (sobota): obed - posledná stravná jednotka, odchod vo večerných hodinách, balíček na 

cestu 

10. deň (nedeľa): v ranných hodinách predpokladaný príchod na Slovensko. 

Vážení rodičia, sumu za pobyt v škole v prírode môžete platiť mesačne v splátkach podľa 

vlastného uváženia, alebo celú sumu. 

Suma : 340,- eur 

Z Vašej strany je potrebné pre žiaka vybaviť poistenie liečebných nákladov: európsky 

zdravotný preukaz vo vašej zdravotnej poisťovni, alebo iné komerčné poistenie. 

V prípade otázok môžete kontaktovať:  

PaedDr. Darina Vojvodová    č.t.  0907 336 303, dvojvodova@gmail.com 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


