
VÝLET DO 
BRATISLAVY 
KLÁRA ŠENKÝŘOVÁ 

KATEGORIE A 



CO SE DNES 
DOZVÍTE? 



NĚCO MÁLO O MNĚ 

Chodím do třídy 2.E 

Koníčky 

hraní na keyboard 

 jízda na koni 

psaní do školního časopisu 

 

 

 



PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY 

České Budějovice 

Nejmodernější zařízení, nově vybavené 

podkroví a chemická laboratoř 

Možnost konverzace s rodinným 

mluvčím 

 



SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 
SOVA 

 zorganizovat soutěžní odpoledne plné 

aktivit a překážek 

 SOVA 

 Soustředění 

 Odvaha 

 Vytrvalost 

 Aktivita 

 

 



DISCIPLÍNY 

Každý soutěžící překonal 5 disciplín 

Za každou splněnou disciplínu BODY  

 

 

Házení kroužků 
 1 pokus = 8 kroužků 
 Max. 8 bodů 
 Odstup = 1 metr 

Skákání přes švihadlo 
 Bezchybné přeskočení = 1b 
 10 přeskoků = 10 bodů 



Shazování kuželek 
 10 kuželek = 10bodů 
 2 hody koulí 

Skládání puzzle 

Slalom 
 10 kuželů 
 Každý nový pokus -1b 

DISCIPLÍNY 





CENY 



Celkový rozpočet 
akce: 

[NÁZEV 

KATEGORIE

] 

19 875,- 

Kč 

Občerstven

í 

5 266,- Kč 

 

Výhry 

2 475,- Kč 

Disciplíny 

1 675,- Kč 

Odměny 

4998,- Kč 

ROZPOČET: 

 rozpočet: 50 000,- 
Kč  

 zbylo: 15 711,- Kč 
 



BRATISLAV
A 



PROGRAM – 1. 
DEN 

• 8:00 odjezd 

• 11:20 příjezd do Hostelu 

• Ubytování v Hostelu 

• 12:00 oběd 

• 13:00 odjezd do ZOO 

• 13:11 příjezd do ZOO 

• 13:20 – 17:00 volný rozchod po ZOO 

• 17:05 sraz u autobusu – odjezd zpátky do Hostelu 

• 17:20 – 19:00 volná zábava 

• 19:00 večeře 

• 20:00 – 22:00 zábavný program (v podobě 
skupinových her) 

• 22:00 večerka 



POPIS CESTY 



UBYTOVÁNÍ 

Hostel Mansard 

Nejčistší hotel ve městě 

Velmi útulný 

 Bar, gril a snack bar, noční akce a spousta 

dalších zážitků 

Úschovna zavazadel 

 Jídlo, zámky, hrady, centrum 

 

 



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 

 První plány na založení roku 

1948 

V současnosti 152 druhů zvířat 

Nyní provádí pokus o umělé 

oplodnění nosorožčí samice Ady 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sse6E
WpkocM 

https://www.youtube.com/watch?v=sse6EWpkocM


PROGRAM – 
2.DEN 

8:00 budíček 

9:00 snídaně 

9:30 odjezd z hostelu 

12:00 příjezd k aquaparku 

12:20 – 16:20 volná zábava v areálu 

16:30 – 17:00 odpočinek 

17:10 odjezd domů 

21:00 návrat domů 



AQUAPARK SENEC 

Celkem 8 bazénů 

28 – 38 stupňů Celsia 

Vnitřní a vnější část 

 



ROZPOČE
T 

[HODNOTA] 

[HODNOTA] 

[HODNOTA] 

Celkový výdaj je 29 193 Kč  

Ubytování Doprava Vstupné



DĚKUJI ZA POZORNOST 



ZDROJE 

 http://www.zoobratislava.sk/?sponzoring 

 https://pixabay.com/cs/autobus-%C5%BElut%C3%A1-kreslen%C3%BD-
film-doprava-304220/ 

 http://www.gymceska.cz 

 http://www.goeuro.com/buses_from_budapest_to_bratislava 

 http://www.kama.inshop.cz/blok-s-bocni-vazbou-bobo-plastic-neon-
a5-linka2.html?ItemIdx=58 

 http://www.mujsolidworks.cz/tuzka/ 

 http://www.stoneprint.cz/vyroba-razitek-peckova-razitka/hodnotici-
razitka-pro-prvnaky/ 

 http://www.travelguide.sk/cze/turisticke-zajimavosti/aquapark-
senec_62_1.html 

 https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotoDirectLink-g274924-
d4185916-i66632649-Hostel_Mansard-
Bratislava_Bratislava_Region.html 

 http://aquathermal-senec.aquapark.sk/aquapark-aquathermal-senec-
bazeny.html 
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