
 

 

 Tábor Harry Potter 

Pre všetkých čarodejníkov, ktorí si chcú svoje znalosti prehĺbiť štúdiom na Rokfortskej strednej 

škole ale zaslúžiť sa aj o záchranu čarodejníckeho sveta  

Forma tábora: denná  

Vek detí: 5 – 12 rokov (vrátane)  

Termíny a cena tábora: 

Tábor je realizovaný každý utorok. Uskutočnenie tábora podlieha minimálnemu počtu detí. 

Nahlasovanie detí je do pondelka 16:00. Informácia, či bude tábor realizovaný, bude k dispozícií na 

recepcii hotela v pondelok od 18:00.  

Pre záväznú rezerváciu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá je k dispozícií na recepcii hotela.  

Cena: 35 eur / dieťa  

Cena zahŕňa:  

- stravovanie (desiata, obed a olovrant), pitný režim 

- celodenný program 

- Rekvizity, materiálové a technické zabezpečenie  

V prípade, ak dieťa potrebuje bezlepkovú stravu, prosíme o tom informovať.  

 

Rozdelenie dňa:   

9:00 – 9:15 Zraz detí – konferenčná miestnosť hotela  

9:15 – 9:30 Príchod na Rofortskú strednú školu  

9:30 – 12:00 Štúdium na Rokfortskej strednej škole, desiata  

12:00 – 13:00 Obed  

13:00 – 14:30 Čarodejnícke premeny a obľúbené hry všetkých čarodejníkov 

14:30 – 15:30 Hľadanie kameňa mudrcov  

15:30 – 16:30 Vyhodnotenie fakúlt a čarodejnícke tanečné worshopy, olovrant  

16:30 – 17:00 Odchod detí – konferenčná miestnosť hotela Panorama  

 

Program:  

9:00 – 12:00 Rokfortská stredná škola 

Triediaci klobúk rozdelí študentov do 4 fakúlt Rokfortskej univerzity (chrabromil, bifľomor, slizolin, 

bystrohlav) 

Rokfortská stredná škola 

- študenti absolvujú štúdium na Rokfortskej strednej škole, aby sa z nich stali praví čarodejníci 

Predmety výučby:  



 

 

Predmet: Štúdium a výroba magických odvarov 

▪ žiaci sa naučia pripraviť pravý čarodejnícky odvar, pomocou ktorého sa z nich 

na chvíľu stanú praví čarodejníci. Na to však, aby pravými čarodejníkmi 

zostali, musia vyštudovať Rokfortskú strednú školu.  

Predmet: Výuka čarovania  

▪ žiaci sa naučia základné kúzla, napríklad zmrazujúce kúzlo (imobilus), kúzlo 

na pritiahnutie predmetov (Carpe Retractum), vytvorí oheň (napríklad aj 

z ohorenej zápalky) (Incendio)  

Prestávka: počas prestávky sa budú študenti zabávať ochutnávaním Harry Pottera fazuliek 

rôznych chutí  

Predmet: Výuka lietania na metle 

▪ každý žiak si na hodine lietania musí vyrobiť svoju vlastnú metlu a potom sa 

spoločne naučíme ako na metlách správne lietať (učenie sa tančeka na 

metle) 

Predmet: Výuka a príprava slizu 

▪ žiaci sa naučia vyrábať sliz  

▪ táto zložka je veľmi dôležitá prísada na prípravu elixíru premeny na iné 

bytosti (modrý sliz – chrabrí rytieri, hnedý – lesné bytosti, žltý – hviezdne 

bytosti) 

Žiaci budú postupne za štúdium získavať body a na konci štúdia sa vyhlási najlepšia fakulta. Tá získa 

odmenu. 

 

12:00 – 13:00 obed  

13:00 – 14:30 Čarodejnícke premeny a obľúbené hry všetkých čarodejníkov  

- Výroba dôležitých čarodejníckych pomôcok, maľovanie na tvár, súťaže medzi fakultami 

14:30 – 15:30 Hľadanie kameňa mudrcov  

Pre záchranu sveta čarodejníkov, budú študenti musieť nájsť kameň mudrcov, aby sa nedostal do rúk 

zlého Voldemorta.  

Na čarodejníkov bude počas hľadania kameňa mudrcov číhať 3-hlavý pes, dostanú sa do zajatia lián aj 

do tajomnej komnaty, z ktorej budú musieť nájsť cestu von. Budú musieť tiež nájsť lietajúci kľúč 

a odohrať šach, aby mohli pokračovať do miestnosti, kde sa ukrýva kameň mudrcov.  

15:30 – 16:00 Vyhodnotenie fakúlt a čarodejnícke tanečné worshopy  

 

 



 

 

 

 

Dieťa si do tábora prinesie :  

- vyplnené Zdravotné vyhlásenie a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov   

 

Do denného tábora si dieťa prinesie fľašu na vodu, vhodné oblečenie prispôsobené aktuálnemu 

počasiu a obuv. Tábor budeme realizovať aj za daždivého počasia.  

 

Nie je vhodné, aby dieťa nosilo do tábora cenné veci ako sú : retiazky, drahé mobilné telefóny, tablety 

apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 


