
Pondelok 

07:45 – 08:30 Príchod detí a vyrábanie menoviek 

08:30 – 09:30 Zoznámenie sa s programom a vedúcimi, priebežne desiata 

09:30 – 10:30 
Výroba šperkov  - navliekanie gorálok, pletené a gumičkové náramky 

priateľstva 

10:30 – 12:00 Spoločne sa rozhýbeme - tanec, rozcvička 

12:00 – 13:00 Obed a oddychové hry 

13:00 – 14:00 

Účesy, účesy ach tie účesy /Vlasy – koruna krásy. Naučíme sa, ako sa 

o ne šetrne a jednoducho postarať či učesať ich tak, aby to zvládli aj 

mladé dámy a ich jemné vlásky./ 

14:00 – 16:00 
Na prechádzke parkom - návšteva prezidentskej záhrady a parku úradu 

vlády 

16:00 – 16:30 Olovrant 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

 

Utorok 

07:45 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:00 Gymnastické cvičenia a držanie tela (ako správna dáma) 

09:00 – 09:30 Desiata 

09:30 – 12:00 Spoločne sa rozhýbeme - tanec, rozcvička 

12:00 – 13:00 Obed a oddychové hry 

13:00 – 15:00 
Inštalácia vytvorených diel módnych návrhárok a ich spoločné 

zhodnotenie 

15:00 – 16:00 Výučba správnej etikety pre mladé dámy 

16:00 – 16:30 Olovrant 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

 

 

 

 

 



Streda 

07:45 – 08:30 Príchod detí a oboznámenie sa s programom 

08:30 – 09:30 Music Quiz 

09:30 – 10:00 Desiata 

10:00 – 11:00 Spoločne sa rozhýbeme - tanec, rozcvička 

11:00 – 12:00 
Tvorivé aktivity - výroba vlastných tričiek a čeleniek a 

pozvánok na módnu prehliadku /Spoločne pripravíme pozvánky 

na záverečnú módnu prehliadku pre našich najbližších/ 

12:00 – 13:30 Obed a oddychové hry 

13:30 – 16:00 Výlet za módou a históriou - návšteva Slovenskej národnej galérie 

16:00 – 16:30 Olovrant 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov 

 

Štvrtok 

07:45 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:00 Vyskúšame si jógu pre mladé slečny 

09:00 - 09:30 Desiata a rozdelenie sa do družstiev 

09:30 – 11:00 

Športom k zdravému životnému štýlu / Vyšantíme sa na čerstvom 

vzduchu, zatočíme kruhom hula-hoop, dáme si preteky v skákaní cez 

gumu a zahráme sa ďalšie skvelé hry./ 

11:00 – 12:00 

Správna chôdza na predvádzacom móle - Každá modelka musí 

vedieť ako sa správne nosiť po móle , naučíme dievčatá správnosť 

chôdze , a každá sa bude cítiť ako princezná 

12:00 – 14:00 Obed a oddychové hry 

14:00 - 15:00 
Návšteva modelingovej agentúry Exit model management - 

dievčatá sa dozvedia aké je to byť skutočnou modelkou 

15:00 – 16:00 Príprava a nácvik programu na záverečnú módnu prehliadku 

16:00 – 16:30 Olovrant 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

 

 

 

 



 

Piatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena programu vyhradená. 

07:45 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:00 
Gymnastika a natiahnutie všetkých svalov, ktoré budeme 

potrebovať na poobedné predstavenie 

09:00 – 09:30 Desiata 

09:30 – 11:00 
Chystáme sa na módnu prehliadku /Tak a nakoniec si to 

všetko predvedieme v závere týždňa na „módnej prehliadke“./ 

11:00 – 12:00 Prednáška Ekošerifa 

12:00 – 13:00 Obed a oddychové hry 

13:00 – 14:00 
Fotenie /Samozrejme, že si aj pár pekných fotiek urobíme na 

pamiatku./ 

14:00 – 15:00 Výzdoba spoločenskej miestnosti 

15:00 - 15:30 Olovrant 

15:30 – 16:00 
Posledné prípravy outfitov, účesov, make-upov, skúška 

mikrofónov 

16:00 – 16:30 Módna prehliadka a odovzdávanie táborových certifikátov 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

http://lepsiakodobri.sk/eko-serif/

