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PROGRAM - Bačova škola remesiel 

 

22.6. 2018 ( piatok)  Aby bolo na čo spomínať 

Remeslo má zlaté dno 

Do  12:00 Príchod 

12:00 -13:00 Ubytovanie 
13:00- 14:00 Obed 

14:30 -15:00 Otvorenie kempu, zoznámenie sa 
15:00 - 18:00 Ovce moje ovce 

 Bača sa pripravuje na redyk 

 Mať kde bývať -  pretvorenie chatky na kolibu 

 Prispejem  svojim nápadom 
 

18:00 - 19:00 Večera 

19:00 - 19:30 Osobné voľno 
19:30 – 20:00 Komunita 

20:00 – 21:30 Večer na salaši – hry na zoznámenie,  
Bezpečne na salaši – základné pravidlá bezpečnosti 

21:30 – 22:00 Osobná hygiena 

22:00 Večierka 

 

23.6.2018  (sobota) Aby bolo o čom porozmýšľať 

Ťažký život na  salaši 

7.30 Budíček 

7:30 – 8:00 Osobná hygiena 
8:00 – 8:30 Raňajky 

8:30 – 9:00 Aj na salaši sa upratuje  
9.00 – 12:00 Ťažký život na salaši  

Workshop - ovce 

 pasenie  

 strihanie oviec 

 výroba syra, bryndze, parenice a žinčice 
 

12:00 – 12:30 Príprava na obed 
12:30 –13:30 Obed 
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13:30 – 14:00 Osobné voľno 

14:00 – 17:30 Ovčia vlna – čo s ňou 
Workshop  - spracovanie ovčej vlny 

 pradenie 

 tkanie  

 ručne tkané koberce 

18:00 - 19:00 Večera 

19:00 - 19:30 Osobné voľno 
19:30 – 20:00 Komunita 

20:00 – 21:30 Dlhé večeri na salaši – Rozprávajú priadky a tkáčky 
21:30 – 22:00 Osobná hygiena 

22:00 Večierka 

 

24.6.2018 (nedeľa ) Aby bolo z čoho mlieka vypiť 

    Črpák a či džbán? 

7.30 Budíček 

7:30 – 8:00 Osobná hygiena  
8:00 – 8:30 Raňajky 

8:30 – 9:00 Aj na salaši sa upratuje  

9.00 – 12:00 Črpák a či džbán? 
Workshop – úžitkové predmety z dreva 

 štiepanie dreva  

 tokárstvo 

  rezbárstvo  

 dlabanie dreva 
Workshop – úžitkové predmety z hliny 

 hrnčiarstvo 
( práca v 2 skupinách ) 

12:00 – 12:30 Príprava na obed 
12:30 – 13:30 Obed 

13:30 – 14:00 Osobné voľno 
14:00 – 15:00 Vylepšujeme si kondíciu – šport, plávanie, hry pri bazéne 

15:00 – 18.00 Spracovanie prírodných pletív 
Workshop – úžitkové predmety z 

 prútia 
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 slamy 
 

18:00 - 19:00 Večera 
19:00 - 19:30 Osobné voľno 

19:30 – 20:00 Komunita 
20:00 – 21:30 Valašské ohne – rozprávanie pri táboráku 

21:30 – 22:00 Osobná hygiena 

22:00 Večierka 

 

 

25.6.2018 ( pondelok)  Aby malo čo  ucho započuť 

     Hudba spiežovca 

7.30 Budíček 

7:30 – 8:00 Osobná hygiena 
8:00 – 8:30 Raňajky 

8:30 – 9:00 Aj na salaši sa upratuje  
9.00 – 12 :00 Hudba spiežovca 

Workshop – tvorivé dielne  

 drotárstvo 

 šperkárstvo 

 výroba spiežovcov 
 

12:00 – 12:30 Príprava na obed 
12:30 – 13:30 obed 

13:30 – 14:00 Osobné voľno 

14:00 – 15:00 Vylepšujeme si kondíciu – šport, plávanie, hry pri bazéne 
15:00 -18:00 Fašiangy ,Turíce , Veľká noc ide, kto nemá kožucha zima mu 

bude 
Workshop - spracovanie kože 

 garbiari  

 remenári 

 kožušníci 
 

18:00 - 19:00 Večera 
19:00 - 19:30 Osobné voľno 
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19:30 – 20:00 Komunita 

20:00 – 21:30 Bačova baranica - pásmo hier, povier, zvykov 

21:30 – 22:00 Osobná hygiena 
22:00 Večierka 

 

26.6.2018 ( utorok)            Aby sa bolo s kým porátať 

   Deň svätého Mitra 

7.30 Budíček 
7:30 – 8:00 Osobná hygiena 

8:00 – 8:30 Raňajky 
8:30 – 9:00 Aj na salaši sa upratuje  

9.00 – 12:00 Zvyky na svätého Demetera 

 Šijeme sviatočný odev na Mitra 
 

12:00 – 12:30 Príprava na obed 
12:30 – 13:30 Obed 

13:30 – 14:00 Osobné voľno 
14:00 – 18:00 Zvyky na svätého Demetera 

 Pripravujeme syr 

 Pripravujeme tradičné pokrmy  
 

18:00 - 19:00 Večera 
19:00 - 19:30 Osobné voľno 

19:30 – 20:00 Komunita 
20:00 – 21:30 Oslavujeme deň sv. Mitra 

 Príchod valachov  do  dediny  

 Sviatočný odev na Mitra 

 Prinesenie obety  (ako obetu priniesli oštiepky a syr) 

 Vyúčtovanie s majiteľom oviec  

 Zábava podľa starých zvykov (tancovalo sa, spievalo, 
hodovalo.) 

 

21:30 – 22:00  Osobná hygiena 
22:00 Večierka 
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27.6.2018 ( streda) Aby sa bolo o čo oprieť 

Pastierska palica – slúži aj na cestu 

7.30 Budíček 

7:30 – 8:00 Osobná hygiena 
8:00 – 8:30 Raňajky 

8:30 – 10:00 Vyhodnocovacie a rozlúčkové aktivity 
10:00 – 12:00 Balenie, vyprázdnenie priestorov 

12:00 – 13:00 Obed 
Presun do Sniny 

 

 


