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Žiaci prvého ročníka na bilingválnom rusko-slovenskom Gymnáziu vo Vrábľoch si z tábora 
Sputnik v ruskom meste Voronež odniesli nezabudnuteľné a neopakovateľné zážitky. 

Pobyt v Rusku „Ruský jazyk ako prostriedok spoznávania ruskej histórie a kultúry“ hradila 
Voronežská štátna pedagogická univerzita v spolupráci s mestom Voronež a 

Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike. 

15.júla sme sa s plnými kuframi vydali na dlhú cestu do Voroneže. V Michalovciach sme 
nastúpili do autobusu, ktorý po nás prišiel z Ruska. Prespali sme v hoteloch v mestách 

Homeľ a Brest, v Bielorusku a po troch dňoch sme konečne prišli do tábora. Nachádzal sa 
v lesíku pri meste Voronež. Ubytovali nás v útulných chatkách a unavení sme ihneď 

zaspali.  



Prvý deň 
v tábore 
Sputnik

Prvý deň sme spoznávali okolie 
tábora, zoznamovali sme sa 

s animátorkami a vedúcimi tábora. 
Hrali sme rôzne hry, rozprávali sme 

sa a hlavne zabávali. 



Každodenná rutina

Každé ráno sme začínali rozcvičkou a tancom. Pripravili sme 
raňajky, najedli sa do sýta a vyrazili na exkurziu s autobusom, 

ktorý už na nás čakal pred táborom. 



Voronežská štátna pedagogická 
univerzita

Naša prvá exkurzia viedla do 
Voronežskej štátnej pedagogickej 

univerzity. Privítal nás rektor Sergej 
Ivanovič Filonenk, ktorý nám 

porozprával o tom, ako bol v podobnom 
tábore v Československu. Zažil v ňom 
veľa zážitkov vo svojom mladom veku 
a preto ho inšpiroval k zorganizovaniu 

ruského tábora pre slovenské deti. 
Prezreli sme si múzeá tejto univerzity 

a folklórne súbory z Voroneže si pre nás 
pripravili nádherný program, v ktorom 
sme mali možnosť vidieť tradičné ruské 

tance a kroje a počuť krásne ľudové 
piesne. 



Loď Petra I.

Ďalšia exkurzia bola na Námestí Admirality, kde sme sa prešli 
po palube lode Petra I. a jej interiéri. 



Usadlosť Venevitinova

Komplex 
Oľdenburgskych 

Navštívili sme aj nádhernú Usadlosť Venevitinova a komplex 
Oľdenburgskych. 



Park Alye Parusa

Kvantórium – múzeum 
vedy a techniky

Často sme sa prechádzali po parkoch a centre mesta 
Voronež. Medzi najkrajšie parky vo Voroneži patrí Park Alye 

Parusa. V Kvantóriu sa zabavili a naučili veľa nových informácii 
tí, ktorí sa zaujímajú o robotiku a oblasti vedy a techniky. 



Voronežská cukrárenská fabrika

Na svoje si prišli aj 
milovníci čokolády 

a sladkostí. Vo 
Voronežskej 

cukrárenskej fabrike 
nám ukázali ako sa 

vyrába čokoláda a veľa 
iných výborných 

ruských sladkostí. Na 
konci prehliadky sme 

dostali plyšových 
kocúrov, v ktorých boli 

sladkosti. 



Mesto Jelec 

Celodenný výlet sme mali v mestečku Jelec. 
Navštívili sme tu Chrám Nanebovstúpenia 

a múzeum čipiek a neďaleko mesta sme mali 
možnosť vidieť obrovskú sochu draka. 



Dielne

Ak sme neboli na nejakej 
exkurzii, v tábore sme mali 

športové a kultúrne činnosti. 
Vyrábali sme bábiky, kreslili 

na lopáriky, učili sme sa 
tancovať kalinku, spievať 

ruské ľudové piesne. Spoznali 
sme niektoré ruské hry, 

napríklad šach, ale vyskúšali 
sme aj tradičnú ruskú 

kuchyňu a vyrábali sme 
vlastnú šľahačku. 



Najväčší zážitok bola jednodňová exkurzia do mesta Moskva. Cesta trvala šesť 
hodín, ale neboli sme unavení, pretože nás prebudila krása tohto mesta. 

Upravené chodníky, krásne budovy a pamiatky, ulice plné ľudí a historický, ale aj 
moderný vzhľad vytvárali prekrásnu atmosféru. Ako prvé sme si prezreli 
najstaršiu ulicu Moskvy – Starý Arbát. Videli sme veľa krásnych pamiatok 

z obdobia ešte pred 500 rokmi. Ohromilo nás aj Červené námestie, na ktorom 
sme videli na vlastné oči obchodné centrum GUM, Mauzóleum Lenina, Kremeľ a 
celosvetovo známy Chrám Vasilija Blaženého. Prechádzali sme aj okolo business 

centra – Moskva City. V neposlednom rade sme sa previezli v krásnom, takmer 
85-ročnom, moskovskom metre, ktoré je aj najstarším na svete. 



Moskva – ulica Starý Arbát 



Moskva – Červené námestie 



Moskva City Moskovské metro



Zoo Večerná Voronež

Ďalšie výlety nás zaviedli do dvoch zoo. V jednom sme mali 
možnosť videli domáce zvieratá, ale aj mohutné zubry. 
V druhom sme videli bobrov, o ktorých sa starajú, aby 

nevyhynuli. Tiež sme sa prechádzali po večernej Voroneži, 
ktorá bola nádherne vysvietená. 



Ruská svadba
Program bol naozaj pestrý, organizátori si pre nás pripravili 

aj tradičnú ruskú svadbu. 



Chrám Spasiteľa
Medzi posledné exkurzie patrí aj návšteva pravoslávneho 

Chrámu Spasiteľa. V zvonici sme si vypočuli zvonenie malých 
zvonov, ale aj veľkého zvona. 



Oceanárium
Posledný deň sme strávili v najväčšom obchodnom centre vo 
Voroneži, kde sme navštívili aj Oceánarium. Nachádza sa tu 

veľké množstvo obchodov, butikov, ale aj kaviarní 
a reštaurácii. 



Rozlúčenie 
Program posledného večera bol rovnako pestrý ako po iné 
dni, pre našich ruských priateľov sme si pripravili krátky 

program a oni pre nás poschodovú tortu, diplomy a vrelé 
úsmevy. Rozlúčka bola veľmi ťažká, pretože sme si to 

v tábore užili a nadviazali veľa nových priateľstiev. Na druhý 
deň ráno sme sa rozlúčili s hostiteľmi, zamávali sme im a po 

troch úžasných týždňoch sme vyrazili na cestu domov. 



Ďakujeme za pozornosť! 

II.D, Gymnázium Vráble

Leto 2019 bolo výnimočné, neopakovateľné a plné 
nezabudnuteľných zážitkov a šťastných chvíľ. A to len vďaka 
nášmu gymnáziu a všetkým organizátorom, ktorí sa na tom 
podieľali a spríjemnili nám pobyt v tábore Sputnik. Veríme, 

že sa do Ruska ešte vrátime aby sme mohli zažiť ďalšie 
vzrušujúce zážitky.


