
Detská letná akadémia 2017 – 1. ročník akadémie  

Termín: 7. – 11. augusta 2017 

vek: od  8 rokov (ukončený 2. ročník ZŠ) 

čas: denne 7.30 – 17.00 hod 

Deň Činnosť  

1. deň 

07.08.2017 

a) Spoznajme sa navzájom... – registrácia, prevzatie preukazu, trička, 

šiltovky, učebných materiálov, indexov, záznamníkov, oboznámenie sa 

s programom letnej akadémie a poučenie o pravidlách a bezpečnosti 

počas jej trvania 

b) Prečo má remeslo zlaté dno? – návšteva remeselných tvorivých 
dielní vo Vyšehradnom - komentovaný výklad k ľudovým remeslám, k 
ich histórii a súčasnosti, zaznamenávanie informácií, výroba 
remeselných výrobkov rôznymi technikami a z rôznych materiálov, 
príprava miniprojektov pre záverečnú obhajobu 

OZ Vyšehrad – Rastislav Haroník, Magdaléna Vaňová – predseda OZ 

2. deň 

08.08.2017 

a) ZOO škola Bojnice – komentovaná prehliadka s odborným výkladom, 

získavanie informácií a ich zaznamenávanie, fotodokumentácia, 

príprava hárkov na ich vyhodnotenie 

b) Prečo sú mnohé živočíchy v ohrození? – interaktívna prezentácia, 

výroba sadrových odliatkov stôp zvierat, činnosť s kontaktnými 

zvieratami, príprava miniprojektov pre záverečnú obhajobu 

Ing. Andrea Klasová, Bc. Lucia Ivenzová – odd. marketingu 

a propagácie, ZOO Bojnice 

3. deň 

09.08.2017 

a) Odysea energie – návšteva Energolandu, jadrová elektráreň 

Mochovce, získavanie informácií, komentovaná prehliadka expozícií 

Energolandu, evolúcia energie od veľkého tresku až po blízku 

budúcnosť, praktické overovanie teoretických vedomostí s 

zaznamenávanie informácií, fotodokumentácia 

b) Prečo nám je stále teplejšie? – prednáška o globálnom otepľovaní 

a jeho vplyve na ľudí a životné prostredie, zaznamenávanie a 

spracovanie informácií, príprava miniprojektov pre záverečnú obhajobu 

Ing. Róbert Holý, vedúci komunikácie jadrovej elektrárne, Mochovce 

Ing. Barbora Rumpli, koordinátor projektov komunikácie, Slovenské 

elektrárne, Zemianske Kostoľany 

4. deň a) Vesmír na dosah – interaktívna prehliadka vesmíru v digitálnom 



10.08.2017 planetáriu, získavanie a zaznamenávanie informácií o vesmíre, 

hviezdach, telesách, raketách a pod., fotodokumentácia 

b) Prečo vidíme hviezdy iba v noci? – optika, vlastnosti optických 

členov, zostrojenie ďalekohľadu, vesmírnej rakety, práca s optickými 

sústavami, príprava miniprojektov  

p. Vladimír Mešter – riaditeľ, p. Filip Pitner – IT pracovník, 

Observatórium Partizánske 

5. deň 

11.08.2017 

a) Prezentácia projektov, inaugurácia absolventov akadémie – 

slávnostné odovzdávanie certifikátov za účasti všetkých podporovateľov 

DLA, rodičov,  verejnosti a primátorky mesta Prievidza 

b) Odovzdávanie detských akademických diplomov/certifikátov s titulom 

„Bakalárik“ (Bc.) 

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta Prievidza, Mgr. Vlasta 

Miklasová – vedúca odboru školstva a sociálnych vecí, Mgr. Miriam 

Bencová – riaditeľka CVČ Spektrum, zástupcovia partnerov DLA, 

účastníci DLA, rodičia... 

 


