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Uskutočnené aktivity za január až marec 2019

Celkovo sa podarilo uskutočniť 7 záujmových krúžkov a jeden náučný výlet celkovo pre 113 

detí a 82 prednášok pre 2379 účastníkov.

Prírodovedné krúžky a workshopy pre deti s biológom Jurajom Čačaným

Vĺčatá: V spolupráci s Úsekom literatúry pre deti a mládež Mestskej knižnice v Bratislave sa 

uskutočnili 4 krúžky pre 74 detí

17.1. 2019 Nie je dom ako dom * 8. 2. 2019 Mýty a fakty o zvieratách (hady) * 8. 3. 2019 Zvedavosť a hra vo

svete zvierat * 22. 3. 2019 Ohrozenie a ochrana vodných biotopov

Prírodovedný krúžok pre deti: V spolupráci so Slovenským národným múzeom – 

Prírodovedným múzeom sa uskutočnili 3 krúžky pre 25 detí. 

31.1. 2019 Zvedavosť a hra (u zvierat) (8 deti) * 14.2. 2019 Darwinov deň v múzeu + prednáška hmyz ako

potrava budúcnosti (10 deti) * 21.3. 2019 poznávací výlet – Devínska Kobyla (Mokrý jarok) – salamandra, tesár,

diviak (7 detí)

Náučné výlety do prírody: V spolupráci so súkromnou materskou škôlkou Ateliér LES (Pri 

suchom mlyne 33) sa podarilo 25.3. 2019 uskutočniť náučný výlet pre 14 detí.

Život v potoku a v pôde (Železná Studnička)

To naj z vedy: Interaktívne prednášky popularizátora vedy Dušana Valenta 

Vďaka grantu od nadácie spoločnosti ESET sa podarilo uskutočniť 40 prednášok pre 1321 

detí na pôde 8 inštitúcií

9. 1. 2019 Základná škola s MŠ Sama Vozára Hrachovo



Prekvapenia a omyly o živočíchoch * Najúžasnejšie vedecké fakty * Ako funguje Zem? Trhanie kontinentov a

skutočné Atlantídy * Tajomstvá najväčších záhad * Zvieracie kuriozity I. Vzhľad a veľkosť * Najväčšie prírodné

katastrofy

12.2.2019 Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota

Je tenisová loptička plochá? Základy kritického myslenia * Tajomstvá najväčších záhad * Prečo vidíme duchov?

* Dinosaury

20.2. ZŠ Klenovec 

Čo skrýva vesmír * Zvieracie kuriozity: Správanie * Najväčšie prírodné katastrofy * Keď meď a bronz menili

Európu * Veľké záhady histórie

19. 3. ZŠ Farská lúka 64/a Fiľakovo

Tajomstvá najväčších záhad *  Ako funguje Zem? Trhanie kontinentov a skutočné Atlantídy  * Krása a kamufláž

* Zvieracie kuriozity II : Správanie

20. 3. ZŠ Školská 1 Fiľakovo

Tajomstvá najväčších záhad  * Prečo vidíme duchov? * Veľké záhady histórie * Najväčšie prírodné katastrofy *

Megastavby praveku: Tajomstvá megalitov * Je tenisová loptička plochá? Základy kritického myslenia

21. 3. Detva ZŠ J. J. Thurzu

Kuriozity a záhady vesmíru * Krása a kamufláž  * Zvieracie kuriozity I.: Vzhľad a veľkosť * Zvieracie kuriozity

I.: Vzhľad a veľkosť * Evolúcia: Tajomstvo premenlivosti druhov * Najrozšírenejšie mýty o zdravej strave

25.3.2019 ZŠ dr. V. Clementisa v Tisovci

Veľké záhady histórie * Veľké záhady histórie * Prečo vidíme duchov? * Najrozšírenejšie mýty o zdravej strave

* Najrozšírenejšie mýty o zdravej strave

26. 3. ZŠ J. Francisciho Rimavského Hnúšťa

Dinosaury: rozmanitosť a spôsob života * Prekvapenia a omyly o dinosauroch a praveku * Pôvod človeka: Kto

boli naši prapredkovia? * Čo skrýva vesmír?

V spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave sa 11. 3. 2019 podarilo uskutočniť 3 

prednášky pre 55 detí.

Krása a kamufláž zvierat * Krása a kamufláž zvierat * Krása a kamufláž zvierat



V spolupráci so Základnou školou v Kalinkove sa 15. 3. 2019 podarilo uskutočniť 3 

prednášky pre 65 detí

Dinosaury * Slnečná sústava * Kuriozity a záhady kozmu

V spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave sa podarilo uskutočniť 5 prednášok pre 213 

detí.

12. 3. 2018

Tajomstvá najväčších záhad * Pôvod človeka: Kto boli naši prapredkovia? * Prekvapenia a omyly o živočíchoch

14. 3. 2018

Dinosaury: Rozmanitosť a spôsob života * Prekvapenia a omyly o živočíchoch * Prekvapenia a omyly 

živočíchov

V spolupráci s Mestskou knižnicou v Stupave sa 13. 3. 2019 podarilo uskutočniť 5 prednášok 

pre 107 detí.

Najväčšie katastrofy histórie * Trhanie kontinentov * Cesta do stredu Zeme * Vesmír * Vesmír

V spolupráci zo Základnou školou Felix v Bratislave sa 13. 3. 2019 podarilo uskutočniť 

prednášku pre 64 detí

Prekvapenia a omyly živočíchov

V spolupráci s Knižnicou profesora Štefana Pasiara v Hnúšti sa 22. 3. 2019 podarilo 

uskutočniť 3 prednášky pre 87 detí.

Príšery z praveku * Vesmír * Veľké záhady histórie

Náučné prednášky biológa Juraja Čačaného 

V spolupráci s Úsekom literatúry pre deti a mládež Mestskej knižnice v Bratislave sa 

uskutočnili 5 prednášok pre 131 detí. 

8. 2. 2019 Mýty a fakty o zvieratách (hady) * 12. 2. 2019 Nie je dom ako dom * 12. 2. 2019 Nie je dom ako dom

* 6. 3. 2019 Zvedavosť a hra vo svete zvierat * 6. 3. 2019 Zvedavosť a hra vo svete zvierat

Vďaka podpore súkromných darcov sa podarilo uskutočniť 5 prednášok pre 121 detí



ZŠ Milana Hodžu

11.2.2019 Nie je dom ako dom * 6. 3. 2019 Zvedavosť a hra vo svete zvierat

15. 2. a 7. 3. 2019 ZŠ Černyševského:

Nie je dom ako dom * Nie je dom ako dom * Nevítaní hostia * Nevítaní hostia

V spolupráci so Základnou školou Kulíškova sa podarilo uskutočniť 5 prednášok pre 95 detí.

18. 3. 2019

Inteligencia zvierat * Inteligencia zvierat

20. 3. 2019

Život v extrémnych prostrediach (polárne oblasti a púšte)

27. 3. 2019

Živočíchy a rastliny, ktoré menili svet * Živočíchy a rastliny, ktoré menili svet

V spolupráci s Mestskou knižnicou v Stupave sa 22. 3. 2019 podarilo uskutočniť 2 prednášky 

pre 44 detí

Ohrozenie a ochrana vodných biotopov *  Ohrozenie a ochrana vodných biotopov
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