
Predbežný záujem o zúčastnení žiaka/žiačky na letnom tábore zasielajte emailom.   
Zodpovedná osoba: Samuel Paulini 
Kontakt: 0917877518 / samo.paulini@gmail.com 
10.7 vám po schválení alebo neschválení grantu potvrdíme vašu účasť 

 
LETNÁ ŠKOLA EKOLÓGIE 
17. – 21.8. 2020. 
pondelok – piatok 8:00 – 16:00.  
pre žiakov a žiačky 6. až 9. ročníka. Kapacita: 20 miest 
Deti budú vedené ku kritickému mysleniu dialógom. Dni budú tématicky členené: 
1. deň: Biodiverzita - Čo je ekológia a vďaka čomu ma krajina rozdielny ráz?   +rozdelenie si projektov 
2. deň: Polnohospodárstvo - Čo je to kultúrna krajina?, skleníkové plyny a uhlíková stopa 
3. deň: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje - slnko, vietor, voda, ropa, plyn, biomasa, uhlie a my 
4. deň: Odpadové hospodárstvo*- Plasty, jednorázové výrobky a skládky vs. spalovne vs. recyklácia 
5. deň: Klimatické zmeny - počasie vs. klíma, individálna akcia, či regulácia   +prezentácia projektov 
Podrobnejší popis: 
Diskusie vo veľkom kruhu, ale aj v menších kolektívoch, skupinkách. Káždá skupinka bude počas 
táboru hravou formou riešiť problémy z reálneho sveta. Naprieč dňom budú podľa úrovne energie 
žiakov konané energizačné aktivity. Fungovať budeme najmä v exteriéri v tieni stromov. Počas celého 
týždňa budú mať žiaci vyhradení čas aj na prácu na svojich záverečných projektoch ako zlepšiť nejaký 
problém z ich okolia v rámci ekológie. Na konci týždňa budú tieto projekty prezentované zvyšným 
skupinám a následne budú po zapracovaní pripomienok predložené škole ako možné 
mitigačné/adaptačné opatrenia na realizáciu.  Dôraz bude kladení na prepájanie zručností z viacerých 
predmetov, a to hlavne z biologie, chemie a geografie.  Cieľom tábora bude pomôcť žiakom rozvinúť  
abstraktné myslenie, všeobecnú gramotnosť a prezentačné zručnosti.  
*V rámci zvdelávania o odpadovom hospodárstve budeme spolupracovať s neziskovou organizáciou 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorý zastrešuje napríklad projekt zberu kefiek Curaprox na školách. 
 

LETNÁ ŠKOLA FILOZOFIE  
17. – 21.8. 2020 
pondelok – piatok 8:00 – 16:00 
pre žiakov a žiačky 6. až 9. ročníka. Kapacita: 20 miest 
Deti budú vedené ku kritickému mysleniu dialógom. Lektor má v tomto ohľade skúsenosť z 
debatných turnajov organizovaných Slovenskou debatnou asociáciou. Dni budú tématicky členené:  
1. deň: základy etiky - Roboty a autonómne vozidlá (problémy (nie len)moderného 
sveta)/utilitarizmus vs. deontológia.  
2. deň: slobodná vôla vs. Determinizmus 
3. deň: úvod do epistemiológie - Ako spoznávame svet/empirizmus vs. racionalizmus  
4. deň: dualizmus - Môže byť umelá inteligencia vedomá?/teória vedomia  
5. deň: Aký je zmysel života? Existuje Boh? 
Podrobnejší popis: 
Strava a iné náklady na letný tábor budú zabezpečené cez grantový program ministerstva školstva. 
V rámci tábora budú diskusie vo veľkom kruhu, ale aj v menších kolektívoch, skupinkách, ktorým 
budú pridelované individuálne zadania. Káždá skupinka bude mať priestor na diskusiu a následnú 
prezentáciu riešenia jej zadaného problému. Naprieč dňom budú podľa úrovne energie žiakov 
konané energizačné aktivity. Počas dňa budeme podľa možností fungovať najmä v exteriéri. Veríme, 
že žiaci účasťou nadobudnú, alebo si osviežia zručnosti týkajúce sa abstraktného myslenia, čo im 
pomôže v septembri aj pri predmetoch ako matematika, ale najme pri prierezových témach, kde je 
nutné uplatnovať poznatky z viacerých oborov. Osobitne budeme klásť dôraz na všeobecnú 
gramotnosť a prezentačné zručnosti. 
 

mailto:samo.paulini@gmail.com

