
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Číslo 3 / jún 2014  
 
 
Ponúkame vám ďalšie informácie využiteľné vo vzdelávaní a výchove. 
 
 
Aktivity Ekocentra SOSNA (Družstevná pri Hornáde)  
 
Viacerí z vás už poznáte a aj navštevujte Ekocentrum SOSNA. Pre ostatných iba pripomíname, že táto organizácia 
zameraná na environmentálnu výchovu ponúka školám:  

• samostatné aktivity alebo celé výučbové programy 
• publikácie, pracovné listy a knihy (môžete si ich kúpiť alebo požičať) a články, návody na svojpomocnú 

tvorbu rôznych prvkov v prírodných záhradách, v ekologickom staviteľstve alebo energeticky úsporných 
alternatívach (môžete si ich stiahnuť vo formáte PDF) 

• semináre, kurzy a tvorivé dielne takmer každý mesiac 
 
Viac o ich činnosti a ponuke ekocentra nájdete na ich stránkach www.sosna.sk.  
 
 
Seminár „Živá u čebnica príbehového vzdelávania“  
 

• Tvorba inovatívneho systému vzdelávania, pri ktorom je učebná téma predstavená formou príbehu 
s využitím improvizovaného divadla, kde účastníci hrajú rôzne role. 

• Miesto: Banská Štiavnica 
• Termín: 6. až 10. júla 2014  
• Organizuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE pre učiteľov 2.stupňa, študentov vysokých škôl a  

podporovateľov inovatívneho vzdelávania 
• Prihlásiť sa treba do 22. júna na adrese: surkova@daphne.sk 
• Všetky náklady hradí organizátor. 

 
O organizácii a jej činnosti sa viac dozviete na stránkach www.daphne.sk. 
 
 
Interaktívna výstava „ Voda je život“  
 

• Výstava o význame vody pre život, jej ochrane a udržateľnom využívaní 
• Miesto a termín: vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 30. júna 2014 a v ESC v Banskej Bystrici od 

20.6. do 4.7.2014 
• Bližšie informácie nájdete na stránkach www.vodajezivot.sk (rubrika aktuality) – sú tam na stiahnutie aj 

učebné texty/pracovné listy a zoznam filmov pre základné aj stredné školy, ktoré je možné si požičať. 
• Môžete sa zapojiť aj do projektu modrá škola. 

 
 



 

Seminár „Život v meste“  
 

• Miesto: vzdelávacie centrum Záježová 
• Termín: 31. 7. – 3. 8. 2014 
• Určené pre učiteľov MŠ a 1. a 2. roč. ZŠ. Seminár ukáže nové možnosti práce s deťmi (tvorivé dielne, 

zážitkové aktivity). 
• Organizuje DAPHNE v spolupráci s CEEV Živica  

 
Viac informácií: http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/zajezova2014_Daphne_final_0.jpg 
 
 
Plánujete školský výlet, kurz, letný tábor?  
 

• Voľné víkendové termíny vo Vzdelávacom centre Zaježová: 
http://www.zivica.sk/zajezova/ponuka-programov/pre-skoly alebo http://www.zajezka.sk/ 

• Školské výlety, detské a mládežnícke tábory vo Vydrovskej doline s ubytovaním v prírode pod stanom 
organizácie Vydra – vidiecka rozvojová aktivita v Čiernom Balogu: 
www.vydra.sk   

• Letný tábor na koníkoch na ekofarme Sihla (o kres Brezno) s ubytovaním v slamenom dome (Ekofarma 
ponúka počas celého roka okrem jazdeckých kurzov aj výlety do prírody na huculoch a ďalšie programy 
pre deti aj dospelých):  
http://www.hucul.sk/leto-s-detmi/ 

• Pobytové aj denné lezecké tábory pre deti od 7  do 15 rokov Lezeckej akadémie na Starých Horách  (pri 
Banskej Bystrici) s lezením na umelej stene a na skalách v Jelenci a Driekyni v Starohorských vrchoch: 
www.lezeckaakedemia.sk 

• Letný tábor pre náročnejších na farme pri Ružomberku  zameranej na chov hospodárskych zvierat, koní 
a oviec, s ubytovaním v penzióne s malým bazénom a ihriskami: 
http://www.detskerekreacie.sk/bu-mu-a-my.php 

• Výlety v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyne a Slovenského raja na Ranči pod Ostrou skalou  s 
možnosťou jazdenia na koňoch, bicyklovania a pomoci na ranči: 
http://www.ranc-ladova.sk/ 

 
O týchto možnostiach môžete informovať aj rodičov detí vašej školy. Ak viete o ďalších zaujímavých akciách alebo 
materiáloch, napíšte nám.  
 
 
Za Priateľov Zeme-CEPA všetkých srdečne pozdravuje  
 
 
 

Katarína Durová 

durova@priateliazeme.sk, 0948 525 037 

 

 
 


