Detská Univerzita Komenského 2008
Sprievodný program na ktorý sa môžu študenti prihlásiť:
14.7.2008
Historická odborná prehliadka k 160. výročiu NR SR
„ Po stopách slovenského parlamentarizmu“
Začiatok o 9,30 hod. – pri budove bývalého Uhorského snemu na Michalskej ulici ( dnešná
Univerzitná knižnica )
Presun na Župné námestie – prehliadka reprezentačných priestorov
vláčikmi presun do hlavnej budovy NR SR na Nám. A. Dubčeka.
11,00 hod. – krátka prednáška - predseda parlamentu - uvítanie
11,05 hod. – 12,00 hod. – Hodina otázok s ministrami

17.7. – Návšteva Vodného diela Gabčíkovo
Vodné dielo Gabčíkovo má veľa rôznych funkcií, ktoré sú dnes rovnaké ako v pôvodnom riešení, len
celé dielo je o čosi menšie a medzinárodnými dohodami s Maďarskom bol rozmer jeho úžitkov
čiastočne obmedzený. V poradí podľa prínosov úžitkov je to:
vytvorenie ochrany pred povodňami v Podunajskej nížine
vytvorenie podmienok na zabezpečenie parametrov medzinárodnej plavebnej cesty Rýn – Mohan –
Dunaj
-využitie hydroenergetického potenciálu na tomto úseku Dunaja = na výrobu elektrickej energie
-vyriešenie problémov s hladinou podzemných vôd v celom okolí vodného diela a ochrana zásob
pitnej vody v štrkových nánosoch Žitného ostrova
-vytvorenie predpokladov pre celkový hospodársky rozvoj priľahlého územia, vrátane rekreačného
využitia.
Deti pri prehliadke Vodnej elektrárne uvidia velín elektrárne, do ktorého sú vyvedené všetky dôležité
signály zo všetkých zariadení elektrárne, ale aj súvisiacich rozvodní, cez vyhliadkové okno uvidia
zapúzdrenú rozvodňu 400 kV – prvú svojho druhu v Strednej Európe, informačnú miestnosť elektrárne
s modelmi vodného diela a s výkresmi zariadenia elektrárne, halu strojovne so strojnými rozvádzačmi,
vonku blokové transformátory, vtoky a výtoky elektrárne, ale aj vežu riadenia plavby a plavebné
komory na tomto diele.

21.7. do 29.7.2008 HIP HOPOVÝ WORKSHOP
21.7. – konkurz v Divadle Aréna – upresníme týždeň vopred

4.8.2008 8.8.2008 – SNG
Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
10.00 – 12,00 hod.
Tvorivá dielňa.
Farby a tvary ktoré máme radi.
Detské výtvarné interpretácie (maľba, kresba) diel zo stálych expozícií Slovenskej národnej galérie
(Gotické umenie na Slovensku, Barokové umenie Slovenska, Slovenské výtvarné umenie 19. storočia,
Slovenské výtvarné umenie 20. storočia).
Skupina: 25 detí
Tvorivá dielňa.
Portrét a portrétovaný.
Detské výtvarné interpretácie (maľba, kresba) tvorby slovenských maliarov v stálych expozíciách
SNG. Ide o oboznámenie sa so zviditeľňovaním postupov portrétnej maľby a jej rozmanitostí v umení
niekoľkých období.Cieľom týchto interpretácií bude nadviazať na odveký problém umenia a
skutočnosti a snahu zobraziť ľudí svojej súčasnosti vlastným a neopakovatelným spôsobom. Tieto

otázky budú zodpovedané na základe riešenia výtvarných problémov napr. vzťahu maľby a kresby,
plochy a priestoru, skutočnosti a ilúzie.
Skupina: 25 detí
Výtvarné animácie.
Malí majstri veľkého umenia.
Hráme sa na majstrov umenia. O čom sú ich obrazy?
Aktivizačné programy pre deti v Stálych expozíciách Slovenskej národnej galérie v Bratislave,
zamerané na bližšie oboznámenie sa s výtvarným umením prostredníctvom „oživovania“ vystavených
exponátov pomocou slovných komentárov, výtvarných analýz a interpretácií, kolektívnych aktivít
formou hry a pod.
Skupina: 25 detí
Výtvarné animácie.
Obrazy z galérie.
Aktivizačné programy pre deti na výstave 111 diel SNG, zamerané na bližšie oboznámenie sa
s výtvarným umením najvýznamnejších umelcov, ktoré uchováva vo svojich zbierkach SNG. To
všetko prostredníctvom „oživovania“ vystavených exponátov pomocou slovných komentárov,
výtvarných analýz a interpretácií, kolektívnych aktivít formou hry a pod. s dôrazom na výnimočnosť
umeleckých prejavov majstrov minulosti v jednotlivých vývinových obdobiach.
Skupina: 25 detí
Môj ZOOM pohľad
Špecializovaný odborný program v stálych expozíciách Slovenskej národnej galérie v Bratislave
(Gotické umenie na Slovensku, Barokové umenie Slovenska, Slovenské výtvarné umenie 19. storočia,
Slovenské výtvarné umenie 20. storočia) zameraný na porovnávanie detailov v dielach z rôznych
období. Táto aktivita bude prebiehať na základe práce s rovnomennou vzdelávacou publikáciou, ktorú
Slovenská národná galéria odborne spracovala a vydala tlačou.
Skupina: 25 detí
Stretnutia s umením
Arteterapeutický program pre deti, ktoré túžia rozvíjať svoju tvorivosť a hravosť pomocou výtvarných
prostriedkov a vyjadrovacích postupov (maľba, kresba, koláž, frotáž, objekt). Projekt je zameraný na
formovanie vlastného vnútorného sveta s cieľom podporovať zdravé sebavedomie a pozitívnu energiu.
Skupina: 25 detí
Navrhnutý program bude poskytnutý k dispozícii všetkým zúčastneným deťom na podujatiach SNG
v rámci Detskej Univerzity a to tak, že ku každému z nich bude zabezpečený lektorský výklad a každá
z 25 členných skupín detí sa bude venovať každý deň v uvedenom čase vždy inej z ponúkaných
aktivít. To znamená, že v priebehu týždňa sa každý z účastníkov bude podielať na realizácii čo
najväčšieho počtu z ponúkaných aktivít, ktoré sa budú cyklicky striedať a nemalo by sa stať, aby
niektorá zo skupín bola ukrátená o väčšinový rozsah ponúkaných programov.

11.8. – 15.8.2008 Architektonický workshop
Pondelok 11.8.2008
Predstavenie workshopu, zoznámenie sa s architektúrou.
Práce na vybranú tému.
Utorok 12.8.2008
Práce na vybranú tému, (napr. môj dom snov, bývanie vo veľkomeste , bývanie pri vode...)
Streda 13.8.2008
Prednáška na tému „prečo každý nemôže stavať ako chce a kde chce“ , Prof. Ing. Arch.
Štefan Šlachta
Štvrtok 14.8.2008
Exkurzia do design factory – prehliadka skutočného architektonického workshopu +
prednáška.
Piatok 15.8.2008
Práce na vybranú tému.
Záverečne vyhodnotenie – odovzdanie odmien.

18.8.2008 – 22.8.2008
Slovenské národné múzeum / Bratislava
Z univerzity do múzea a späť / 2008
zábava, pokusy, hra, diskusia, tvorivosť v rôznych múzeách v Bratislave
Pondelok / 18. august / Archeologické múzeum
Téma dňa / ČO VŠETKO VIE VYPÁTRAŤ ARCHEOLÓG?
Účastníci dostanú jedinečnú príležitosť vyskúšať si prácu archeológa v teréne, sami sa na chvíľu
stanú archeológmi – objaviteľmi. V simulovanom archeologickom teréne budú za pomoci odborníka
hľadať kópie archeologických nálezov (napr. mince, črepy, pracovné nástroje a pod.), nájdené
predmety pomenujú, zmerajú a popíšu, prípadne za asistencie odborného personálu nálezy aj datujú.
Dostanú sa tiež k ukážkam z postupov experimentálnej archeológie – vyskúšajú si rôzne starodávne
remeslá alebo remeselné techniky spracovania hliny a rôzne iné výtvarné techniky, ktoré budú
stvárňovať témy z praveku, staroveku i stredoveku.
Miesto konania: Archeologické múzeum SNM, Žižkova 18, Bratislava
Trvanie programu: 10.00 – 12.00, max. do 13.00 hod
Utorok / 19. august / Prírodovedné múzeum
Téma dňa / AKO ŽILI NAŠI STARÍ RODIČIA, KEĎ BOLI MALÍ?
Na výstave Ako? sme žili deti zažijú fascinujúcu cestu históriou Slovenska 20. storočia. Vďaka
nápaditému riešeniu výstavy ale aj množstvu zaujímavých aktivít sa deti dozvedia viac o histórii
Slovenska a to hlavne v súvislostiach histórie ich vlastnej rodiny. Vyskúšajú si prácu historika a
zaznamenávaním vlastného výskumného interview sa naučia pracovať s historickým pramenným
materiálom. Je pre nich tiež pripravený interaktívny program Cestovanie v čase, kedy za pomoci
pramenného materiálu a konzultácie s lektorom vytvoria zábavné divadelné scény o jednotlivých
obdobiach 20. storočia.
Miesto konania: Prírodovedné múzeum, výstava Ako? sme žili, Vajanského náb. 2, Bratislava
Trvanie programu: 10.00 – 12.00
Štvrtok / 21. august / Prírodovedné múzeum
Téma dňa / ZÁZRAKY PRÍRODY – ČO JE TO BIODIVERZITA ZEME?
Miesto konania: Prírodovedné múzeum, Vajanského náb. 2, Bratislava
Trvanie programu: 10.00 – 12.00, max. do 13.00 hod
Piatok / 22. august / Výstavný pavilón Podhradie
Téma dňa: KTO ROZLÚŠTI HIEROGLYFY?
Účastníci letného tábora sa tu na jeden deň stanú malými egyptológmi: spoznajú tajomné pohrebné
rituály, proces balzamovania a legendy o poslednom súde v egyptskej mytológii, oboznámia sa so
záhadnými stavbami pyramíd, zobrazovaním postáv v maľbách a spôsobom čítania hieroglyfov. Sú tu
pre nich tiež pripravené zaujímavé tvorivé dielne a množstvo tvorivých úloh.
Miesto konania: výstava Théby- mesto bohov a faraónov, Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova
16, Bratislava
Trvanie programu: 10.00 – 12.00, max. do 13.00 hod
Kapacita všetkých programov je 50 detí.

