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Denný IT tábor 
zameraný na prírodné vedy, matematiku a informatiku

Termín konania: I. turnus: 12. – 16.7.2021 
II. turnus: 19. – 23.7.2021 
každý deň v čase od 8:30 do 15:30 hodiny 

 
Miesto konania: PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Moyzesova 11, Mánesova 23 
 
Cena tábora: 0 €, tábor je plne hradený z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 

21. storočie. 
 
Cieľová skupina: I. turnus: žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda - kvarta 8-ročného 

gymnázia v školskom roku 2020/2021. 
 

II. turnus: žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl, príma 8-ročného gymnázia v 
školskom roku 2020/2021. 

 
Počet účastníkov: 20 žiakov na jeden turnus (účastníci budú vybraní ma základe vyplnených 
prihlášok s prihliadnutím na kritéria výberu frekventantov). 
 
Prihlásenie: do 13. 06. 2021 na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/ 
 
Tábor počas 5 dní bude rozdelený na dopoludňajšiu a odpoludňajšiu časť. Program pozostáva 
z 5 častí venovaných Informatike, robotike, respektíve programovanie web stránok. 
Zvyšných  5 častí  je venovaných vždy jednej z prírodných vied, respektíve matematike.  
 
Informatika 
Pri informatike vytvoríme 2 desaťčlenné skupiny. Jedna skupina sa bude venovať robotike so 
zostavami LEGO EV3 Mindstorms a druhá desaťčlenná skupina sa bude venovať 
experimentom a praktickým zapojeniam s programovateľnými minipočítačmi BBC micro:bit a 
programovaniu v prostredí Scratch (mladší žiaci), resp. tvorbe mobilných aplikácií v programe 
AppInventor a experimentom a praktickým zapojeniam s programovateľnými minipočítačmi 
BBC micro:bit a Raspberry Pi (starší žiaci). 
 
 
Biológia 
Ponoríme sa spolu do tajov biológie a samotnej prírody. Čakajú nás aktivity v botanickej 
záhrade, biologické pokusy a pozrieme sa na rastliny z blízka - pod drobnohľadom. 
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Chémia 
Uskutočnite farebné experimenty: „Farebný morský svet“, „Horiaci gél“, „Chromatografia na 
kriede“, „Lávová lampa“, „Zábavný sliz“, „Aké je pH roztokov z bežného života?“ Samotné 
experimenty začínajú pútavými názvami, sľubujú zaujímavý obsah, v ktorom spoločne budete 
hľadať odpoveď na otázku: „Prečo?“. Zahráte sa s mobilnými aplikáciami a interaktívnymi 
simuláciami. 
 
Fyzika 
Poobzeráte sa okolo seba a iste si všimnete mnoho zaujímavého. Z množstva vašich otázok 
vyberiete tie, na ktorých zodpovedanie potrebujeme spraviť  pokus, experiment, fyzikálne 
meranie.  Zostavíte expertnú skupinu a spravíte si plán vlastného výskumu. Odhalené 
tajomstvá budete prezentovať na vedeckej konferencii. 
 
Geografia a Matematika 
Prostredníctvom viacerých aktivít budeme spolu objavovať využitie Geografie a Matematiky 
v bežnom živote. 
 
 
Kontakt:  

Mgr. Mária Babinčáková 
Tel: +421 55 234 1285 
        +421 905 275 364 
e-mail: popularizacia@itakademia.sk  
 

 


