
Plán letnej školy – Elementy života 

Všeobecné informácie:  

Názov LŠ: Elementy života  

Termín: 15. – 19. 8. 2022 

Miesto konania: areál a budova ZŠ. M. R. Štefánika Lučenec, park a priehrada Ľadovo, Bounce park 

Banská Bystrica, Číž kúpele 

Veková kategória: deti 1. – 4. ročníka ZŠ 

Čas: 7:30 – 14:30 (16:00) 

Variant: dlhý variant B – 7 až 10 hodín 

Počet detí: 20 

Forma prepravy: verejná hromadná doprava (autobus, vlak - doprava zdarma v prípade, že žiak má 

kartičku), mestská hromadná doprava 

Pomôcky: zabezpečíme 

Stravovanie: zabezpečenie obeda (3 dni stravovanie v školskej jedálni, 2 dni mimo LC) 

Spolupráca s organizáciami: OUTDOOR INSTITUTE, o.z. (Mgr. Slavomír Pačuta), Bounce park Banská 

Bystrica, Číž kúpele. Sascha Gramanich Štromajerová (skautka - 73. zbor Tetrov Lučenec), Karin 

Gramanich Štromajerová – zážitkové plávanie (členka Vodnej záchrany) 

 

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Maroš Bunganič - 0907515143 

Pedagogický dozor: Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová - 0948812100 

 

Prihlasovanie na email: bunganic@zsstefanikalc.sk 

Cena na dieťa/týždeň: 50€ 

 

Pondelok Besiedka o outdoore a elementoch života s Mgr. Slavomírom Pačutom z 

OUTDOOR INSTITUTE, o.z. (Areál: ZŠ. M. R. Štefánika Lučenec) 

Utorok Návšteva Bounce parku v Banskej Bystrici – 1. element: vzduch 

Streda Priehrada Ľadovo (+ Areál: ZŠ. M. R. Štefánika Lučenec) – metódy zakladania 

ohňa so Saschou Gramanich Štromajerovou (skautka - 73. zbor Tetrov Lučenec) – 

2. element: oheň 

Štvrtok Areál: ZŠ. M. R. Štefánika Lučenec – LandArt  

Sadenie vlastného stromčeka - 3. element: zem 

Piatok Návšteva Číž kúpele – zážitkové plávanie s Karin Gramanich Štromajerovou 

(členka Vodnej záchrany) – 4. element: voda 

 

Do letnej školy sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí majú záujem, ale aj: 

 Žiaci so SZP,     

 Žiaci so ŠVVP, 

 Žiaci z Ukrajiny, 

 Žiaci z iných škôl, 

 Žiaci z mnohopočetných rodín, 

 Žiaci ovplyvnení ďalšími faktormi (pracovné vyťaženie rodičov, kritická infraštruktúra a iné) 

 



Cieľ a obsah letnej školy: 

Cieľom našej letnej školy je spoznávanie štyroch elementov života (voda, zem, vzduch, oheň). 

Ponoríme sa do tajov zážitkového vzdelávania a budeme robiť aktivity viditeľne inak. Medzi 

pripravované aktivity patrí napríklad návšteva zábavného jump parku, aquaparku, aktivity rozvíjajúce 

spoluprácu u detí a zároveň i tvorivosť. Predovšetkým je naším cieľom budovať pozitívne vzťahy 

v kolektíve, vytvárať príjemnú a uvoľnenú atmosféru, vďaka ktorej si žiaci užijú veľa zábavy a získajú 

nové vedomosti a zážitky. 

U žiakov budeme rozvíjať nasledovné kompetencie: 

 tvorivosť  

 iniciatívnosť 

 spoluprácu 

 jazykové a komunikačné kompetencie  

 

Obsah letnej školy je rozdelený do dvoch oblastí vzdelávacia oblasť a rozvoj zručností. 

Program: 

 Ranný kruh Vzdelávacia oblasť Rozvoj zručností 

Pondelok 

15. 8. 2022 

Predstavenia sa, 
zoznamovanie sa 
 

Besiedka o outdoore a elementoch 

života s Mgr. Slavomírom Pačutom z 

OUTDOOR INSTITUTE, o.z. 

 

Výroba vlajky (plagátu) ako symbolu 

našej letnej školy 

Výroba denníkov  
Mission Impossible 

Utorok 

16. 8. 2022 

Privítanie žiakov, 

rozvoj 

komunikačných 

kompetencií 

Vedomostný kvíz hravou formou – na 

tému vzduch 

Návšteva Bounce parku v Banskej 

Bystrici – 1. element: vzduch 

Zážitkové vzdelávanie 

Tímový triatlon na zapotenie 

Streda  

17. 8. 2022 

Privítanie žiakov, 

rozvoj 

prosociálneho 

správania 

Vedomostný kvíz hravou formou na 

tému - oheň 

Metódy zakladania ohňa so Saschou 

Gramanich Štromajerovou (skautka - 

73. zbor Tetrov Lučenec) – 2. element: 

oheň 

Priehrada Ľadovo - zakladanie ohňa 
rôznymi metódami a ich bezpečné 
uhasenie 
Návrat do školy - výroba sopky 

Štvrtok 

18. 8. 2022 

Privítanie žiakov, 

prehlbovanie 

jazykových 

a komunikačných 

kompetencií 

Vedomostný kvíz hravou formou na 

tému - zem 

Sadenie vlastného stromčeka 

 

Zážitkové vzdelávanie 

 

Odchod do parku - zbieranie rôznych 

prírodnín 

LandArt - vytváranie obrázku 

z nazbieraných prírodnín, maľovanie 

na kamene 

Piatok 

19. 8. 2022 

Privítanie žiakov,  

Rozhovor 

a vyhodnotenie 

týždňa deťmi 

Vedomostný kvíz hravou formou na 

tému - voda 

Návšteva Číž kúpele – zážitkové 

plávanie s Karin Gramanich 

Štromajerovou (členka Vodnej 

záchrany) – 4. element - voda 

Zážitkové vzdelávanie 

 

Záverečné ukončenie našej letnej 

školy, odmeňovanie detí 

 prírodovednú gramotnosť 

 kritické myslenie 

 estetické cítenie 

 fantáziu a predstavivosť 

 

 



 

*Plán sa môže mierne obmieňať v závislosti od počasia, jednotlivé programy na konkrétne dni sa môžu    

uskutočniť v iný deň. 

*Náklady na dieťa:  50 €, tieto náklady sme pre aktuálnu situáciu z hľadiska vývoja cien mierne navýšili. 


