
Letná škola Bakomi programová štruktúra /plné znenie tak, ako bol projekt podporený/  

Termín: od 10. do 21. augusta 2020 v dvoch päťdňových turnusoch) 

1.deň  - Ateliér rezidenta /výtvarný deň/, v spolupráci s partnerským občianskym združením Banská 

Stanica /kultúrne centrum/. 

Deti sa pod vedením lektora rámcovo oboznámia so súčasným výtvarným umením (prezentácia). Skupina 
navštívi ateliér umelca - aktuálneho rezidenta kultúrneho centra Banská Stanica. Autor priblíži svoj autorský, 
umelecký profil, predstaví koncept svojej aktuálnej tvorivej rezidencie v Banskej Štiavnici. Zoznámi deti s 
výtvarnými technikami, technickým spracovaním ktoré pri tvorbe uplatňuje. Následne deti vo výtvarnom zadaní 
budú tvorivo tematizovať zážitky, inšpirácie zo spoločného stretnutia s tvorcom. Vytvorené diela si navzájom 
predstavia, odprezentujú, budú viesť tvorivú diskusiu. Blok prehlbuje vzdelávacie oblasti umenia a kultúra, 
človek a svet práce - spoznávanie výtvarných techník, spoznávanie životných príbehov umelcov. Spoločné 
zdieľanie pocitov, zážitkov z tvorby podporuje rozvíjanie sociálnych zručností a kompetencií. 

2.deň - Pamäť mesta - miesta /deň kultúrneho dedičstva/ v spolupráci so špecializovaným 

pamiatkovým inštitútom Pro Monumenta, stredisko Banská Štiavnica. 

Blok je zameraný na hlbšie spoznávanie fenoménov baníckej kultúrnej krajiny, Banskej Štiavnice ako lokality 
UNESCO. Po úvodnej prezentácii špecialistu - pamiatkara (Pro Monumenta), zameranej na rámcový náhľad do 
témy technických pamiatok a ich špecializovanej ochrany, bude nasledovaťvychádzka po náučnom chodníku 
Žila Terézia až k najvyššie položenému tajchu Ottergrud / vychádzka do významného pamiatkovo chránené 
domu v Banskej Štiavnici (príbeh starého domu). V tvorivej dielni budú deti identifikovať viditeľné a neviditeľné 
stopy, znaky kultúrnej krajiny, prírody pretvorenej človekom vďaka procesom banskej ťažby v lokalite. 
Tematický blok je zameraný na vzdelávacie oblasti človek a spoločnosť, človek a svet práce - ako veci fungovali v 
minulosti, čo sa na konkrétnych miestach dialo v minulosti, čo sa tam deje teraz. Spoznávanie profesie 
pamiatkara, prehlbovanie komunikačných zručností, orientácia v časovej osi, práca s informáciami, 
porovnávanie vlastnej skúsenosti s historickými faktami a informáciami. 

3.deň - Sme do kníh! /literárny deň/, v spolupráci s kníhkupectvom Antikvariátik Banská Štiavnica a 

literárno - dramatickým ateliérom Kumšt um. 

Po rannom komunitnom ladení na tému individuálnych literárnych, čitateľských preferencií detí, bude program 
pokračovať návštevou Antikvariátu / literárno - dramatického ateliéru Kumšt um. Knihkupec / Umelec deťom 
priblíži ako funguje antikvariát / literárno - dramatický ateliér, v čom je jeho poslanie, výnimočnosť, aké sú 
úskalia tejto práce. V tvorivej dielni “Sme do kníh” si deti vyskúšajú vytvoriť v tímoch, alebo individuálne vlastnú 
autorskú knihu. Program rozvíja vzdelávacie oblasti jazyk a komunikácia, človek a svet práce, čitateľskú 
gramotnosť, prácu s rôznymi typmi textu, s rôznymi literárnymi žánrami. Iniciuje spoznávanie, hľadanie 
odlišností, porozumenie textu, tvorivé písanie - tvorba vlastného literárneho textu, jeho výtvarné spracovanie. 
Koncept prehlbuje komunikačné zručnosti, prácu s informáciami. 

4. deň  -  Áno, lokálne potraviny /farmársky deň/, v spolupráci s lokálnou farmou Na háji .Blok 

tematizuje dôležitosť a význam lokálnych potravín, približuje potravinový cyklus. V školskej záhrade lokálni 
farmári predstavia svoju prácu, zameranie, špecializáciu. Frekventovaná otázka bloku bude: Ako sa to robí? Ako 
si vypestujeme potraviny, ako ich spracujeme, čo z nich získame. Zveľaďujeme našu školskú bylinkovú a ovocnú 
záhradu - zameriame sa aj na vlastnosti byliniek, bylinkové čaje – receptúry čajov, ich účinky / drobné ovocie, 
jeho miesto v našej výžive. V záhradnej improvizovanej kuchyni si deti vyskúšajú zrealizovať tradičný 
jednoduchý farmársky recept (čajová zmes / lekvár, ovocná šťava). Blok prehlbuje vzdelávacie oblasti človek a 
príroda, človek a svet práce - kompetencie: pozorovanie, práca s informáciami, práca podľa návodu, vytváranie 
návodu, spoznávanie profesie farmára. 

5.deň - Sme iní, spoznávame sa, hľadáme si k sebe cestu /komunitný deň/ v spolupráci s 

denným stacionárom pre zdravotne a telesne postihnutých Margarétka, s rómskym komunitným centrom 
Šobov a občianskym združením Nad tým. SZŠ Bakomi vo svojom výchovno vzdelávacom programe buduje 
partnerstvo a spoluprácu s komunitnými centrami zameranými na prácu s rómskou komunitou a s denným 
stacionárom pre telesne a zdravotne postihnuté deti a mladých ľudí Margarétka. Ťažiskom programového 



bloku bude výlet do Hájovne Červená studňa (kultúrne centrum o.z. Nad tým). Pri spoločnej land-artovej 
aktivite v prírode bude zámerom vzájomná komunikácia pri koncipovaní a tvorbe kreatívneho zadania, 
spoločného výtvarného diela z prírodnín. V oddychovom bloku bude projekcia krátkych animovaných filmov 
(výber z festivalu Ančafest). Nasledujúci týždeň prebehne aktivita s klientami stacionára Margarétka - spoločné 
posedenie v školskej záhrade (tvorenie, rozhovory, hry) - deti v LŠ toto posedenie pripravia, naladia sa na 
potreby ľudí so zdravotnými obmedzeniami, spoločná vychádzka do neďalekej zmrzlinárne. Program prehlbuje 
vzdelávacie oblasti človek a spoločnosť, človek a hodnoty - rozvíjanie životných zručností /akceptácia, 
spolupráca, tolerancia, prijatie, rešpekt, iniciatíva - ako môžem osobne pomôcť segregovaným komunitám/. 


