
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Martin Korbelič – Nauč sa ukuchtiť niečo dobré so šéfkuchárom 

2. Zmudri (p. Kostovčáková) – Ako bojovať proti klamstvám a nenávisti na internete (5. a 6. roč.) 

3. p. Sekerešová – Aké je zastupovať mladých ľudí v OSN 

4. p. Gendiar – Ako rozmýšľajú kvantoví fyzici, keď sa hrajú s matematikou 

5. Nosené (p. Hutyrová) – Udržateľnosť v textilnom priemysle 

6. Nedietuj.sk (p. Rybárová) – Vyvážené raňajky a desiata do školy, ako na to 

7. p. Šnídl – Ako sa vyznať v hoaxoch (7., 8. a 9. roč.) 

8. p. Boťanská – Ako stíšiť hlavu aj telo pomocou cvičení Mindfulness pre deti 

9. p. Pecho – Dá sa zmena klímy riešiť? A čo môžeš urobiť sám...?  

10. p. Černoková – Vyrob si svoju magnetku/amulet  

11. p. Langermann – Nauč sa správne čítať reč tela 

12. p. Frič – Vyrob si svoju pečiatku (technika linoryt) 

13. CalistheniX Sereď – Kalistenika – krása a sila ľudského tela (Street Workout) 

14. Kriminálny psychológ Ondrej Kubík – Policajný výsluch (7., 8. a 9. roč.) 

15. Lubomier.sk – „Za blbosť do basy“ – beseda (7., 8. a 9. roč.) 

16. Tím OZ Mladý podnikavec (p. Hrnčiar) – Ako sa nestratiť vo svete peňazí?   

17. Myslím – centrum pre nepočujúcich (p. Hefty) – Zoznámte sa s komunitou Nepočujúcich 

18. Rodič ľavou zadnou (p. Pavlis) – Efektívne techniky ľahkého a rýchleho učenia sa predmetu alebo 

učiva, ktoré nemám veľmi „v láske“ 

19. Rodič ľavou zadnou – Stereotypy predsudky, diskriminácia – prevencia proti šikanovaniu, podpora 

vzájomnej tolerancie a podpora spoločného „tímového ducha“ 

20. Zumba (p. Zuzana) – Zatancuj si s nami (obliecť sa športovo) 

21. p. Poláček – Grafity workshop 

22. Pali a Samo – Kvíz show – Máš vedieť! (priniesť si mobil) 

23. Yoga Studio (p. Peťka) – Jóga (priniesť karimatku) 

24. p. Martiš – Dopravný pilot. Od sna až po realitu  

25. KST Petan – Spoločenské tance 


