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Dovo¾te nám predstaviś sa:

Nezisková organizácia Pansophia poskytujúca verejnoprospešné 
služby, vznikla za úèelom poskytovania a šírenia informácií zo všetkých 
prírodných a humanitných odborov laickej i odbornej verejnosti,  
s hlavným zameraním na deti a mládež. Jej cie¾om je preklenúś 
rozdiely medzi vednými disciplínami a nedeliś informácie na biologické, 
geologické, matematické, fyzikálne atï., ale poskytovaś ucelený poh¾ad 
na svet, v ktorom žijeme, za pomoci integrácie dostupných vedných  
a humanitných smerov. Samotný vesmír a príroda je kompaktný  
a prepojený jednotný celok a v takom duchu sa nesú informácie, ktoré 
poskytujeme formou vzdelávacích prednášok a multimediálnych 
predstavení. 
 Jedným zo zakladate¾ov a zároveò nestorom neziskovej organizácie 
Pansophia je prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.
 Pansophia, n.o. kladie ve¾ký dôraz na rozvoj estetického cítenia  
a myslenia kráèajúceho ruku v ruke s logickým a vedeckým poh¾adom 
na svet, pri zachovaní individuálnych vlastností a daností jednotlivca, 
v zmysle vyjadrenia „Vidieś a cítiś v matematike hudbu a v hudbe 
matematiku“. Ïalším z cie¾ov Pansophia n.o. je pomôcś vhodnou formou 
pri rozvíjaní prirodzených vlastností èloveka, ktoré sú v každom z nás 
- zvedavosś, skúmanie a túžba po poznaní. Poh¾ad na esteticko–vedné 
informácie by sa predsa nemal odohrávaś len v teoretickej a pomyselnej 
rovine, ale má zodpovedaś reálnym faktom a prežívanej skutoènosti pri 
ich praktickom uplatnení v živote a tým aj pri skvalitnení existenèných 
podmienok jednotlivca a nadväzne celej spoloènosti. 
 Zásadný problém dnešnej civilizácie vidíme v priepastnom rozdiele 
medzi stagnujúcim kultúrnym, humanistickým a duchovným rozvojom 
na jednej strane a enormne rýchlym technickým pokrokom, kladúcim 
neustále väèšie požiadavky na ¾udské a prírodné zdroje, na strane druhej. 
Civilizácia, ktorá stráca kontakt a jednotu s prírodou ako takou a umocòuje 
svoju existenciu v neduchaplnej virtuálnej zábave a drancovaním svojho 
existenèného priestoru, poväèšine potláèa vlastnú estetickosś, cítenie, 
logiku, spolupatriènosś a komplexnosś bytosti akou je èlovek. 
 Naše podanie jedného z možných výkladov okolitého sveta poskytuje 
èo najotvorenejšou a najucelenejšou formou informácie poslucháèom 
a do tohto procesu sú zapájané ich zmysly a vnímanie pútavou 
audiovizuálnou formou, s použitím najmodernejších technických  
a didaktických prostriedkov a poznatkov. 
 Prípravu predstavení, ako aj samotnú realizáciu a sprostredkovanie 
informácií zabezpeèujú odborníci z daných vedných oblastí a skúsení 
popularizátori vedy zo Slovenska aj zo zahranièia.

S P R I E V O D N Á  I N F O R M Á C I A

V i r t u á l n y  v e s m í r
MULTIMEDIÁLNE ASTRONOMICKÉ ZÁBAVNO - VZDELÁVACIE PREDSTAVENIA

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý 
vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja 
cit osobnej zodpovednosti.“

 J. A. Komenský 

Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti...

                            ...pracujeme s deśmi.



Vážené vedenie školy,

oslovujeme Vás s ponukou multimediálnych výchovno--vzde-
lávacích predstavení zameraných na popularizáciu prírodných 
vied pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Naše 
prírodovedné výchovné koncerty slúžia zároveò aj na objasòo-
vanie nároèných pojmov a vzśahov fyziky, astronómie, geológie 
a chémie v rámci uèebných osnov základných a stredných škôl. 
Je to ojedinelá forma výuky spojená so zábavou. Jednoducho 
škola hrou, práve taká, ako si ju predstavoval aj sám uèite¾ ná-
rodov Ján Amos Komenský.  V tejto oblasti už dlhé roky úzko 
spolupracujeme s odborníkmi z Pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity, z Hvezdárne a planetária Hlohovec a ïalších inšti-
túcií . 
 Prvé zo sady našich predstavení – Virtuálny vesmír, videlo 
doposia¾ už viac ako 23 000 spokojných divákov. Ïalšie dve 
naväzujúce pokraèovania, prvé o geológii a mineralógii a druhé 
o chémii, pripravujeme a priebežne zaradíme do programu  
v roku 2007.

 Virtuálny vesmír je výchovno-vzdelávacie predstavenie 
s plným využitím výpoètovej techniky a ve¾koplošnou 
videoprojekciou na dve ve¾ké premietacie plochy, poèas ktorého 
majú žiaci a študenti možnosś uvidieś množstvo záberov 
vesmíru, videosnímky astronomických úkazov a animácie 
hviezdnych aj galaktických objektov. Program je pripravený na 
60 alebo 90 minút, a kladieme poèas neho dôraz na integráciu 
prírodovedných poznatkov a prepojenosś prírodných vied  
v poznávaní prírody a prírodných zákonov okolo nás.

Predstavenie je rozdelené na tri èasti:
a.) Slneèná sústava (Slnko, planéty, meteory, kométy),
b.) Mlieèna cesta (vývoj hviezd, vzplanutia supernov),
c.) Galaxie a existencia mimozemských civilizácií vo vesmíre.

 Prednášate¾ poèas rozprávania stále udržiava kontakt  
s publikom kladením rôznych otázok. Žiaci majú možnosś získaś 
pekné ceny v súśažiach, ktoré sú pre nich pripravené, pokia¾ 
nájdu odpovede ukrývajúce sa v naživo hraných a spievaných 
piesòach s použitím gitary.
 Naše predstavenie je koncipované variabilne a dá sa 
uskutoèniś aj pre viaceré roèníky, prièom sú informácie  
a výklad prispôsobované vedomostnej úrovni žiakov. Program 
teda môžu vidieś, po dohode na úrovni samotných škôl, mesta 
èi okresu, žiaci jedného roèníka nieko¾kých škôl naraz. Iná 
možnosś je úèasś viacerých roèníkov jednej školy, prípadne 
kombinácia týchto možností. 

 Miestom uskutoènenia môže byś miestne kino alebo dom 
kultúry, ale môžu to byś aj priestory samotnej školy, ako napr. 
školská jedáleò, telocvièòa, uèebòa, klubovòa, hala alebo väèšia 
chodba. Podmienkou je možnosś zatemnenia prednáškových 
priestorov.
 Astronomický výchovný koncert je vhodný ako doplnok  
k preberanej látke, zopakovanie preberaného celku  
a rozšírenie si vedomostí z predmetov Prvouka, Prírodopis, 
Fyzika a Astronómia, alebo ako forma mimoškolského 
vzdelávania èi vyplnenia vo¾ného èasu poèas obdobia 
prijímacích skúšok, maturít apod. 
 
 Aj v okresoch, kde sa nachádzajú hvezdárne a planetáriá, 
má znaèný význam pre žiakov Vašej školy tento program 
vidieś. Má totiž úplne iný charakter, je neustále aktualizovaný 
a prednášate¾ ho variabilne prispôsobuje vedomostnej úrovni 
poslucháèov. Navyše, použité najmodernejšie technológie 
výrazne zvyšujú atraktivitu poznatkov obsiahnutých  
v predstavení. Najnovšie poèítaèové animácie rôznych 
astronomických dejov, a predovšetkým priamy kontakt divákov 
s prednášate¾om, ako aj hudobné oddychové vstupy, sú tými 
atribútmi, ktoré odlišujú naše predstavenia od tých klasických 
- automatizovaných.

 Predstavenie je možné uskutoèniś v slovenskom, èeskom 
alebo anglickom jazyku.

  S pozdravom, 
    

Mgr. Karol Petrík
riadite¾ Pansophia, n.o.


