Podujatie č. 30

Základné informácie o podujatí
Názov podujatia
Miesto konania (pracovisko, aula, číslo
učebne)
Dátum konania
Typ podujatia (konferencia, prednáška)
Cieľ podujatia
Vhodnosť podujatia pre stredné školy
(vhodné, nevhodné)
Je to v rámci Týždňa vedy a umenia?
(áno, nie)
Ak je to v rámci Týždňa vedy, uveďte
abstrakt (v prípade prednášok):

O PRÍRODE VÁŽNE... AJ VESELO
Gymnázium sv. Andreja Ružomberok

Meno a kontakt (email) na zodpovednú
osobu za príslušnú aktivitu:

Doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc. (miroslav.saniga@ku.sk)

06. 11. 2018
Prednáška
Podnietiť záujem študentov a prírodné vedy.
Vhodné pre stredné školy.
Áno
Človek ako jeden z mnohotisícového počtu živočíšnych druhov na Zemi
je vlastným „dieťaťom“ pramatky prírody. Je na každom z nás, aby sme
sa k prírode – tomuto vzácnemu božiemu daru, správali citlivo a vzali si
vždy z nej len toľko, koľko nevyhnutne potrebujeme, aby v jej zátišiach
zostalo vždy dostatok pre založenie nových pokolení. Našou
povinnosťou, ktorej sa nemôžeme zriecť v prospech niekoho iného, je
zachovať prírodné bohatstvo v jeho rozmanitosti pre budúce generácie.
V prednáške autor objasní „osudy“ niektorých druhov živočíchov,
ktorých mená sú už zapísané v „Červených zoznamoch ohrozených
druhov“ a v blízkej budúcnosti sa môžu ľahko ocitnúť v „Čiernej kronike
mŕtvych duší Zeme“... Aby populárno-vedecká rozprava o prírode nebola
len rýdzo vážna, autor priblíži poslucháčom aj veselé príhody, ktorých
aktérmi budú zvierací obyvatelia našich lúk, lesov, obydlí či skál.
V záverečnej časti prednášky spríjemní prednášajúci atmosféru vernou
imitáciou hlasov niektorých živočíchov, s ktorými obľubuje konverzáciu
najmä priamo „na pľaci“ v blízkych i odľahlých zákutiach našej slovenskej
Záhrady Eden.

Doplňujúce informácie
Požiadavka na IKT (počítač, projektor,
internet, iné...)
Zabezpečenie ubytovania (áno, nie?)
Zabezpečenie stravovania (áno, nie?)
Ekonomické informácie (variabilný
symbol podujatia)
Špecifické požiadavky

Počítač, projektor
Nie
Nie

Informácie o propagácií podujatia
Spôsob propagácie podujatia (plagát,
letáčik, webová stránka podujatia)
Fotografovanie podujatia
(je alebo nie je potrebné zabezpečiť?)

Webová stránka Katedry biológie a ekológie
https://kbeku.wordpress.com/
Letáčik
Nie je potrebné zabezpečiť.

