
Centrum voľného času, Hvezdáreň a planetárium, Košice

MLADÝ
ASTRONÓM

ASTRONOMICKÉ KRÚŽKY
pre deti od 6 do 15 rokov

Zaujíma  ťa  vesmír,  čierne  diery,  pulzary,

kvazary, galaxie, meteory, či kométy? 

Rád  by  si  pozoroval  a poznával  vesmír

pomocou  ďalekohľadov,  videl  zaujímavé

dokumentárne  filmy  o hviezdach  a vypočul

si prednášky o fungovaní vesmíru? 

Túžiš spoznať nových kamarátov s podobným záujmom?

Chcel by si pravidelne navštevovať planetárium a hvezdáreň?

Ak áno, staň sa členom astronomického krúžku.

Astronomický krúžok pre začiatočníkov – utorok o 14.30 h.

Astronomický krúžok Galileo – streda o 14.30 h.

Astronomický krúžok pre najmenších – streda o 16.30 h.

Astronomický krúžok Pallas   – štvrtok o 15.00 h. 

Zápis: od 5.septembra 2022 

Bližšie informácie a kontakt:
telefón: 641 14 11 
  www.cvckosice.sk
kanuk@cvckosice.sk

Vedúci: Peter Kaňuk 

mailto:kanuk@cvckosice.sk
http://www.cvckosice.sk/


Informácia o záujmovom útvare

Názov záujmového útvaru :  Mladý astronóm Pallas

Kód ZÚ: 53441

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Ing. Peter Kaňuk  055/6411 411, kanuk@cvckosice.sk

Miesto a čas konania ZÚ:  CVČ, EP Popradská 86, hvezdáreň a planetárium (m.č. 144)
                                           štvrtok od 15:00 – 17:00 hod.

Vek :  od 10 do 15 rokov

Max. počet účastníkov: 10

September 2022 22., 29.
Október 2022 6., 13., 20., 27.
November 2022 3., 10., 24.
December 2022 1., 8., 15., 22.
Január 2023 12., 19., 26.
Február 2023 2., 9., 16., 23.
Marec 2023 2., 16., 23., 30.
Apríl 2023 13., 20., 27.
Máj 2023 4., 11., 18., 25.
Jún 2023 1., 8., 15.

Popis záujmového útvaru:

Obsahom astronomického krúžku je získavanie znalosti z astronómie a príbuzných vied, poznávanie 
hviezdnej oblohy pomocou planetária, pozorovanie vesmírnych objektov ďalekohľadmi a rozvíjanie 
zručností s tým súvisiacich. Neoddeliteľnou súčasťou je relax pri pozeraní dokumentárnych filmov, scifi 
filmov a hudbe.  Krúžok je vhodný hlavne pre pokročilých, ktorí majú záujem o astronomické pozorovania, 
o tvorbu a prezentáciu projektov a úspech v súťaží „Čo vieš o hviezdach“.

Priebeh ZÚ:    15:00 – zraz vo vestibule
                      15:05 – 16:55 – realizácia činnosti 
                      17:00 – odovzdanie detí rodičom vo vestibule CVČ

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:

členovia sa môžu zúčastniť večerných a celonočných astropraktík, pozorovaní mimoriadnych úkazov a 
mimoriadnych podujatí HaP aj ako dobrovoľní  pomocníci,  astronomického tábora a expedícií a podobne.
                   

 Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ (otvorená 
hodina pre rodičov).

 V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia.
 V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho 

odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného - RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 alebo e-mail : 
labovska@cvckosice.sk

 Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk
 Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku.
 Vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti a priestoru.
 16.06.2023 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti.

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023          
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