
Príďte so svojimi žiakmi zažiť inovatívnu 
výučbu, ktorá deti baví a motivuje. 
Vyučovacia hodina vedená pedagógmi 
s dlhoročnou praxou pre Vás bude 
inšpiráciou využiteľnou  
v každodennej praxi.

Zážitkové učenie

V otvorenej hodine zameranej na rozvoj finančnej 
gramotnosti sa žiaci hravou formou oboznámia 
so svetom peňazí. Spoločne objavia rôzne druhy 
platidiel, zistia čo je to mzda a na čo slúži banka. 
Okrem toho sa naučia ako správne hospodáriť  
a prečo sa oplatí robiť si finančné plány.

S Kozmixom

Matematika nemusí byť pre deti strašiakom. 
Kozmix žiakov prevedie svetom počtov zábavnou 
formou a atraktívnym obsahom. Deti si zopakujú 
základné matematické operácie a popritom  
pochopia, že nadobudnuté zručnosti možno 
zužitkovať vo všetkých sférach bežného života.

Prečo je dôležitá ochrana životného prostredia? 
Čo je to recyklácia? Ako môžeme prispieť k lepšej 
budúcnosti našej planéty? Ako dlho sa v prírode 
rozkladá vyhodená žuvačka? Odpovede na tieto 
otázky a ešte oveľa viac zistíte na dobrodružnej 
misii za záchranou Modrej planéty. 

Vybrané slová či interpunkčné znamienka vedia 
narobiť starosti aj tým najšikovnejším žiakom. 
S Kozmixom sa však ponoríte do hravého sveta 
slovenskej jazyka, v ktorom vládne zábava a radosť 
zo spoznávania rodnej reči. Vaši žiaci s nami zistia, 
že slovenčina je ten najkrajší jazyk v celom vesmíre.

VYBERTE SI JEDEN ZO ŠTYROCH TEMATICKÝCH OKRUHOV URČENÝCH ŽIAKOM PRVÉHO STUPŇA,  
DOHODNITE SI TERMÍN A PRESVEDČTE SA O TOM, ŽE UČENIE MÔŽE BYŤ PRE DETI SKUTOČNE ATRAKTÍVNE.

Zážitkové učenie s Kozmixom je realizované v priestoroch vzdelávacieho centra EDULAB v Bratislave.

darčekový balíček pre každého žiaka: 
certifikát o absolvovaní, Kozmixov 
komiks, tetovačky a odznaky 
s motívmi obľúbených postavičiek

darček pre učiteľa:   
originálny Kozmixov  
zápisnik   

ZA JEDNÉHO ŽIAKA

1.
zážitkovú 
vyučovaniu 
hodinu v trvaní 
60-90 minút

2. 3. 4.
bezplatný 3-mesačný 
prístup na portál 
Kozmix.sk pre učiteľa 

 ZAHŔŇA:

  

1 32 MATEMATIKA A CB

Cena:

3€

V prípade záujmu o Zážitkové 
učenie s Kozmixom napíšte na 
info@edulab.sk a dohodnite si 
termín Vašej návštevy. Vybraný 
termín následne potvrďte 
záväznou objednávkou na 
shop.kozmix.sk.

http://shop.kozmix.sk



