ŠKOLSKÁ EXKURZIA Z HUMENNÉHO_2015
Na konci januára k nám prišla exkurzia
z Humenného. Vystriedali sa tu dve skupiny. Jedna bola
u nás, druhá zatiaľ v Edulabe. Stano Vdoviak k stolom
rozložil Gonky. Okrem toho si zobral na starosť
Wimshurstov mostík, ktorý robí efektné iskry. Spolu so
zvončekom to vyzeralo ešte zaujímavejšie. Martin
Pohánka rozložil nový projekčný systém, kde si mohli
deti vyskúšať interaktívne kreslenie. Tomáš Močko
predviedol robotov, objektové programovanie ich
pohybov a programovanie cez vývojové diagramy. Ja
som mala na starosti biofeedback Neurosky a David 3D
skener.
Do Bratislavy cestovali v noci a cez deň ich čakal
dosť nabitý program. Prišli k nám až poobede a vyzerali dosť
unavení. Lavice s Gonkami im teda prišli vhod. Zložili sa
pohodlne na stoličky, ale netrvalo dlho kým sa prebrali
a začali sa zaujímať o veci.

Neviem ako to presne vyzeralo u ostatných kolegov,
ale ja som mala čo robiť. Deti chceli všetko vyskúšať,
zaujímalo ich ako vznikajú a ako sa merajú mozgové vlny.
Páčila sa im grafika a zobrazovanie mozgových vĺn. Potom
súťažili kto sa vie lepšie sústrediť na podpaľovanie sudov.
Niektorý skúšali ako funguje čiarový 3D skener a trochu ma
mrzelo, že som nezobrala aj skener s projektorom. Ale čo
bolo veľmi fajn, veľa sa pýtali. Páčilo sa mi, ako dievčatá
naložili s ušami Necomimi. Keď zistili, že reagujú na stav
človeka - či je v pohode, alebo pod stresom - vymysleli si
rôzne sociálne hry. Zachytila som, ako sa hrajú na pravdu
a lož, dávali si rôzne otázky a ohromne sa zabávali na pohybe
uší človeka, ktorý ich mal práve na hlave.
Exkurzia ma veľmi potešila hlavne prístupom
a vynaliezavosťou detí. Ďakujem kolegom za pomoc
s koordináciou a predvedením produktov.
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