DUK Online 2017
Z REAKCIÍ DETÍ:
ÚŽASNÁ, ZÁBAVNÁ,
ZAUJÍMAVÁ

Štúdium na
DUK online mi
dalo skutočne veľa
nových
informácií.

Dozvedel som sa nové veci napr.
o krevetách a na dovolenke pri
mori som o tom rozprával kamarátom
a rodičom. Prednáška o krvi bola fakt
zaujímavá a bavila ma aj prednáška o
zabúdaní – už rozumiem, že keď na mňa
mama kričí, som v šoku
a všetko zabudnem, čo chcela
predtým...

Jakub

Janko
Mne
sa najviac
páčila prednáška
o architektoch, učiteľ
ukazoval pekné domy, a aj
tá, kde profesorka hrala na
klavíri. Bavilo ma, že sme
prednášky pozerali
doma všetci spolu.

Páčili sa mi
všetky prednášky.
Dozvedela som sa veľa
zaujímavých vecí. DUK
online je naozaj dobrá
stránka pre deti, ktoré
chcú vedieť
viac :)

Letná
univerzita
ma veľmi bavila
a priniesla mi veľa
poznatkov. Nič by
som nezmenila,
je úžasná!

Miško

Viktorka

Najviac sa mi páčila
posledná prednáška o krvi,
keďže sa v budúcnosti chcem
venovať medicíne. Bavilo ma aj
spoznávanie profesorov - ľudí,
ktorí niečo dosiahli a majú veľa
poznatkov, ktoré nám
predali ďalej.

Michaela

Najviac sa mi páčila
prednáška Prečo krevety a
morské sasanky žijú spolu, lebo
mi priblížila život v mori - myslela
som si, že sasanka je rastlina, a
nie živočích. Verím, že aj budúci
rok sa budem môcť zúčastniť a
poteším rodičov, že sa cez leto na
počítači venujem aj niečomu
rozumnému :)

Najviac sa mi páčila
prednáška z psychológie
a Detská univerzita mi
dalo prehľad o možnostiach
ďalšieho štúdia. Možno o pár
rokov získam diplom práve za
štúdium psychológie na vašej
univerzite.

Terezka

DUK
online
mi dalo nové
vedomosti a na
štúdiu ma najviac
bavilo odpovedať
na otázky.“

Laura

Bianka

Najviac sa mi
páčilo, že som
mohla študovať na
DUK, aj keď nie som z
Bratislavy. Univerzita
je úplne dokonalá a
bezchybná.
Viktória

Zuzka

Zuzanka

Najviac sa mi páčila prednáška
Prečo včely bodajú, ktorá bola náučná

Jakub

aj vtipná :-) Vďaka DUK online som cez
prázdniny nezabudla všetko, čo som sa naučila
v škole a dozvedela som sa toho prostredníctvom

Informácie, ktoré
som sa dozvedel, mi
určite zostanú v pamäti,
ako aj veľmi pekný a
zaujimavý program a
milí ľudia.

nej ešte viac. Na štúdiu ma najviac bavilo keď som
vypĺňala testy a rozmýšľala, ako to asi bolo. Z tejto
univerzity som mala veľa úžitku, som rada, že som
aj takto využila prázdniny. A teraz môžem celú
triedu zásobovať informáciami, o ktorých
asi ani netušili. :-)

Michaela

Radovan
Úvodná
prednáška
ma zaujala aj tým, že
profesorka hovorila anglicky, čiže
sme si mohli otestovať schopnosť
dorozumieť sa po anglicky. Detská
univerzita je výborný projekt pre deti,
ktoré si chcú obohatiť prázdniny a aj
počas nich sa vzdelávať. Pre mňa to bola
dobrá skúsenosť a určite informácie,
ktoré som získal počas letných
mesiacov, využijem v škole
aj v reálnom živote.

Každý
týždeň som
sa tešila na nové
prednášky. Ďakujem
za zorganizovanie, je
to dobrá možnosť pre
deti, ktoré nie sú z
Bratislavy.

Najviac sa mi páčila
prednáška Prečo krevety
a morské sasanky žijú spolu.
Mám rád morské zvieratá a bola
zaujímavo pripravená. Každý týždeň
som sa tešil na to, čo nové sa naučím.
A keďže som z Košíc, som rád, že
som sa mohol zúčastniť štúdia
takto online. Ďakujem za
príležitosť.

Natália
Ďakujem,
že som sa mohla
naučiť niečo nové.
;) Vždy som sa tešila
na ďalšie prednášky a
profesorov. Prajem vám
do budúceho roka ešte
oveľa viac študentov!

Tomáš

Radka

Veľmi ďakujem
za všetko, čo som
vďaka vám zažila a
naučila sa.
Hanka

Dosť sa zaujímam
o prírodné vedy a v
budúcnosti by som sa rada
stala doktorkou, takže ma zaujala
najmä prednáška o krvi. Zaujímavé bolo
celé štúdium a každá prednáška bola podľa
mňa jedinečná. Veľmi sa mi páči, že prednášky
sú zamerané na všeobecný prehľad, „z každého
rožka troška“ a každý si tam našiel to svoje. Taktiež
je veľmi fajn, že prednášky a testy môžeme vyplniť
kdekoľvek, kde je prístup na internet, čo je teraz
takmer všade a pomocou video záznamu si
vieme predstaviť, ako to vyzerá pri prednáške
na vysokej škole a môžeme vyskúšať
aj štúdium vysokoškolských
študentov.

Prednáška Prečo nie sú
u nás architekti Superstar?
bola veľmi dobre spracovaná a
zaujímavá. Páči sa mi architektúra a aj
preto ma táto prednáška zaujala najviac.
Štúdium na DUK online mi dalo veľa
nových informácií a nadchnutie pre učenie.
Na internetovom štúdiu ma najviac bavilo
vyplňovanie skúšobných testov - bola som
stále v vzrušení, či som skúšobný test
úspešne absolvovala. Veľmi sa mi
štúdium páčilo. Som vaša verná
online študentka ;)

Každý týždeň
som sa tešil na
novú prednášku a
na zaujímavé nové
poznatky.

Tamarka

Tatiana
DUK online je fakt
skvelé. Štúdium mi dalo
viac vedomostí a väčšiu chuť
do učenia, nikdy som sa na učenie
netešila ale DUK to zmenil a za to
Ďakujem. Najkrajšie bolo, ako som sa
hrnula do učenia cez leto, nikdy doteraz
som sa ešte cez prázdniny neučila,
ale toto leto bolo vďaka štúdiu
najkrajšie, aké som kedy prežila.
Ďakujem za všetko!

Peter

Hanka
Najviac sa mi páčila
prednáška: Prečo hudba
niekedy ladí a niekedy nie?
Prednáška bola pútavá, zaujímavo
vysvetlená s množstvom ukážok pre
ľahšie pochopenie. Veľmi sa mi páčilo,
že prístup k prednáškam som mala
kedykoľvek a kdekoľvek, a čas na
štúdium som si volila sama. Spoznala
som aj profesorov z iných krajín.
Ďakujem a teším sa na budúci
ročník.

Najviac sa mi
páčila prednáška
Prečo zabúdame ?
Dozvedela som sa, aké dôležité
je nielen nezabúdať, ale aj
zabúdať. Vďaka DUK Online som
opäť o niečo múdrejšia. Už
teraz sa veľmi teším na
ďalší rok!

Anetka
Dávid

Oliver

Najviac sa mi páčila
prednáška Prečo sme v EÚ?,
bola zaujímavá a naučil som sa pri
nej veľa užitočných vecí. Na štúdiu
ma najviac bavilo rozmýšľanie nad
otázkami. Ale všetko bolo perfektné,
a super bolo aj to, že hneď v škole
som na hodinách využil nové
vedomosti ;)

Moje
dojmy z letnej
univerzity sú super.
Určite letnú univerzitu
odporučím aj svojim
kamarátom a
spolužiakom.

Zojka
Najviac sa mi páčila
prednáška Prečo hudba
niekedy ladí a niekedy neladí?,
nakoľko ja aj moja sestra aj dve
sesternice chodíme do ZUŠ, ja
na flautu. Na DUK Online som sa
dozvedela veľa zaujímavých vecí
z viacerých oblastí, a bavilo ma
odpovedať na testy, niekedy so
srandovnými odpoveďami ;)

Najviac
ma zaujali
prednášky o živej
prírode. O čmeliakoch,
invazívnych druhoch,
symbióze druhov. Štúdium
spestrilo moje prázdniny,
určite sa zapojím zas.
Škoda, že to nebeží
po celý rok.

Ďakujem za
možnosť štúdia
online, dalo mi to veľa
vedomostí o nových veciach,
v bežnej škole nepreberaných.
Bavilo ma odpovedať na otázky
a aj som sa pobavila na
niektorých možnostiach
odpovedí. Na budúci rok
sa zapojím znovu.

Adam

Lívia

Ďakujem, že som sa mohla
zúčastniť. Super bolo, že som
mohla študovať online priamo z
mojej izby a prednášky som si mohla
pozrieť kedykoľvek. Najviac sa mi páčila
prednáška Prečo nie sú u nás architekti
Superstar? - videla som nezvyčajne a
veľmi zaujímavé domy, ktoré nie je
bežné vidieť.

Karolínka

Na DUK online som
sa dozvedela veľmi veľa
zaujímavých vecí, celé leto som
len čakala na ďalšiu prednášku
a som rada, že som medzi žiakmi,
ktorí sa zúčastnili J Bavili ma všetky
prednášky, veľa vecí by ma ani vo
sne nenapadlo. Naozaj mi celé leto
univerzita zlepšovala prázdniny
J

Natálka
Dozvedela som sa veľa
zaujímavých informácií,
napríklad prednášku o krvi
prinesiem aj do školy, keď
budeme preberať ľudské
telo.

Inka

Tobias
Štúdium DUK
online mi dalo
inšpiráciu a vedomosti.
Najviac ma bavili poučné a
zaujímavé prednášky a testy, a
chcel by som, aby testov bolo
ešte viac. Štúdium na DUK
online bolo skrátka
superJ

Karolínka

Zúčastnila som sa prvýkrát a
určite nie naposledy. Štúdium mi
veľa dalo, dokonca keď som sa chcela
dopátrať niektorých odpovedí, musela
som zabrúsiť aj na internet a tam som
našla ďalšie zaujímavostí. Ďakujem
vám všetkým a už sa teším na ďalšie
pokračovanie.

