Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2010/2011
Číslo
žiadosti

02-ŠpB

15-ŠpB

19-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

Gymnázium Petra
Putovanie za
Pazmáňa s VJM Nové
vedomosťami
Zámky

Základná škola s
matersku školou

Základná škola
Kremnica

Stretnutie s
minulosťou

O ako osobnosť

Podporená
suma

900,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Mesto

Časový
harmonogram

Anotácia

február- apríl 2011

"Putovanie za vedomosťami" je projekt Gymnázia Petra Pázmáňa s
vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch, ktorý má
ţiakom pomôcť preţívať naučené učivo, predniesť ho tvorivo, ţivo,
netradične a invenčne. V rámci projektu by ţiaci strávili hodinu
literatúry v autentickom prostredí lyrika a jazykovedca G. Czuczora
v Andovciach. Odtiaľ by sa presunuli do Zemného, aby si vyskúšali
v praxi teóriu fyzika Á. Jedlika v jeho pamätnej izbe. Ich putovanie
za vedomosťami by sa skončilo v Kolárove, kde by sa zúčastnili
netradičnej hodiny umenia a kultúry v prírodnom areáli vodného
mlyna na Dunaji.

Prakovce

december 2010- máj
2011

Základná škola s materskou školou Prakovce pripravila pre ţiakov
4. ročníka projekt "Stretnutie s minulosťou". Základnou témou
projektu je učivo vlastivedy Liptov a Spiš. V rámci projektu škola
zrealizuje návštevu Baníckeho múzea v Gelnici, Národopisného
múzea a Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku a Múzea
liptovskej dediny v Pribyline. Prostredníctvom tohto projektu budú
môcť ţiaci objavovať krásy rodného kraja a porovnávať ho s
Liptovom. Naučia sa pracovať s digitálnym fotoaparátom,
vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, spracovať a prezentovať
ich pred spoluţiakmi. Na záver sa zorganizuje triedne posedenie s
rodičmi a starými rodičmi, aby aj im ţiaci mohli porozprávať o tom,
čo videli a porovnať to so ţivotom starých rodičov.

Kremnica

Hlavným motívom projektu "O ako osobnosť" je objavovanie
vzácnych osobností. Táto téma bude integrujúcou zloţkou a prepojí
jednotlivé predmety do celku. Vytvorí sa priestor pre aktívne a
záţitkové učenie. Ţiaci si zvolia osobnosti, po stopách ktorých
budú pátrať, spôsob, akým ich budú prezentovať, ocitnú sa na
13.12.2010- 15.6.2011
autentických miestach spätých s danými osobnosťami, pozrú si
diela, ktoré zanechali, zúčastnia sa mnohých literárnych,
výtvarných a tvorivých činností. Všetky práce, ktoré počas projektu
vzniknú budú súčasťou výstavy, ktorá bude sprístupnená rodičom,
spoluţiakom i prizvaným ľuďom z okolia.

Nové Zámky

Číslo
žiadosti

21-ŠpB

23-ŠpB

24-ŠpB

28-ŠpB

Predkladateľ

Spojená škola s
organizačnými
zloţkami Špeciálna
základná škola s
materskou školou
internátnou a
základná škola s
materskou školou pri
zdravotníckom
zariadení

Základná škola
Slovenských
partizánov 1133/53

Názov projektu

Špeciálna olympiáda

O Slovensku po
Slovensku

Základná škola Jozefa Slávne ţeny v
Gregora Tajovského histórii ľudstva

Spojená škola Gymnázium Mikuláša
Galandu Turčianske
Teplice

Kreatívnym umením
a kultúrou proti
drogám, rasizmu a
intolerancii

Podporená
suma

1 430,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

Mesto

Levice

Časový
harmonogram

6.12.2010- 6.6.2011

Anotácia
Špeciálna základná škola v Leviciach pripravila pre svojich ţiakov
projekt "Špeciálna olympiáda", ktorá bude olympiádou nielen
pohybových schopností, ale aj manuálnych a tvorivých zručností,
ktoré ţiaci nadobudnú na hodinách telesnej výchovy, pracovného
vyučovania a výtvarnej výchovy. Osvojenie si uvedených tém bude
motivované a sprevádzané maskotom Špeciálnej olympiády
levíkom Zdenkom. Ţiaci budú súťaţiť v 4 disciplínach (jazda na
kolobeţke a krátka zostava na trampolíne, beh po jeţkových
kameňoch, hod medicimballom Yuck-E a na záver si zahrajú
goalball). Kaţdá disciplína prebehne na jednej vyučovacej hodine
telesnej výchovy. Na záver bude nainštalovaná výstavka
výtvarných prác a vytvorených produktov - medaile, dresy, výrobky
z lega, fotografie detí a iné výrobky.

Povaţská Bystica marec- máj 2011

"O Slovensku po Slovensku" je projekt ktorý chce priblíţiť
získavanie a upevňovanie vedomostí ţiakov prirodzeným
spôsobom učenia sa - skúsenosťou. Deti preţijú 2 školské dni
cestovaním vo vlaku, návštevou múzeí a zaujímavých kultúrnych či
historických miest, kde bude pre nich pripravené mnoţstvo aktivít.
Cieľom je deti aktivizovať k tímovej práci a k aktívnemu poznávaniu
prostredníctvom záţitku a skúsenosti. Na záver ţiaci pripravia
výstupy a zaujímavosti z regiónov v jednotlivých triedach.

Banská Bystrica

apríl- máj 2011

Cieľom projektu "Slávne ţeny v histórii ľudstva" je vyzdvihnúť
prínos ţeny pre ľudstvo v jednotlivých historických obdobiach
prostredníctvom netradičného vyučovania s vyuţitím metód a
aktivít podporujúcich kritické myslenie. Projekt prebehne formou
záţitkového učenia. V časovom rozpätí 6 týţdňov budú ţiaci
získavať, zbierať, zhromaţďovať, utrieďovať a zaznamenávať
informácie k tematike projektu a tvoriť portfóliá pre cyklickú
prezentáciu. Potom sa "premenia" na jednotlivé historické postavy
z obdobia. V úvode zrealizujú krátke prezentácie dôb, po ktorých
budú nasledovať aktivity v jednotlivých triedach a priestoroch školy.
Program bude zakončený spaním v škole a večernými aktivitami.

február- máj 2011

Aktivity realizované na vyučovacom predmete umenie a kultúra
majú v rámci projektu "Kreatívnym umením a kultúrou proti
drogám, rasizmu a intolerancii" smerovať k protidrogovej prevencii,
tolerancii, k prekonávaniu predsudkov voči Rómom, imigrantom,
homosexuálom a diskriminácii ţien. Aktivity sú určené pre vekovú
kategóriu od 16 - 18 rokov na 4-ročnom gymnáziu a sú rozdelené
do 4 kategórií: maľovanie na plátno, face painting, maľovanie
tričiek, fotografovanie. Študenti budú pracovať s internetom,
vyhľadávať danú problematiku a robiť prezentácie na dané témy.
Na záver je naplánovaná beseda.

Tručianske
Teplice

Číslo
žiadosti

30-ŠpB

31-ŠpB

33-ŠpB

34-ŠpB

38-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

ZŠ a MŠ Krásno nad Hudba vo svete
Kysucou - Kalinov 431 okolo nás

Stredná odborná
škola geodetická

Po stopách
technických
pamiatok Bratislavy

Stredná zdravotnícka
škola sv. Františka z Nástrahy leta
Assisi

Základná škola Juh
1054

Gymnázium Jozefa
Cígera Hronského

Zázračný svet
organizmov

Fľakochemici

Podporená
suma

1 300,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 180,00 €

1 000,00 €

Mesto

Krásno nad
Kysucou

Bratislava

Čadca

Vranova nad
Topľou

Vrútky

Časový
harmonogram

Anotácia

január- máj 2011

Zámerom projektu "Hudba vo svete okolo nás" je ţiakom
sprostredkovať a rozšíriť poznatky o hudobných nástrojoch o
histórii ich vzniku a vyuţívania, o rôznych druhoch daného
hudobného nástroja. Počas trvania projektu, v období 5 mesiacov,
bude kaţdý mesiac venovaný 1 téme (Harmonika a jej história,
Gitara a jej história, Hudba ako pomocník pri vyučovaní, Ľudové
piesne pri vyučovaní, Gitara a oddych pohybom) na určených
vyučovacích predmetoch.

december 2010- máj
2011

"Po stopách technických pamiatok" je projekt Strednej odbornej
školy geodetickej v Bratislave. Jeho cieľom je naučiť študentov
spracovávať informácie, popularizovať vedu a techniku a
oboznámiť ich s históriou vybraných objektov inovatívnou formou.
Zamerať ich pozornosť na moţnosti obnovy, resp. zachovania
týchto stavieb pre budúce generácie. Študenti by počas hodín
fyziky navštívili vybrané objekty. Zakreslili do načrtnutej mapy,
vytvorili fotodokumentáciu, ktorú by vyuţili pri tvorbe knihy. Ich
úlohou bude získať informácie návštevou kniţnice, ale aj pomocou
PC.

december 2010- jún
2011

Projekt " Nástrahy leta" je zameraný na inováciu vyučovacích
metód a spestrenie predmetu prvá pomoc. Pôjde o zmenu
postavenia pozície učiteľa a ţiaka na vyučovacej hodine. Ţiak
nebude pasívny prijímateľ informácií, ale bude musieť aktívne
vyhľadávať nové informácie týkajúce sa jednotlivých tém a bude
ich musieť interpretovať svojim spoluţiakom. Vyučujúci ho bude
pozorovať, radiť a upozorňovať na prípadné chyby. Výstupom
projektu bude odovzdanie svojich poznatkov mladším spoluţiakom
so základných škôl.

december 2010- jún
2011

Práca na projekte "Zázračný svet organizmov" prostredníctvom
demonštračných pokusov, pozorovania lupou, zhotovenia
mikroskopických preparátov a riešenia problémových úloh na
vyučovacej hodine má u ţiakov 6. ročníka rozvíjať pozitívny vzťah k
ţivým organizmom, starostlivosti a zodpovednosti za ţivotné
prostredie a ochrane zdravia človeka. Projekt je zameraný na
získanie vedomostí v oblasti stavby tela vírusov, baktérií, rastlín a
húb. Záverom celého projektu bude vytvorenie výstavy s názvom
Zázračný svet vírusov a baktérií a vydanie zborníka - Jednoduché
pokusy o tele rastlín, húb a ţivočíchov.

Január- jún 2011

Projekt "Fľakochemici" je zameraný na chemické pokusy, ktoré sa
dajú uskutočniť doma. Jeho zámerom je spojiť chémiu s praxou a
vyuţiť vedomosti a schopnosti získané v rámci vyučovacieho
procesu pri tvorbe stránky časopisu Fľak. Študenti budú mať za
úlohu pripraviť sériu 6 chemických pokusov, ktoré sa dajú
zrealizovať doma a postup tejto úlohy spolu s fotkami, slovným
komentárom a 2 zadanými úlohami uverejnia v časopise Fľak. V
budúcom čísle bude zverejnený výsledok praktickej úlohy,
odpovede na otázky a stručne vysvetlený princíp chemickej
reakcie, ktorá prebehla v pokuse.

Číslo
žiadosti

39-ŠpB

40-ŠpB

41-ŠpB

44-ŠpB

Predkladateľ

Súkromné gymnázium

Základná škola

Názov projektu

Vráťme deťom
technickú zručnosť

Poznáme naše
mesto

Špeciálna základná
Cesta labyrintom s
škola pre ţiakov s
pomôckami
telesným postihnutím

SZČ sv. Františka z
Assisi

Premôţme spolu
zubný kaz

Podporená
suma

1 500,00 €

515,00 €

1 030,00 €

1 100,00 €

Mesto

Poprad

Bánovce nad
Bebravou

Dolný kubín

Čadca

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- máj
2011

Podstatou projektu "Vráťme deťom technickú zručnosť" je
získavanie samostatnosti, technických informácií a zručností a
prezentačných schopností ţiakov, pomocou vypracovania
názorných modelov na predmetoch Svet práce, Technika, a Tvorba
projektov a prezentačné zručnosti. Ţiaci v skupine dostanú
podrobné zadanie s návodom, dohodnú sa na rozdelení úloh a
vyhľadajú na internete a v odbornej literatúre potrebné informácie
súvisiace so zadaním úlohy. Pod dohľadom učiteľa a s jeho
odbornou pomocou zrealizujú tvorbu modelu. Na záver určený
hovorca predvedie pred ostatnými skupinami zostrojené zariadenie.
Najlepší projekt bude odmenený malým prekvapením.

marec- apríl 2011

Hlavným cieľom projektu "Poznávame naše mesto" je netradičnými
formami získavať informácie o meste Bánovce nad Bebravou,
oboznámenie sa s jeho históriou i súčasnosťou. Ţiaci navštívia
mestské múzeum, mestský úrad a kanceláriu primátora,
oboznámia sa so štruktúrou obvodného úradu a iných inštitúcií v
meste. Svoje poznatky zdokumentujú vo forme plagátu, makety
námestia a informačného bulletinu a tieto vystavia v priestoroch
školy. Celé snaţenie vyvrcholí zostavením obrázkového kalendára
na rok 2012, ktorý bude doplnený informáciami. Časť výtlačkov
bude darovaná inštitúciám v meste a časť bude ponúknutá na
tradičnom benefičnom jarmoku v Bánovciach nad Bebravou.

marec- apríl 2011

Deti z autizmom ţijú vo svete, ktorému nerozumejú. Často to
vyzerá tak, ako by ţili v inom svete. Ťaţko alebo vôbec
nekomunikujú s okolím. Sú ochotní chápať len to, čo vidia na
obrázkoch a kartičkách a to dalo podnet na vznik projektu "Cesta
labyrintom s pomôckami" Bude sa realizovať v kaţdodennom
procese vyučovania na všetkých hodinách, najmä na hodinách
"Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností,
Rozvíjanie grafomotorických zručností a písania, Výtvarná
výchova, Pracovné vyučovanie". Dvakrát mesačne sa vytvoria
"Tvorivé dielne" v areáli školy (hra s plastelínou, nakreslím ti
obrázok, postavím ti domček, moja obľúbená kniha).

december 2010- máj
2011

Cieľom projektu "Premôţme spolu zubný kaz" je výchova a
vzdelávanie detí školského veku k ochrane pred zubným kazom. V
rámci projektu by 7 študentiek Strednej zdravotníckej školy sv.
Františka z Assisi pod dozorom jedenkrát do mesiaca navštívili
základné školy, kde by ţiakom a ich rodičom vysvetlili pomocou
názorných ukáţok komplexnú starostlivosť o dutinu ústnu. Ţiaci ZŠ
by potom mali vedieť popísať ako vzniká zubný kaz, popísať
spôsob prevencie, vymenovať potraviny a nápoje, ktoré zubom
prospievajú a ktoré škodia, vymenovať zubné pomôcky na
umývanie zubov, poznať správnu metódu čistenia zubov. Výsledky
projektu budú zverejnené v školskom časopise.

Číslo
žiadosti

46-ŠpB

49-ŠpB

51-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Mateja
Hrebendu, Hnúšťa

Základná škola,
Trstená

Názov projektu

DotkNi sA

Kocúr v čiţmách v
prváckom
mravenisku

Základná škola,
S matematikou do
Školská 389, Sačurov rozprávky

Podporená
suma

1 450,00 €

1 200,00 €

800,00 €

Mesto

Hnúšťa

Trstená

Sačurov

Časový
harmonogram

Anotácia

apríl- jún 2011

Vidieť, dotknúť sa a uveriť, ţe existuje, je cieľom projektu DotkNi
sA, v ktorom študenti Gymnázia Mateja Hrebendu jednoduchým
experimentom izolujú a vizualizujú DNA z jahody a samého seba.
Vzorku vlastnej DNA si uchovajú v podobe šperku, ktorý im bude
jej existenciu stále pripomínať. Vďaka exkurzii na špičkové
vedecké pracoviská, ktoré vyuţívajú DNA ako nosný nástroj pre
svoju prácu, nebudú pre nich forenzné laboratóriá len vzdialenou
súčasťou televíznych seriálov. Projekt vyvrcholí vernisáţou
študentmi vytvorených umeleckých diel spájajúcich vedu a umenie
štruktúrou a posolstvom molekuly DNA.

Január- jún 2011

"Kocúr v čiţmách v prváckom mravenisku" je projekt zameraný na
výchovno-vzdelávacie pôsobenie vedené hrou, radosťou a aktívnou
činnosťou detí. Počas 5 blokových vyučovaní riadených v duchu
daltonských pravidiel sa prváci ocitnú v rozprávkovej ríši, stanú sa
mladými prírodnými bádateľmi, zistia, ţe remeslo má zlaté dno a
objavia čo ukrýva les. Celým týmto dobrodruţstvom ich bude
sprevádzať známa rozprávková postavička "Kocúr v čiţmách",
ktorý pre mravčekov z prvej triedy vymýšľa rôzne úlohy, hlavolamy
a zábavky. Deti budú pracovať v radostnej, tvorivej a hravej
atmosfére, naučia sa pracovať tímovo, kooperatívne a asertívne.

10.1.2011- 28.2.2011

Myšlienka projektu Matematické rozprávky vznikla v nadväznosti
na "Týţdeň matematiky", ktorý na Základnej škole v Sačurove
realizujú uţ niekoľko rokov. V rámci projektu budú ţiaci siedmeho
ročníka počas hodín matematiky tvoriť matematické rozprávky
obsahovo zamerané na jednotlivé tematické celky učiva - zlomky,
percentá atd.. Na hodinách informatiky k nim následne vytvoria
prezentácie, s ktorými sa na záver projektu predstavia pred rodičmi
a ţiakmi ostatných ročníkov. K spolupráci na projekte bude pozvaní
aj ţiaci siedmeho ročníka zo spriatelenej školy v Brezovici, s
ktorými spoločne vytvoria "Malú zbierku matematických rozprávok".
Výsledkom projektu bude takisto web stránka, kde budú môcť ţiaci
svoje práce uverejňovať.

Číslo
žiadosti

52-ŠpB

58-ŠpB

60-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

Základná škola,
Ako Európa objavila
Školská 389, Sačurov a dobyla svet

Základná škola,
Trstená

ZŠ Komenského 2,
Vrbové

Rozprávka je stále
COOL

Z truhlice našich
starých mám

Podporená
suma

1 000,00 €

450,00 €

830,00 €

Mesto

Sačurov

Trstená

Vrbové

Časový
harmonogram

Anotácia

marec

Zámerom projektu je interaktívnym spôsobom priblíţiť ţiakom
vybrané obdobia novovekých dejín, konkrétne netradičnou formou
prebrať učivo o zámorských objavoch a moreplavcoch. Realizácia
projektu bude prebiehať na hodinách dejepisu a geografie a
zúčastnia sa jej ţiaci piateho aţ deviateho ročníka. Témou projektu
budú zámorské objavy a ich význam a dôsledky siahajúce do
súčasnej doby. V prípravnej fáze projektu budú ţiaci zhromaţďovať
informácie k téme, pripravovať prezentácie, videá a interaktívne
testy, hádanky, tajničky šifrované príbehy, prostredníctvom ktorých
si precvičia nielen svoje technické zručnosti ale aj schopnosť
selektovať podstatné informácie. Záverečnou fázou projektu bude
prezentácia projektu všetkým ţiakom školy, ktorí si budú môcť
otestovať svoje vedomosti prostredníctvom pripravených úloh,
vypočujú si prednášky o jednotlivých objavoch a objaviteľoch a
víťazi celotýţdňového vedomostného súboja budú odmenení
pripravenými darčekmi.

Január- jún 2011

Cieľom projektu je ponúknuť ţiakom piateho ročníka Základnej
školy v Trstenej atraktívny spôsob výučby, pri ktorom sa môţu
zabávať aj smiať, ale sa tieţ veľa naučia. Projekt je zaloţený na
záţitkovom učení a jeho hlavnou témou je rozprávka. Ţiaci počas
jeho realizácie zaţijú tvorivé dielne, spoznajú rozprávku ako
literárny ţáner v rôznych divadelných prevedeniach a nakoniec sa
pokúsia vytvoriť divadelné predstavenie na motívy rozprávky, ktorú
si sami zvolia. Zahrajú sa tak na reţisérov, scenáristov,
kostymérov, hudobných producentov, výtvarníkov či technikov.
Výsledok svojej práce predstavia nielen spoluţiakom zo školy, ale
aj škôlkarom z mesta, seniorom a širokej verejnosti.

december 2010- máj
2011

Zámerom projektu, ktorý je určený pre ţiakov siedmeho ročníka
Základnej školy vo Vrbovom, je vymeniť klasické vyučovacie
hodiny za záţitkové učenie, pri ktorom budú prostredníctvom
histórie objavovať krásy a zaujímavosti regiónu a dozvedia sa veľa
o minulosti svojho rodného kraja. Ťaţiskom projektu bude
prepojenie hodín slovenského jazyka a literatúry s dejepisom a
regionálnou výchovou. Cez tému historicky príznakových slov,
ktoré odráţajú dobu v ktorej vznikli a ktoré sú však dnešným
ţiakom vzdialené a cudzie, sa ţiaci dostanú do etnografického
múzea, kde sa oboznámia s predmetmi, ktoré niekedy pouţívali
naši predkovia. Pri preberaní spisovných a nespisovných slov sa
pokúsia vytvoriť nárečový slovník rodného mesta, pri tvorbe
ktorého budú musieť ţiaci spolupracovať aj so starými rodičmi a
najstaršími obyvateľmi mesta. Na hodinách literatúry sa
prostredníctvom poviedok slovenských spisovateľov oboznámia s
ich ţivotom a tvorbou aj prostredníctvom exkurzie v ich rodisku či
návštevou divadelného predstavenia.

Číslo
žiadosti

62-ŠpB

65-ŠpB

73-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

Základná škola s
Vybrané slová nás
materskou bl.Zefyrína bavia

Základná škola, Ul.
Z rozprávky do
Vajanského 2844/47,
rozprávky
Lučenec

Základná škola

V sieti komunikujeme inak,
no bezpečne

Podporená
suma

1 000,00 €

850,00 €

670,00 €

Mesto

Bardejov

Lučenec

Senica

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- máj
2011

Projekt chce pomôcť rómskym ţiakom z prímestskej časti Poštárka
v Bardejove, ţijúcim v málo podnetnom a sociálne znevýhodnenom
prostredí, podať učivo o vybraných slovách spôsobom, ktorý im
umoţní tieto slová poznať, zapamätať a prakticky pouţívať. Zámer
projektu bude realizovaný prostredníctvom príbehu o rómskom
dievčati, ktoré má problémy v škole s vybranými slovami.
Jednotlivé krátke príbehy o dievčatku budú vymýšľať ţiaci spoločne
s pani učiteľkou na kaţdú spoluhlásku a jej vybrané slová. Pri
vyvodzovaní vybraných slov budú tieţ vytvárať nástenný obraz,
ktorého jednotlivé časti sa budú zaoberať jednotlivými vybranými
slovami a budú predstavovať skupiny vybraných slov. Túto
pomôcku budú môcť ţiaci vyuţívať nielen pri osvojovaní ale aj pri
opakovaní a upevňovaní učiva. Realizácia projektu súčasne u
ţiakov podporí rozvoj tvorivosti pri tvorbe textu a zlepší ich
čitateľské zručnosti.

december 2010- máj
2011

Hlavným zámerom projektu je zmeniť zauţívané spôsoby výučby a
nahradiť ich inovatívnymi metódami a formami výučby ako
záţitkové učenie, integrované tematické a projektové vyučovanie.
V rámci projektu ţiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka
zrealizujú divadelné predstavenie Z rozprávky do rozprávky . Ako
názov predstavenia prezrádza, pôjde o spojenie dvoch rozprávok to
rozprávky Išlo vajce na vandrovku a Malý princ. V rámci
predstavenia bude Vajce putovať na svojej ceste po všetkých
svetadieloch a na kaţdom svetadiele navštívi jeden štát. Tento štát
predstaví z historického, geografického, botanického a hudobného
pohľadu. V polovici svojej cesty pripraví pre divákov fyzikálny
pokus o sebe. Keď sa Vajce dostane na posledný svetadiel, v
putovaní bude pokračovať Malý princ, ktorý divákom predstaví
vesmír a tri vybrané planéty.

Február- marec 2011

Myšlienka projektu V sieti - komunikujeme inak, no bezpečne
vznikla na triednických hodinách, pri téme kyberšikanovanie, kedy
sa väčšina detí priznala, ţe trávi veľa času surfovaním po
internete, komunikáciou prostredníctvom ICQ a sociálnych sietí.
Rovnako aţ tretina ţiakov priznala, ţe osobne zaţila niektorú z
foriem šikanovania prostredníctvom internetu alebo mobilného
telefónu. Realizácia projektu bude prebiehať počas projektového
dňa, v rámci ktorého bude pre ţiakov druhého stupňa základnej
školy v Senici pripravených mnoţstvo aktivít na témy komunikácia
súčasnosti a bezpečné pouţívanie médií. Ţiaci sa dozvedia o
negatívnych javoch sociálnych sietí a pouţívania internetu a
mobilných telefónov. Jednotlivými úlohami budú ţiaci rozvíjať svoje
komunikačné zručnosti a osvoja si pravidlá bezpečného vyuţívania
internetu a mobilnej komunikácie.

Číslo
žiadosti

79-ŠpB

84-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ a MŠ Krivec č.
1355

ZŠ a MŠ Hriňová

Názov projektu

Malí lesníci na
bádateľskej výprave
v lese

Poďme spolu hľadať
ukryté prírodné
krásy Slovenska

Podporená
suma

970,00 €

1 500,00 €

Mesto

Hriňová

Hriňová

Časový
harmonogram

Anotácia

apríl- máj 2011

Realizácia projektu Malí lesníci na bádateľskej výprave v lese je
naplánovaná na hodiny biológie, informatiky a technických prác a
je určená pre ţiakov piateho ročníka zo Základnej školy v Hriňovej.
Na hodinách biológie budú ţiaci rozdelení do skupín botanikov a
zoológov, v rámci ktorých budú získavať informácie o rastlinách a
ţivočíchoch ţijúcich v lese priamo v teréne. Okrem spoznávania
prírody sa aktívne zapoja do čistenia čiernych skládok a pre svojich
spoluţiakov oţivia "kútik oddychu" nachádzajúci sa v areáli školy
vysadením nových rastlín a upevnením vtáčích búdok. Na
hodinách informatiky zas vyuţijú technické zručnosti a znalosti
práce s počítačom, úpravou fotografií a textu pri tvorbe herbára
vybraných druhov rastlín a ţivočíchov a kalendára na nasledujúci
školský rok. Tieto budú zároveň slúţiť ako didaktické pomôcky na
určovanie druhov rastlín a ţivočíchov.

Marec- jún 2011

Pre ţiakov piateho a ôsmeho ročníka a ţiakov špeciálnych tried je
pripravený projekt zameraný na biologické a geografické témy so
zameraním na environmentálnu výchovu. Vyučovacie hodiny sa
budú realizovať v triede, počítačovej miestnosti aj priamo v prírode,
čo skvalitní, zefektívni a spríjemní vyučovací proces. Projekt
vyuţíva medzipredmetové vzťahy, ktoré majú veľký význam pri
vyuţívaní vedomostí v praktickom ţivote. Ţiaci budú krásy
Slovenska objavovať pomocou tzv. skrýš, ktoré si vyhľadajú na
internetovej stráne www.geocaching.sk. Na základe získaných
súradníc na tejto stránke budú ţiaci objavovať jednotlivé, učiteľom
vopred predurčené miesta. Projekt podnecuje aktívny záujem
pracovať a pouţívať v beţnom ţivote dostupné technológie, rýchlu
orientáciu na mape a v krajine, vyhľadávanie optimálnych trás a
predvídanie prekáţok. Ţiaci počas projektu vyčistia dve nelegálne
skládky v blízkosti a na týchto miestach vytvoria ţiaci nové skrýše,
ktoré zaregistrujú na internete aj pre iných pátračov.

Číslo
žiadosti

91-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

Základná škola,
Mládeţnícka 3,
Košice-Šaca

Podporená
suma

1 400,00 €

Mesto

Košice-Šaca

Časový
harmonogram

Január- jún 2011

Zámerom projektu je vo zvýšenej miere vyuţívať na hodinách
anglického jazyka interaktívne materiály a viesť k ţiakov k
samostatnej projektovej práci. V rámci realizácie projektu budú
ţiaci objavovať skryté krásy v bezprostrednom okolí školy a
porovnávať ich s reáliami anglicky hovoriacich krajín. Na prácu
budú vyuţívať najmodernejšiu digitálnu interaktívnu techniku,
získajú nové záţitky návštevou múzea voskových figurín ako aj
prehliadkou pamätihodností mesta spojenou s výkladom o
kultúrnych pamiatkach v anglickom jazyku. Výsledkom projektu
budú práce ţiakov na rôzne témy. V šiestom ročníku budú ţiaci
pracovať na témach typický rok, obľúbené domáce zvieratká,
tradičné jedlo a zábava v mojom okolí. Ţiaci siedmeho ročníka
spracujú témy rodinný ţivot, reportáţ o nehode alebo prírodnej
katastrofe a slávni ľudia môjho okolia. Hlavnou témou ţiakov
ôsmeho ročníka bude sprievodca mestom, pričom vypracujú
stručnú turistickú broţúru. V deviatom ročníku budú tvoriť projekty
na témy práca, ţivot v minulosti, ţivotopis populárnej hviezdy a
dovolenka v mojom okolí. Výsledná tvorba ţiakov bude
prezentovaná na nástenkách na chodbách školy.

február- jún 2011

Vzbudiť záujem mladej generácie o národné kultúrne, prírodné a
historické dedičstvo sa na Základnej škole v Michalovciach rozhodli
prostredníctvom moderných komunikačných technológií a vyuţitím
moderných spôsobov výučby a projektového vyučovania. Zámerom
projektu je docieliť zmenu zauţívaných foriem a metód výučby na
hodinách geografie, dejepisu a výtvarnej výchovy, na ktorých bude
vyučovanie prebiehať v špeciálnych učebniach, ktoré poskytnú
tvorivé prostredie nielen ţiakom a pedagógom, ale aj širšej
komunite. Prostredníctvom interaktívnych CD a odbornej literatúry,
ktorá bude k dispozícii v špecializovaných učebniach, má projekt
za cieľ vzbudiť v ţiakoch záujem o ďalšie samovzdelávanie a
zároveň pozdvihnúť národné cítenie mládeţe, zlepšiť
medzigeneračné vzťahy a podporiť komunitný ţivot. Aktivity
realizované v učebniach prispejú k osvojeniu ţivotných zručností
ţiakov, k podpore tímovej spolupráce a k transformácii ţiakov z
pasívnych prijímateľov informácií na aktívnych spolutvorcov
vzdelávacieho procesu.

január- apríl 2011

Snahou projektu je ukázať deťom, ţe fyzika, ktorá je pre mnohých
ţiakov "strašiakom", môţe byť aj zaujímavá a príťaţlivá.
Nevyhnutným predpokladom na to je experiment, ktorý oţiví
vyučovací proces a pomocou ktorého ţiaci lepšie pochopia
pozorovaný jav. Experiment, ktorý pomôţe motivovať ţiakov a
aktívne ich zapojí do vyučovacieho procesu. Výsledkom projektu
bude vedecká konferencia na tému Čistá energia budúcnosti je v
rukách našich žiakov , ktorú zorganizujú ţiaci deviateho ročníka a s
ktorou sa odprezentujú pred ţiakmi niţších ročníkov. Ich úlohou
bude nielen pripraviť plagáty o obnoviteľných zdrojoch energie, ale
takisto príprava experimentu, ktorý bude tému konferencie
demonštrovať.

Objavme skrytú krásu okolo nás

92-ŠpB

97-ŠpB

Základná škola,
Krymská 5,
Michalovce

Základná škola
Tbiliská 4, Bratislava

Mám rád a poznám
svoj rodný kraj

Čistá energia
budúcnosti je v
rukách našich
ţiakov

1 500,00 €

1 000,00 €

Michalovce

Brtaislava- Rača

Anotácia

Číslo
žiadosti

99-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola
Štefana Závodníka

100-ŠpB Základná škola

Základná škola s
101-ŠpB materskou školou,
Oravská Polhora

105-ŠpB

Názov projektu

Robinsoni na
ostrove

Happy lessons

Aj čítanie môţe byť
ľahké a zábavné

Základná škola,
Po zelenej stope
Ondavské Matiašovce

Podporená
suma

1 500,00 €

770,00 €

727,00 €

660,00 €

Mesto

Pruţina

Námestovo

Oravská Polhora

Tovarné

Časový
harmonogram

Anotácia

január- apríl 2011

Robinsoni na ostrove je polročný edukačný program - učenie v
súvislostiach, ktorý obsahuje literárne učivo 7.ročníka. Tematické
celky Robinsonáda, western, historicko-dobrodruţný román a
denník sa budú prelínať vo viacerých vyučovacích predmetoch. Ide
o dobrodruţnú cestu výchovy a vzdelávania po ostrove
„Adventure". Popri tom ţiakom projekt ponúkne program, ako
trénovať a pouţiť svoju tvorivosť. Pripravíme prostredie k
objavovaniu s cieľom vytvárať nové motivačné prostredie v
triedach. Program je zostavený tak, aby svojimi praktickými
cvičeniami modelovými situáciami prispel k lepšiemu pochopeniu
učebnej látky. K realizácii projektu budú prizvaní aj rodičia, ktorí
budú zapojení do aktivít. Stretnutia budú neformálne, v plnej miere
interaktívne. Cieľom projektu je vytvorenie motivujúceho prostredia
v triedach a podporenie pohybu, športu a zdravého súťaţenia.

Marec- jún 2011

Projekt zavádza záţitkové učenie na hodinách anglického jazyka.
Počas happy lessons sa deti prostredníctvom vlastných záţitkov
učia v prostredí, ktoré je pre ne najprirodzenejšie - pri hrách a
rôznych aktivitách. Cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triede,
posilniť dôveru detí v seba samé, zlepšiť vzťah k cudziemu jazyku,
spoluţiakom a učiteľovi. Učiteľ sa stáva koordinátorom aktivít a
partnerom detí. Jeho cieľom je motivovať deti, čo k najlepšiemu
výkonu, k práci na sebe, aktivizovať ţiakov, poskytnúť metódy,
určené pre všetky učebné štýly, zvlášť pre kinestetických ţiakov.
Hlavnou prioritou je učenie ţiakov prostredníctvom vlastného
záţitku a osobného preţívania hrou.

celý školský rok
2010/2011

Čítanie je proces mozgu, ktorý patrí k základom gramotnosti
kaţdého človeka. Bez neho sa človek stáva nástrojom moci v
rukách iného človeka, jeho ţivotný obzor je veľmi zúţený. Kaţdý
človek uţ takmer na celom svete má šancu byť čitateľsky
gramotný. No nie však u kaţdého je učenie sa čítať ľahké a
nenáročné. Pomocou špeciálnych techník a prístupov môţeme
kaţdému dieťaťu pomôcť sa zdokonaliť a napredovať v čitateľskej
gramotnosti. Cieľom projektu je precvičovanie oslabených dielčích,
čiastkových funkcií mozgu, precvičovanie oslabeného zrakového a
sluchového vnímania, zlepšenie čitateľských zručností,
porozumenie čítanému textu, schopnosť vedieť pracovať v
kolektíve, posilňovania zdravého sebavedomia a osobnosti
handicapovaného dieťaťa, schopnosť uvoľnenia a relaxácie a
korigovanie negatívnych emócií ţiaducim smerom.

Marec- jún 2011

Zámerom tohto projektu je, aby ţiaci spoznali naše chránené
územia a to nielen prostredníctvom literatúry, ale priamo v pralese.
Navštívia chránený národný park Poloniny pod vedením
turistického sprievodcu. V lese si budú overovať učivo z vlastivedy
a environmentálnej výchovy, zahrajú si rôzne ekohry a cvičenia. Zo
záţitkov vytvoria plagáty a fotografie, ktoré slávnostne vystavia v
škole a ukáţu rodičom.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

106-ŠpB Základná škola

108-ŠpB Základná škola

111-ŠpB

Názov projektu

S počítačom do
rozprávky

Bliţšie k prírode

Po cestách a
Stredná priemyselná
necestách regiónu
škola elektrotechnická
II.

Podporená
suma

1 500,00 €

1 000,00 €

1 400,00 €

Mesto

Bystrany

Štítnik

Košice

Časový
harmonogram

Anotácia

január- apríl 2011

Zámerom projektu je, aby si našli malí rómski ţiaci rozvíjali
počítačové kompetencie prostredníctvom informačnokomunikačných technológií a to cieleným a zmysluplným
vyuţívaním počítača a detských programov, pričom si uvedomovali
prednosti a riziká spojené s nekontrolovaným a nevhodným
pouţívaním týchto technológií. Realizovanými aktivitami sa chce
projekt priblíţiť aj princípom tvorivej gramatiky a záţitkového
učenia, vyuţívať netradičné metódy a formy práce, ktoré budú
zamerané na vytvorenie príleţitostí k sebauplatneniu ţiaka, priamej
a komplexnej skúsenosti a rozvoju interpersonálnych kompetencií s
dôrazom na komunikačné schopnosti cez ľudovú slovesnosť.
Cieľom projektu je vychovať ţiaka schopného tvorivej a slobodnej,
ale súčasne zodpovednej sebarealizácie, ţiaka, ktorý sa do
budúcnosti naučí byť aktívnym riešiteľom a nie iba pasívnym
konzumentom či manipulovateľným objektom.

január- máj 2011

Projekt je zameraný na získavanie vedomostí pomocou
záţitkového vyučovania mimo školských lavíc. Ţiaci získajú
poznatky priamo v prírode a potom ich aplikujú v praxi vo svojom
najbliţšom okolí. Získajú nové zručnosti pri práci s technikou
(digitálny fotoaparát, počítač) a vytvoria učebné pomôcky pre
ostatných ţiakov. Taktieţ získajú zručnosti pri prezentácií svojich
výsledkov formou PowerPointových prezentácií a tvorby
informačných tabúľ. Získajú priamu skúsenosť so skutočným
vedeckým výskumom. Spoločnou prácou ţiakov rôznych vekových
kategórií vznikne komplexný obraz stavu prírody v blízkom okolí.

15.1.2011- 15.6.2011

Zámerom projektu je podporiť ţiakov 1. a 2. ročníka školy cez
priamy osobný záţitok, zdravú mieru lokálpatriotizmu a národnej
hrdosti a súčasne prostredníctvom projektového vyučovania u nich
rozvíjať schopnosť objektívne posudzovať dôveryhodnosť,
informačnú hodnotu faktov publikovaných na internete. Aktivity
projektu umoţnia prakticky prepojiť konkrétne témy
všeobecnovzdelávacích predmetov so zručnosťami ţiakov, ktoré
nadobúdajú v odborných predmetoch prostredníctvom týchto
krokov: vyhľadávanie, zber a výber informácií k určenej téme
súvisiacej s lokalitami regiónu Šariš, Spiš, Zamagurie - ich
spracovanie do podoby literárnej práce - osobná účasť na
výchovno-poznávacej exkurzii - konfrontácia informačnej hodnoty,
výhod a nevýhod elektronicky dostupných a autentických
„trojrozmerných" zdrojov informácií - príprava návrhov vlastných
prezentácií - súťaţ a vyhodnotenie. Tieto aktivity podporia u ţiakov
sociálne zručnosti ako kreativita, schopnosť tímovej práce,
komunikačné zručnosti, kritické myslenie a hodnotenie.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

113-ŠpB Gymnázium

Kniha čítaná nečítaná

1 200,00 €

Spišská Nová
Ves

117-ŠpB Spojená škola

Hľadanie cesty k
vedomostiam

1 000,00 €

Pezinok

123-ŠpB ZŠ- M. R. Štefánika

Tvorí celá rodina

960,00 €

Trebišov

1 100,00 €

Prakovce

126-ŠpB

Stredná odborná
škola Prakovce

Základná škola,
129-ŠpB Hrnčiarska 2119/1,
Zvolen

V zdravom tele
zdravý človek

"Potulky banskými
mestami stredného
Slovenska"

1 050,00 €

Zvolen

Časový
harmonogram

Anotácia

Obsahom projektu je inovatívne a netradičné pouţívanie beletrie na
hodinách anglického jazyka. Študenti budú na hodinách anglického
jazyka čítať staršiu literatúru a modernú literatúru s vyuţitím
moderných výučbových metód. Čítanie beletrie sa bude striedať s
porovnávaním filmového spracovania, prípadne divadelného
január- máj 2011
spracovania daného diela. Študenti budú pracovať v skupinách aj
vo dvojiciach, kedy si vo veľkej miere precvičia všetky jazykové
zručnosti. V skupinovej práci nadobudnú väčšiu sebadôveru vo
vyjadrovaní a taktieţ pocit zodpovednosti za pridelenú úlohu v
skupine.
Cieľom projektu je vytvorenie kniţnično-informačného kútika v
škole pre ţiakov s mentálnym postihnutím ako prostriedok
netradičného nadobúdania vedomostí. Pomocou individuálnej
záţitkovej metódy - Aha efektu dosiahnuť ľahšie preberanie a
osvojenie si nového učiva, ľahšie pochopenie látky. Doplnením
december 2010- jún
kniţničného fondu a zakúpením výukových CD vytvoriť komplexný
2011
vzdelávací systém, ktorým chce projekt ţiakov viesť k
samostatnosti, aby sa naučili vyhľadávať nové informácie za
pomoci encyklopédií, odbornej literatúry, vzdelávacích CD,
internetu a PC, aby ich dokázali triediť a spracovávať a vyuţívať i v
beţnom ţivote.
Projekt Tvorí celá rodina bude realizovaný prostredníctvom
tvorivých dielní v spolupráci s rodičmi. Výrobky z tvorivej dielne
budú pouţité na Vianočnej burze, ktorú škola kaţdoročne
10.12.2010 organizuje. Výrobky budú z rôzneho materiálu - papier, servítková
metóda, samotvrdnúca hlina, drôt, perníky. Pracovať sa bude v
skupinách rodičov s deťmi. Tvorivé dielne sa budú realizovať na
hodinách výtvarnej a hudobnej výchovy.
Mladí ľudia v dnešnej dobe uprednostňujú nezdravý spôsob výţivy
a svoj pohyb obmedzujú na cestu do školy a domov. Pomocou
oboznámenia sa so zdravou formou stravovania a pomocou
relaxačných cvičení, ktoré odbúrajú stres a napätie chce projekt
prispieť k ich lepšej psychickej pohode. Ţiaci budú kaţdý mesiac
december 2010- jún
pracovať na zadanej téme a vytvoria si v škole zdravú učebňu a
2011
počas olympijského dňa ukáţu svoju šikovnosť. Cieľom projektu je
uvedomenie si potreby zdravého spôsobu stravovania, zlepšenie
stravovacích návykov ţiakov zo sociálne slabších rodín, vzbudenie
záujem o pohyb, relaxáciu a odbúranie stresu a nadbytočnú
energiu pohybom.

Január -apríl 2011

Projekt skĺbi zručnosti a vedomosti ţiakov z oblasti dejepisu a
zemepisu. Cieľovou skupinou projektu sú ţiaci 7. ročníka. Úlohou
projektu je podporiť záujem ţiakov o blízky, ale i vzdialenejší
región, históriu, pracovať s informáciami v teréne a v ich kritické
zhodnotenie. Výstupom projektu ja ţiacky dokumentárny film „
Potulky po banských mestách stredného Slovenska", ale aj ţiacka
prezentácia školského projektu. Projekt bude zachytávať históriu
banských miest (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica),
ţivot baníkov, vývoj baníctva, zmeny krajiny v dôsledku ťaţby a
dopad na ţivotné prostredie.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

130-ŠpB Základná škola

Názov projektu

Malí farmári

Stredná zdravotnícka
škola M.T.
Moniturujeme
131-ŠpB
Schererovej
zdravie
Ruţomberok

133-ŠpB

Stredná odborná
škola T. Vansovej

Slovenská módna
kniha

Základná škola a MŠ
134-ŠpB Sama Vozára
"Svet rozprávok"
Hrachovo

135-ŠpB

Gymnázium Jána
Chalupku, Brezno

Škola pre ţivot

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

1 350,00 €

1 200,00 €

1 500,00 €

Mesto

Fiľakovo

Ruţomberok

Púchov

Hrachovo

Brezno

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- jún
2011

V rámci projektu chcú ţiaci siedmeho ročníka zaloţiť a vybudovať
minikaktusária v sklenených nádobách, pestovať v nich exotické
rastliny, starať sa o ne, osvojiť si teoretické znalosti o týchto
rastlinách priamo v praxi, poznať ich ţivotné podmienky, vedieť
identifikovať a správne pomenúvať jednotlivé druhy, poznať nároky
rastlín na pestovaní, poznať faktory, ktoré ovplyvňujú ich rast,
osvojiť si poznatky aj o chorobách a škodcoch týchto rastlín a
týmto všetkým prispieť k zvýšeniu estetičnosti prostredia v triede.

január- apríl 2011

Projekt Monitorujeme zdravie bude ţiakov konfrontovať s
prirodzeným prostredím podmienok ošetrovateľskej praxe a s
kontaktom so zdravou populáciou v rámci primárnej prevencie pri
monitorovaní hodnôt krvného tlaku a hladiny glykémie. Je
zameraný na rozvoj vedomostí, praktických a interpersonálnych
zručností v oblasti zdravotníctva a zdravotnej výchovy. Meranie
krvného tlaku a glykémie bude prebiehať v priestoroch lekárne.
Sprievodnou aktivitou projektu bude i tvorba informačného
bulletinu.

Január- jún 2011

Projekt je zameraný na vytvorenie novej publikácie „Slovenská
módna kniha", ktorá bude obsahovať mená a tvorbu
najvýznamnejších slovenských módnych tvorcov tohto desaťročia v
slovenskom a anglickom jazyku. Publikácia bude vytváraná ţiakmi
v spolupráci s módnymi odborníkmi z praxe. Bude slúţiť pre
potreby vyučovania a pre potreby propagácie módneho priemyslu a
v zahraničí. Projekt sleduje cieľ priblíţiť vyučovanie reálnemu
ţivotu a nájsť uplatnenie výsledkov vyučovania v praxi.

Marec- jún 2011

Zámerom projektu je rozvíjať čitateľskú gramotnosť ţiakov prvého
stupňa, zvýšiť záujem o knihy a čítanie, rozvíjať pouţívanie
jazykových prostriedkov i prácu s informáciami orientáciou na
región. Cieľom projektu je rozvíjanie informatickej gramotnosti
ţiakov, vyuţívanie moderných foriem sprístupňovania informácií,
ich hodnotenie a spracúvanie v edukačnom procese, zlepšenie
vzťahov medzi ţiakmi, úcta k slovenskej literatúre a prehlbovanie
princípov tolerancie formou netradičných vyučovacích hodín.

Január- jún 2011

Projekt rozvíja občianske a právne vedomie ţiakov, posilňuje ich
zmysel pre osobnú a občiansku zodpovednosť a motivuje ţiakov k
aktívnej účasti na ţivote v demokratickej spoločnosti.
Prostredníctvom projektu ţiaci nahliadnu na náš štát z hľadiska
ekonomiky, práva a sociálneho systému, dozvedia sa o politickom
systéme SR, získajú základné vedomosti z oblasti ľudských práv,
budú sa vedieť pohybovať na trhu práce a získajú základy finančnej
gramotnosti.

Číslo
žiadosti

138-ŠpB

Predkladateľ

Škola úţitkového
výtvarníctva

139-ŠpB ZŠ Ul. 8. mája

141-ŠpB ZŠ Sládkoviča 487,

Základná škola s
144-ŠpB materskou školou
MPČĽ 35 Brezno

Názov projektu

PAPIER náš
kaţdodenný

Kaţdý ţivot sa ráta

Čítanie s múdrou
sovou - Reading
With a Wise Owl

Horehronie - Brezno
včera a dnes

Podporená
suma

700,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Mesto

Košice

Svidník

Gemerská
Poloma

Brezno

Časový
harmonogram

Anotácia

7.2.- 25.5.2011

Projekt bude spracovaný inovatívnou formou vzdelávania tematické vyučovanie. Ţiaci získajú ucelené poznatky o
papierových materiáloch. Svoje vedomosti vyuţijú pri tvorbe
umeleckých prác. Vytvoria kompozície na tému Rytmus, výtvarnou
technikou stratili. 3D kompozície budú pripomínať zaujímavé
dizajnérske tvary predmetov ako napr. leţadlo, miska. Modely budú
ţiaci fotografovať a obrázky spracovávať v grafickom programe
AdobePhotoshop. Výtvarné diela budú prezentované na výstave.

Február- marec 2011

Projekt je určený pre ţiakov štvrtého a siedmeho ročníka, ktorí nie
sú ľahostajní k ţivotu okolo seba. Ţiaci sa v priebehu dvoch
mesiacov oboznámia s poskytovaním prvej pomoci, uskutočnia
besedu s pracovníkmi ÚS Červeného kríţa a návštevu
záchranného systému FALC. Získané vedomosti a nadobudnuté
zručnosti si overia vo vzájomnom súboji na poslednej vyučovacej
hodine. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom riešenia úloh
imitujúcich reálny problém, zameraný predovšetkým na rozvoj
preventívnych úloh a opatrení zníţiť úrazovosť a tým aj ochrániť a
v čase výskytu ohrozenia ţivota človeka, alebo skupiny ľudí vedieť
adekvátne a odborne reagovať.

1.12.2010- 30.5.2011

Zámerom projektu je pútavou formou rozvíjať slovnú zásobu a
čitateľské zručnosti ţiakov. Prostredníctvom hier, čítania kníh,
projektovej práce i práce s počítačom zlepšovať komunikačné
schopnosti. Cieľom je zhotoviť netradičný čitateľský denník,
mediálnu čítanku a pripraviť divadelné predstavenie pre ţiakov
školy. Cieľom projektu je vedenie ţiakov k čítaniu anglickej
literatúry, vedenie k zdravému a rozumnému spôsobu vyuţívaniu
mediálnych prostriedkov (televízia, počítač, internet), schopnosť
učenia ţiakov pracovať s monolingválnym slovníkom, rozvíjanie
estetického cítenia pozitívneho vzťahu k literatúre, naučenie
uplatňovania poznatkov v praxi, zlepšenie atmosféry na hodinách
anglického jazyka a proces zapojenia ţiakov do vyučovacieho
procesu.

1. apríl- 10. jún 2011

Cieľom projektu "Horehronie- Brezno včera a dnes" je
implementovať regionálnu výchovu a priblíţiť tak aj históriu
Slovenska a Európy z pohľadu mesta a regiónu. Ţiaci sa
oboznámia s históriou Horehronia a mesta Brezna od najstarších
čias po súčasnosť, tieţ sa dozvedia o kultúre, pamiatkach a
rôznych prírodných a geografických charakteristikách tohto mesta.
Informácie budú získavať počas roka z viacerých zdrojov ako napr.
v múzeách, kniţniciach, z publikácií, na internete a od starých
rodičov. Získané vedomosti budú potom spracovávať do projektov
na hodinách dejepisu, zemepisu, na výtvarnej výchove a na
hodinách anglického a nemeckého jazyka. Zámerom učiteľov je
naučiť ţiakov pracovať v skupine, spolurozhodovať, sebahodnotiť,
plánovať a rešpektovať druhého. Celý projekt bude ukončený
kvízom a výstavou s prezentáciou projektov.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Súkromná stredná
147-ŠpB odborná škola
Giraltovce

151-ŠpB Základná škola

152-ŠpB

Názov projektu

Po stopách histórie

Triedim, triediš,
triedime...

Základná škola s
Vitajte v našom
materskou školou 130 skanzene

154-ŠpB Gymnázium

Poznávame
slovenskú ľudovú
kultúru

Podporená
suma

1 000,00 €

850,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

Mesto

Giraltovce

Povaţská Bystica

Oravská Polhora

Ţilina

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- máj
2011

Ísť " Po stopách histórie" si za cieľ vybrala škola v Giraltovciach,
ktorá chce svojim ţiakom priblíţiť netradičnou formou vyučovania
významnú časť slovenskej histórie. Ide o spracovanie obdobia
druhej svetovej vojny, počas ktorej došlo aj v okolí Svidníka a
Giraltoviec k zaujímavým a dôleţitým situáciám. Projekt v sebe
zahŕňa prepojenie viacerých predmetov, na ktorých by ţiaci
spracovávali jednotlivé časti z plánovaných exkurzií ( Dukla,
Svidník, Petič, Údolie smrti, ...). Zdokumentované materiály ako
fotky, zvukové nahrávky, videá a poznámky by sa po spracovaní do
multimediálnej formy zverejnili aj na webovej stránke. Ţiaci si pri
tomto projekte rozvinú svoje zručnosti, posilnia si čitateľskú
gramotnosť a hlavne upevnia svoje vedomosti v oblasti historických
poznatkov.

december 2010- máj
2011

Na základnej škole v Povaţskej Bystrici, deti v ţiackom parlamente
prišli spontánne na myšlienku separácie odpadu. Učitelia chceli ich
snahu podporiť a tak vznikol projekt "Triedim, triediš, triedime...".
Jeho cieľom je naučiť deti myslieť do budúcnosti v otázke
ţivotného prostredia. Hlavnou témou bude triedenie papiera a
plastov. 1. stupeň sa zameria na ochranu ţivotného prostredia a 2.
stupeň sa bude venovať tvorbe ţivotného prostredia na
predmetoch biológie, chémie, prírodopisu a na pracovnom
vyučovaní. Ţiaci deviateho ročníka sa zúčastnia aj návštevy
Triedičky odpadov, aby videli, čo sa deje z odpadom a aký osud ho
čaká. V škole budú umiestnené koše na triedený odpad na
chodbách a po nejakom čase aj v triedach.

december 2010- máj
2011

V rámci projektu " Vitajte v našom skanzene" by chcela pani
učiteľka za pomoci ţiakov vytvoriť v škole vlastný skanzen so
staroţitnými vecami, kde by mohla bliţšie priblíţiť minulosť svojej
obce. Doplnila by ho aj vlastnými výrobkami, ktoré vznikajú na
základe získaných poznatkov o svojom regióne. Projekt sa bude
realizovať spolu so ţiakmi pomocou rôznych besied, exkurzií, v
prírode a v škole.

január- máj 2011

Projekt zameraný na spoznávanie slovenskej ľudovej kultúry a
opakovanie vedomostí o umeleckých druhoch a ţánroch zrealizujú
študenti ţilinského gymnázia v rámci predmetov Dejiny umenia a
Umenie a kultúra. Navštívia Múzeum K.Plicku, M.Benku a Múzeum
slovenskej dediny v Martine a absolvujú esteticko-biologickú
exkurziu do Gaderskej doliny, prostredníctvom ktorej pochopia
vzťah medzi kultúrou a prírodným prostredím, v ktorom sa
rozvíjala. Získané informácie spracujú do ústnej, písomnej i
elektronickej podoby.

Číslo
žiadosti

156-ŠpB

159-ŠpB

161-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola s
materskou školou

ZŠ a MŠ Pionierska
697

Gymnázium Janka
Kráľa

Základná škola s
164-ŠpB materskou školou v
Borši

165-ŠpB

Gymnázium Mateja
Hrebednu Hnúšťa

Názov projektu

Obez Brodno očami
detí

Príroda okolo nás

V cudzine sa
nestratíme

Vtáčiky, kde ste?!

Príroda všetkými
zmyslami

Podporená
suma

1 070,00 €

1 200,00 €

1 075,00 €

450,00 €

800,00 €

Mesto

Ţilina

Gbely

Časový
harmonogram

Január- jún 2011

Zámerom projektu " Obec Brodno očami detí" je dosiahnuť
pozitívne zmeny a presadiť nové, modernejšie trendy vo vyučovaní,
ktoré umoţnia ţiakom rozvíjať vedomosti, schopnosti a zručnosti.
Umoţnia im tieţ získavať informácie zaujímavým a interaktívnym
spôsobom a pri učení prejavovať aktívne svoju osobnosť. V rámci
projektu by chceli učitelia naučiť ţiakov správne narábať s
internetom a dostupnými informáciami z médií.

december 2010- jún
2011

Podnetom pre vytvorenie projektu "Príroda okolo nás" bolo vniesť
do procesu vyučovania nové spôsoby a techniky. Učenie by malo
prebiehať tvorivo, inovačne, netradične a hlavne, aby sa ţiaci
aktívne spolupodieľali na hodinách a neboli len pasívnymi
prijímateľmi informácií. Projekt sa bude realizovať v meste Gbely,
na Adamovských jazerách, v ZOO Bojnice a na náučnom chodníku
Devínska Kobyla. Cieľom je aj rozvíjať zručnosti, vedomosti a
poznatky ţiakov, ich komunikačné schopnosti, ako riešiť konflikty,
ako spolupracovať, vyjadrovanie vlastného názoru a samostatnosť.

Zlaté Moravce

apríl- máj 2011

Borša

1.-22. apríl 2011

Hnúšťa

Anotácia

apríl- jún 2011

Cieľom projektu je aplikovanie nadobudnutých vedomosti a
zručností v rámci jednotlivých predmetov v cudzojazyčnom
prostredí. Ţiaci si ako účastníci exkurzie vo Viedni upevnia
vedomosti z geografie a histórie Rakúska. Počas exkurzie budú
musieť splniť úlohy - nájsť informačné centrum, získať mapu,
navštívia historicky známe miesta s výkladom v nemeckom jazyku
a zozbieraný materiál spracujú do záverečnej skupinovej
prezentácie.
Projekt Vtáčiky, kdeže ste?! by mal priblíţiť ţiakom prácu s
drevom, vybudovať pozitívny vzťah k remeslu a k manuálnej práci.
Po exkurzii v stolárskej dielni sa ţiaci budú činiť v školskej dielni,
zhotovia domčeky pre vtáčiky a na školskom dvore vyberú vhodné
miesto. V zime budú vtáčiky kŕmiť, čím si prehĺbia vzťah k ţivej
prírode.
Hlavným zámerom projektu Príroda všetkými zmyslami je
poukázať na zabudnuté tajomstvá prírody a to rastliny, stromy,
kríky a listy, z ktorých sa v minulosti získavali pochutiny, farbivá,
esencie a arómy. Ţiaci si na biológii budú vytvárať tradičné a
netradičné recepty jedál z rastlín. V arboréte v Mlyňanoch sa
navodí atmosféra stroskotania na pustom ostrove. Študenti budú
mať za úlohu zistiť, ktoré z cudzokrajných rastlín by sa dali priamo
konzumovať. Na predmete Umenie a kultúra budú maľovať obrazy
prírodnými farbivami. V rámci porovnávania súčasného ţivotného
štýlu s minulosťou, ktorá bola väčšmi spätá s prírodou, zozbierajú
za pomoci starších príbuzných "babské" recept z prírody.

Číslo
žiadosti

166-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola
Martinská 20

Názov projektu

Poznávanie
kultúrneho dedičstva
nášho národa

Evanielická základná
167-ŠpB škola s materskou
"Teč, vodička, teč"
školou

174-ŠpB Spojená škola

177-ŠpB

Gymnázium Martina
Hattalu

Dobrodruţstvá s
PIPI

Spoznaj, prezentuj,
uhádni a navštív...

Podporená
suma

780,00 €

1 000,00 €

820,00 €

740,00 €

Mesto

Ţilina

Prešov

Belá

Trstená

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- apríl
2011

Projekt Poznávanie kultúrneho dedičstva nášho národa spája
moderné prvky s poznávaním minulosti našich predkov. Zameriava
sa na tradičné umenie, ktoré budú reprodukovať deti na vyučovaní
rôznych predmetov. Ţiaci základnej školy v Ţiline navštívia obec
Čičmany a múzeum ľudovej architektúry. Na vyučovaní metódou
brainstormingu a brainwritingu navrhnú, ako by sa dala obec
zveľadiť. Ďalej si pustia film o histórii obce, zaspievajú si
čičmanské ľudové piesne a na hodine výtvarnej výchovy si vytvoria
dobové čičmanské kostýmy na mestský karneval. Pri druhej
návšteve obce si na hrnčiarskom kruhu zhotovia hlinené hrnčeky a
za sprievodu starostky Čičmian navštívia sobášnu miestnosť.
Interview so starostkou bude zaznamenané v školskom časopise.
Všetky nadobudnuté vedomosti predstavia ostatným školám na
výstave ľudovej tvorby organizovanej v priestoroch školy.

február- jún 2011

Cieľom projektu Teč, vodička, teč je rozvíjanie osobnostnej stránky
detí, aby boli schopné tvorivo a slobodne konať myslieť v záujme
ochrany ţivota na zemi. Deti sa dozvedia o spôsoboch čistenia
vody v čističkách, o druhoch vody, rozdieloch medzi pitnou a
úţitkovou vodou a o spôsobe šetrenia vody. V rámci projektu
navštívia čističku odpadových vôd, podnik Minerálne vody, a.s.,
okolie rieky Torysy a akvaristický obchod a následne zriadia
akvárium v priestoroch školy, o ktoré sa budú starať. Po
absolvovaní besedy s fotografom zo Slovenského klubu fotografov
a získaní základného know-how fotografovania v prírode, si ţiaci
vytvoria fotoherbár rastlín z povodia Torysy.

december 2010- máj
2011

V rámci projektu Dobrodružstvá s PIPI budú deti objavovať okolitý
svet záţitkovým učením a projektovou metódou s vyuţitím IKT
zručností. Nosnou myšlienkou je, ţe všetko čo môţu robiť ţiaci,
nesmie robiť učiteľ. Deti budú zaţívať dobrodruţstva s Pipi Dlhou
pančuchou v priebehu celého tretieho ročníka. Zahrajú sa na
výskumníkov, pátračov a novinárov, výsledkom bude školský
časopis Deti Slnka a dobrodruţstvá s Pipi. Aktivity projektu
zahŕňajú módnu show s Pipi, kde sa deti budú učiť fotografovať,
pečenie medovníkov, fotografovanie obce Belá a následná úprava
fotiek v grafickom editore, tvorba pozvánok a divadelné
predstavenie pre deti v materskej škole, čítanie v obecnej kniţnici,
školský výlet plťou po Váhu a následné spracovanie záţitkov do
kniţiek o Pipi a školského časopisu.

február- jún 2011

Projekt predloţený Gymnáziom Martina Hattalu v Trstenej chce
posilniť pozitívny vzťah študentov k svojmu ţivotnému prostrediu,
prírode a kraju. Naučia sa spracovať získané informácie,
kooperovať v skupinách a prezentovať sa pred rovesníkmi. Projekt
spája predmety geografiu a anglický jazyk, keďţe výsledkom
ţiackeho skúmania okolia a ľudí, ktorí v ňom ţijú budú krátke filmy
v anglickom jazyku.

Číslo
žiadosti

180-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola
Trstená

Gymnázium Terézie
181-ŠpB Vansovej Stará
Ľubovňa

182-ŠpB

Základná škola
Lovinobaňa

184-ŠpB Gymnázium

Názov projektu

Mladí reportéri a päť
najkrajších miest
Oravy

Vyučovanie
meteorológie
netradične

Drţíme rodinu
pohromade

Podporená
suma

500,00 €

800,00 €

700,00 €

Rovnováha v ţivote 1 420,00 €
cičenie BOSU

Mesto

Trstená

Stará Ľubovňa

Lovinobaňa

Ţilina

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- jún
2011

Témou projektu je objavovanie krás a poznávanie histórie regiónu
Orava pomocou modernej techniky a aktívnej práce ţiakov v pozícii
moderátorov, redaktorov, kameramanov a fotografov. Ţiaci
šiesteho ročníka Základnej školy v Trstenej absolvujú v rámci
projektu niekoľko výletov, počas ktorých budú získavať obrazový a
filmový materiál, ktorý následne spracujú do dokumentárneho
filmu. Projekt bude prebiehať predovšetkým na hodinách Mediálnej
komunikácie, kde si ţiaci doplnia získané poznatky v teréne z
internetu a iných zdrojov a najmä sa naučia orientovať a selektovať
mnoţstvo informácií, ktoré sú im v súčasnosti k dispozícii.
Výsledkom realizácie projektu bude krátky dokumentárny film o
piatich najkrajších miestach Oravy, obrazový propagačný materiál
a triedny internetový blog, na ktorom budú môcť ţiaci výsledky
svojej práce priebeţne uverejňovať.

apríl- jún 2011

Vyučovanie meteorológie netradične v sebe spája záţitkovosť a
tvorivosť. Ţiaci budú mať moţnosť navštíviť meteorologické
observatórium v Starej Lesnej na Skalnom plese a tieţ Múzeum
Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, kde si obzrú
prístroje, o ktorých sa učia na hodine fyziky. Budú môcť pozorovať
a merať zmenu atmosférického tlaku a teploty s nadmorskou
výškou, pozorovať prírodu a realizovať fyzikálne pokusy priamo v
teréne. Výsledkom ich putovania budú spoločné videá,
nadobudnuté vedomosti si preveria na hodine v meteokvíze.

1.2. 2011- 31.5. 2011

Prostredníctvom projektu Drţíme rodinu pohromade ţiaci
absolvujú finančné vzdelávanie, čím si okrem čitateľskej a
matematickej gramotnosti zvýšia aj počítačové a ekonomické
zručnosti ako prevenciu potencionálnych kríz v budúcnosti.
Absolvujú kurz o základných finančných produktoch a vedení
bankového účtu. Navštívia Múzeum mincí v Kremnici a Národnú
banku Slovenska. Na hodinách matematiky sa zahrajú hru
Monopoly zameranú na investície a financovcanie.

1.12.2010- 15.5.2011

Jedinečný projekt Rovnováha v živote - cvičenie BOSU je
zameraný na rozvíjanie pohybovej zručnosti ţiakov
prostredníctvom balančnej pomôcky BOSU. Cvičenie BOSU
prepája fyzickú a psychickú aktivitu pričom rešpektuje individuálne
potreby ţiakov. Je zamerané na posilňovanie, aeróbnu aktivitu,
kompenzuje študijné zaťaţenie a zvyšuje podiel pohybovej aktivity
v kaţdodennom ţivote ţiakov. Praktická realizácia bude prepojená
s prehlbovaním vedomostí z oblasti anatómie, fyziológie a
zdravého ţivotného štýlu. Do projektu budú zapojení všetci študenti
v rámci hodín telesnej a športovej výchovy a ţiaci tretieho ročníka v
rámci biologického projektu prepájania teórie s praxou.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Názov projektu

Cirkevná spojená
189-ŠpB škola A. Radlinského Lovci perál
Dolný Kubín

195-ŠpB ZŠ I.Bukovčana 3

197-ŠpB ZŠ s MŠ Brezovica

Nájdi svoju cestu k
prírode

Ako išla matematika
do rozprávky

Podporená
suma

1 080,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

Mesto

Dolný Kubín

Bratislava

Trstená

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- máj
2011

Myšlienkou projektu Lovci perál je odhaľovanie "perál" Slovenska a
spoznávanie divov našej krajiny. Ţiaci tretieho ročníka budú v úlohe
lovcov hľadať podľa indícií učiteľa a čarovnej flautičky perly
nachádzajúce sa v ich blízkom okolí, spomedzi ktorých vyberú tie,
ktoré aj osobne navštívia. Prostredníctvom projektu sa naučia
získavať informácie, komunikovať s verejnosťou, plánovať si cesty,
pripravovať finančný rozpočet a v neposlednom rade aj propagovať
krásy a jedinečnosť Slovenska. Projekt bude realizovaný formou
blokového vyučovania, počas ktorého budú ţiaci riešiť rôzne typy
úloh. Pri riešení budú nútení vyuţívať vedomosti z rôznych
predmetov, naučia sa tieţ pracovať samostatne ale aj kooperovať.
Realizácia projektu bude ukončená flautovým koncertom s
prezentáciou všetkých nájdených perál Slovenska.

marec- máj 2011

Cieľom projektu Nájdi svoju cestu k prírode je zmeniť tradičné
vyučovanie prírodovedy v triede, nahradiť ho záţitkovým učením v
prírode a touto cestou utvárať emocionálny vzťah ţiakov k prírode,
ktorá ich obklopuje. Počas realizácie projektu sa malí prváci zo
Základnej školy v Devínskej Novej Vsi stanú bádateľmi v Chránenej
krajinnej oblasti Sandberg, kde budú skúmať odtlačky skamenelín
a svoje zistenia poctivo zaznamenajú. Projektové vyučovanie bude
pokračovať aj pri rieke Morave, kde sa ţiaci oboznámia so
ţivočíchmi, ktorí tu ţijú a dozvedia sa veľa zaujímavých informácií
o faune a flóre tejto lokality. Pod odborným dohľadom pracovníka
odboru ţivotného prostredia tieţ navštívia bývalý kameňolom, kde
budú rovnako poznávať mnoţstvo vzácnych rastlín tu rastúcich. Na
záver projektu zavítajú na Ekofarmu pri Stupave, kde sa na vlastné
oči presvedčia ako môţe vyzerať symbióza ţivota človeka a
prírody.

január- máj 2011

Ţiakom siedmeho ročníka sa v dôsledku prebiehajúcej školskej
reformy zredukovalo mnoţstvo učiva a v školských osnovách tak
vznikol priestor na bohatšie vyuţívanie netradičných foriem
vyučovania a metód práce. Aj Základná škola s materskou školou v
Brezovici preto čoraz väčší dôraz kladie na projektové a záţitkové
učenie. Realizácia projektu Ako išla matematika do rozprávky bude
prebiehať na hodinách matematiky, mediálnej a výtvarnej výchovy
a informatiky. Úlohou siedmakov bude na hodinách matematiky
vymyslieť matematické rozprávky, mediálnu výchovu vyuţiť na ich
spracovanie do filmu a fotokomiksu, ktorý na výtvarnej výchove
doplnia o ilustrácie a svoje úsilie zavŕšia na hodinách informatiky
tvorbou pracovných listov a interaktívnych prezentácií. Okrem
praktických skúseností bude mať realizácie projektu dopad aj na
osobnostný a sociálny rozvoj ţiakov, ktorí zároveň získajú
skúsenosti z tvorby projektu a prezentačné zručnosti.

Číslo
žiadosti

198-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola s
materskou školou

202-ŠpB Spojená škola

Názov projektu

Zázračné dni

Vesta inšpirovaná
minulosťou
prenesená do
budúcnosti

Pedagogická a
207-ŠpB sociálna akadémia
Turčianske Teplice

S NAMI O NÁS

211-ŠpB Hotelová akadémia

Demonštračné
vyučovanie
tranţírovania s
dôrazom na rozvoj
praktických činností
ţiakov

Podporená
suma

1 000,00 €

1 050,00 €

800,00 €

670,00 €

Mesto

Ţilina

Bratislava

Turčianske
Teplice

Spišská Nová
Ves

Časový
harmonogram

Anotácia

november 2010- jún
2011

Kľúčovou témou projektu Zázračné dni je premena tradičnej školy
na netradičnú. Počas realizácie projektu sa bude kaţdý zázračný
deň niesť v duchu inej témy a navzájom budú prepojené hravým
štýlom výučby. Zázračná premena začne v dávnom prehistorickom
období, kde na ţiakov zaútočia dinosaury. Stredovek odkryje krásy
hradov a zámkov, na ktorých rytieri svojimi cnosťami očaria dvorné
dámy. Dávny moreplavec Kolumbus ţiakov oboznámi so svojimi
objavmi, ale ani piráti sa nenechajú zahanbiť. Do súčasnosti prejdú
ţiaci lesom plným zvierat. Druţice a NASA im poskytnú informácie
o tajomstvách ďalekého vesmíru a späť do rozprávok sa vrátia
počas strašidelného dňa. Večer v pyţamách si navzájom
porozprávajú svoje záţitky a na záver projektu nebude chýbať ani
kultúrny program pre rodičov a príbuzných.

február- jún 2011

Zámerom tohto projektu je vniesť do predmetu Dejiny výtvarnej
kultúry inovatívne prvky a aktívnu participáciu študentov. Ţiaci si
zhotovia fotoalbum odevov, ktoré sami navrhnú a vyrobia, pričom
inšpiráciou pre kaţdý odev - vestu bude umelecké dielo z
niektorého obdobia dejín výtvarnej kultúry. Informácie o dielach
budú zbierať z internetu, odborných publikácii a galérií. Výstupom
projektu budú výtvarné práce, hotové modely, PowerPointová
prezentácia, fotoalbum a výstava prác pre verejnosť

január- marec 2011

Projekt S nami o nás má za cieľ podnietiť záujem a praktické
zručnosti študentov pri zapájaní sa do politického a spoločenského
diania. Projekt rozvíja kľúčové kompetencie ako spôsobilosť byť
demokratickým občanom, schopnosť konštruktívneho riešenia
problémov, administratívne zručnosti pri písaní ţiadosti o
informácie, ţivotopisu, sprievodného listu či petície. Simulovanými
situáciami si ţiaci priblíţia priebeh referenda, volieb do parlamentu,
priebeh povoleného zhromaţdenia, pohovor do zamestnania a
budú sa môcť zúčastniť reálneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Študenti budú rozdelení
do pracovných skupín, kaţdá skupina bude pod supervíziou
pedagóga plniť zadané úlohy, vlastná práca študentov bude
vhodne doplnená teoretickými poznatkami a následne
vyhodnotením, reflexiou a diskusiou.

3.3.- 24.3.2011

Tento netradičný projekt Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi
sa zameral na ,,dokončovanie jedla pred hosťom". Ţiaci
zorganizujú posedenie pre rodičov a pred ich očami predvedú
tranţírovanie prasaťa, ktoré patrí medzi odborné zručnosti
absolventov hotelovej akadémie. Projekt vnesie do teoretických
hodín Technológie prípravy pokrmov a Techniky obsluhy praktický
rozmer, moţnosť nácviku prípravy spoločenského podujatia,
komunikácie s hosťami a riešenia ad hoc problémov.

Číslo
žiadosti

213-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Park
mládeţe 5

214-ŠpB Základná škola

Názov projektu

PRECHÁDZKY
HISTÓRIOU
ŠPANIELSKA

Po prvý krát na
tanečnomuzikálovom
predstavení

Základná škola, Ulica
Bájujeme s mýtmi 215-ŠpB slovenských
mýtujeme s bájami
partizánov 1133/53

217-ŠpB

Cirkevná základná
škola sv. Gorazda

TELEVÍZIA
GORAZD

Podporená
suma

1 300,00 €

1 500,00 €

1 010,00 €

800,00 €

Mesto

Košice

Ľutina

Povaţská
Bystrica

Prešov

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- jún
2011

Keďţe ţiakov bilingválneho gymnázia v Košiciach čaká náročná
maturitná skúška, rozhodli sa pripomenúť si etapy bohatej histórie
Španielska prostredníctvom dobových kostýmov, v ktorých sa
odprezentujú, pričom svoje pôsobenie zasadia do historických
súvislostí. Ţivá prehliadka historických celebrít bude
zdokumentovaná a spolu s historickými textami vystavená v
priestoroch školy.

apríl- jún 2011

Myšlienka projektu vznikla na základe skúseností, ţe v súčasnej
dobe detská generácia a najmä deti z malých obcí minimálne, ak
vôbec navštevujú divadelné predstavenia. Cieľom projektu je preto
okrem iného im predstaviť divadlo ako ďalšiu formu zmysluplného
trávenia voľného času. Ţiaci piateho ročníka na Základnej školy v
Ľutine budú mať prostredníctvom projektu prvýkrát moţnosť
navštíviť tanečno-muzikálové predstavenie Popolvár v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave. V rámci projektu sa takisto stretnú
so spisovateľom Ľubomírom Feldekom, ktorý je spoluautorom tohto
muzikálu a urobia s ním interview, ktoré spracujú do článku
uverejneného v školskom časopise. Na stretnutie sa však poctivo
pripravia a na hodinách literatúry porovnajú ľudovú verziu
rozprávky o Popolvárovi so súčasným spracovaním. Výsledkom
projektu by malo byť takisto napísanie vlastnej autorskej rozprávky
ţiakov, jej úprava do podoby scenára a nacvičenie divadelného
predstavenia, s ktorým sa ţiaci odprezentujú pred rodičmi a
priateľmi školy.

december 2010- máj
2011

Tento projekt prevedie ţiakov svetom filmu a bájí, ktoré sú spojené
s regiónom a vrchom Manín. Ţiaci navštívia detské oddelenie
Povaţskej kniţnice, zoznámia sa s autormi bájí a na hodinách
tvorivého písania sa pokúsia napísať svoju vlastnú bájku.
Výstupom projektu bude vytvorenie filmu "Ako vznikol Manín".
Inšpiráciu načerpajú v televíznom štúdiu, v Bibiane a na
divadelnom predstavení v Bratislave.

február- jún 2011

Počítačové zručnosti, regionálna a mediálna výchova patria v
súčasnosti medzi kľúčové kompetencie ţiakov základných škôl,
nevyhnutné aj pre ich ďalšie štúdium na strednej škole a takisto pre
uplatnenie sa na trhu práce. Cieľom projektu je zvýšiť u ţiakov
šiesteho a siedmeho ročníka Cirkevnej základnej školy v Prešove
úroveň týchto kompetencií prostredníctvom školskej televízie
Gorazd. Ţiaci budú na projekte pracovať počas hodín informatiky,
fyziky, slovenského jazyka a mediálnej výchovy, v rámci ktorých si
osvoja zručnosti s prácou s počítačom, skenerom, digitálnym
fotoaparátom, diktafónom a kamerou. Výsledkom projektu budú
školské televízne noviny, v ktorých budú ţiaci pravidelne
uverejňovať príspevky z diania nielen v škole ale aj v Prešove a
okolí. Zámerom projektu je zároveň zapojiť ţiakov do verejného
ţivota a zvýšiť ich záujem o dianie v spoločnosť a naučiť ich
kriticky hodnotiť a selektovať informácie sprostredkované médiami.

Číslo
žiadosti

218-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola,
Palešovo námestie 9

Základná škola s
220-ŠpB materskou školou
Liesek

224-ŠpB

Stredná odborná
škola Nováky

Názov projektu

Poznávaj a chráň
prírodu svojho okolia

"Na doskách, ktoré
znamenajú záţitok"

Junge Journalisten Mladí ţurnalisti

Podporená
suma

750,00 €

1 240,00 €

500,00 €

Mesto

Spišské
Podhradie

Liesek

Nováky

Časový
harmonogram

Anotácia

apríl- máj 2011

Zámerom projektu Poznávaj a chráň prírodu svojho okolia je
priblíţiť ţiakom 3. a 4.ročníka prírodu Spišského Podhradia cez
záţitkové aktivity odohrávajúce sa priamo v lese. Hlavnou
myšlienkou je pozitívne formovať u ţiakov záujem a zodpovednosť
za svoje okolie a prírodu a rozvíjať ich environmentálne cítenie. V
spolupráci s lesníkmi, ochranármi a skautmi budú ţiaci spoznávať
lesy a jednotlivé rastliny, oboznámia sa s ochranárskymi aktivitami
a sami sa zapoja do niekoľkých manuálnych aktivít, vďaka ktorým
získajú nové zručnosti a najmä prepoja teoretické poznatky z
vyučovania s praktickými skúsenosťami. Hmatateľným výsledkom
projektu budú nové vtáčie búdky, kŕmidlá, zasadené stromy a kríky.

február- máj 2011

Projekt Na doskách, ktoré znamenajú zážitok je určený pre ţiakov
prvého a deviateho ročníka Základnej školy v obci Liesek. Snahou
projektu je spojiť na prvý pohľad nespojiteľné a dokázať, ţe dve
skupiny ţiakov líšiace sa vekom, vedomosťami aj záľubami dokáţu
navzájom spolupracovať. Po vzájomnom zoznámení sa, ţiaci v
rámci projektu spoločne navštívia divadelné predstavenie v
profesionálnom divadle, zúčastnia sa besedy a tvorivých dielní s
profesionálnymi hercami, za pomoci rodičov si ušijú vlastné
kostýmy a výsledkom všetkého bude realizácia spoločného
výchovného divadelného predstavenia pre ţiakov prvého stupňa.

december 2010- jún
2011

V projekte Junge Journalisten sa ţiaci pokúsia o vytvorenie
nemeckého časopisu s rovnomenným názvom. Okrem hlavnej
skupiny mladých ţurnalistov - tvorcov časopisu a súčasne členov
redakčnej rady sa budú môcť do projektu zapojiť všetci študenti,
ktorí sa učia po nemecky a to tvorbou príspevkov do časopisu.
Tým si rozšíria slovnú zásobu, zdokonalia sa v gramatike a čo je
najdôleţitejšie, spojí sa povinná výučba nemčiny so zábavou a
kreativitou. Témy si budú študenti voliť sami, čím sa pre nich otvorí
priestor pre slobodné vyjadrenie názorov a postojov.

Číslo
žiadosti

229-ŠpB

Predkladateľ

Stredná odborná
škola Holíč

231-ŠpB Základná škola

Názov projektu

Enem pro nás a pro
naše deti

Po stopách Juraja
Turzu

Podporená
suma

1 050,00 €

900,00 €

Mesto

Holíč

Podvysoká

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- jún
2011

V projekte Enem pro nás a pro naše deti ţiaci Strednej odbornej
školy Holíč zorganizujú a natočia konferenciu spisovateľov a
historikov, ktorí ţili a pôsobili v ich regióne. Takto získajú študenti
poznatky o významných osobnostiach priamo v ich domovoch a
zároveň vytvoria itinerár po konkrétnych pamiatkach. Ţiaci sa
rozdelia do pracovných skupín, pričom kaţdá bude mať za úlohu
vypracovať zadanú tému: ako trávila mládeţ voľný čas v
historickom období Veľkej Moravy, bernolákovčiny, štúrovcov,
Františkánov, čo ľudia v danom období jedli, ako sa obliekali, údaje
o osobnostiach - ich tvorbe, práci a ţivote. Po zbere informácii z
internetu, literatúry a besied s odborníkmi vytvoria všetky skupiny
výstupy pre svojich spoluţiakov, z ktorých vyhotovia scenár
konferencie, stanovia postavy - hercov. Konferencie sa budú konať
na rôznych miestach - na fare v Hlbokom, v rodnom dome
J.Hollého v Borskom Mikuláši, vo Františkánskom kostole v Skalici,
Škarniclovskej tlačiarni a v Kostolíku sv. Margity Antiochinskej v
Kopčanoch. Výsledkom bude CD vytvorené ako itinerár.

apríl- máj 2011

Projekt chce ţiakom 3.ročníka v Oravskej Podvysokej poodhaliť
históriu palatína Juraja Turzu cez 2 exkurzie. Prvou bude exkurzia
na Lietavský hrad, Lietavskú Svinnú a Bytču s návštevou
ekoskanzenu spolu s rodičmi. Deti sa budú počas 2 mesiacov
pripravovať na vyučovacích hodinách na úlohu sprievodcov pre
svojich rodičov. Budú získavať údaje z internetu, kniţníc, časopisov
a zároveň budú celú prípravu a projekt zaznamenávať
fotoaparátom a kamerou. Druhú exkurziu ţiaci absolvujú na
Oravskom hrade uţ bez rodičov. Okrem poznávania hradu a jeho
histórie, budú riešiť aj rôzne úlohy spojené s cestovaním vo vlaku,
orientáciou na vlakovej stanici, vyhľadávania informácii o
cestovných poriadkoch a podobne. Cieľom projektu bude oţivenie
záujmu detí o históriu spomínaných hradov a obcí a zároveň bliţšie
pochopenie významu cestovného ruchu cez pridruţené aktivity.

Číslo
žiadosti

235-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola s
materskou školou

ZŠ a MŠ P.V.
239-ŠpB Rovnianka, Dolný
Hričov

240-ŠpB ZŠ a MŠ

Názov projektu

Čo rozprávajú staré
budovy

Čmýrili sa vyţly pri
mýtnici?

"Medzinárodný"
BOYARD alias
Poďme spolu "lietať"

Podporená
suma

700,00 €

700,00 €

800,00 €

Mesto

Dolný Kubín

Dolný Hričov

Hriňová

Časový
harmonogram

Anotácia

február- jún 2011

Cieľom projektu Čo rozprávajú staré budovy je spoznať svoj región
prostredníctvom významných budov nachádzajúcich sa v regióne
Orava, v meste Dolný Kubín a jeho okolí a takisto spoznať
najvýznamnejšie historické osobnosti, ktoré ţili a tvorili na týchto
miestach. V rámci realizácie projektu ţiaci piateho ročníka
Základnej školy v Dolnom Kubíne navštívia historické budovy v
meste a rozdelení do pátracích skupín budú vyhľadávať informácie
na internete, v kniţnici, na fare. Zozbieraný materiál následne
spracujú vo forme malých projektov. Okrem hodín dejepisu bude
realizácia projektu pokračovať aj na hodinách matematiky, v rámci
ktorých si budú ţiaci všímať aké geometrické útvary je moţné na
historických budovách nájsť, vypočítajú ich rozlohu, veľkosť a tvar
a zistia, ţe aj matematika môţe byť zaujímavá a zábavná.
Výsledkom bude katalóg projektov jednotlivých pracovných skupín,
ktorý bude súčasťou záverečnej výstavy fotografií.

február- máj 2011

Projekt Čmýrili sa vyžly pri mýtnici? sa bude realizovať na
hodinách slovenského jazyka a literatúry, vlastivedy a informatiky.
Počas štyroch mesiacoch sa ţiaci tretieho ročníka Základnej školy
v Dolnom Hričove potrápia s vybranými slovami. Zahrajú sa na
malú triednu redakciu, ktorá bude spoločne pracovať na
"reportáţach" z prostredia vybraných slov. Preskúmajú Bytču,
navštívia zrúcaninu hradu, ktorú určite kedysi dobývali rytieri, zistia
kde sa dodrţiavajú aké obyčaje, na čo slúţi sýpka, s poľovníkom
budú v lese hľadať stopy rysa a opýtajú sa ho aj na vyţlu a výra.
Doplňujúce informácie budú vyhľadávať a spracovávať na hodinách
informatiky a svoje záţitky spracované do reportáţí uverejnia v
školskom časopise a na webovej stránke školy. Výsledkom
projektu bude takisto obrie pexeso, ktoré ţiakom pomôţe pri
osvojovaní a správnom pouţívaní vybraných slov.

apríl- jún 2011

V rámci projektu Medzinárodný Boyard alias Poďme spolu lietať sa
ţiaci piatich ročníkov na Základnej škole v Hriňovej zúčastnia
súťaţe, ktorá preverí nielen ich vedomosti ale tieţ charakter. V
druţstvách zostavených ţiakmi rôznych inteligenčných schopností,
športových zručností, záujmov, veku a rasy budú súťaţiť nielen
medzi sebou ale tieţ s druţstvami iných škôl. Cieľom zrealizovania
projektu formou súťaţe je uviesť ţiakov do reálneho sveta, kde sa
musia vyrovnať s konkurenciou, úspechom či neúspechom,
stresom, klamstvami a naučiť sa hrať podľa pravidiel fair-play.
Snahou projektu tak nie je len rozvoj existujúcich a nadobudnutie
nových vedomostí, ale takisto rozvoj emocionálnej inteligencie,
vzájomnej spolupráce a komunikácie. Vzhľadom na vysokú
nezamestnanosť okresu je projekt otvorený aj pre rodičov v pozícii
vedúcich druţstiev, ktorého úlohou bude koordinovať deti pri
spolupráci a pomáhať im pri taktických rozhodnutiach.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

242-ŠpB ZŠ a MŠ Čeľadice

Základná škola na
243-ŠpB Jenisejskej ul. v
Košiciach

244-ŠpB

Gymnázium J.
Lettricha, Martin

259-ŠpB ZŠ Jánova Lehota

Názov projektu

Svet je plný
pokladov

Triedy plné hviezd

Kniha príbehov o
krásach a kúzlach
matematiky

"Éter" a my

Podporená
suma

1 200,00 €

1 000,00 €

1 180,00 €

900,00 €

Mesto

Čeľadice

Košice

Martin

Jánova Lehota

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- máj
2011

Zámerom projektu realizovanom v Základnej škole s materskou
školou v Čeľadiciach je tematicky prepojiť všetky vyučovacie
hodiny v prvom ročníku spoločnou témou Hľadanie pokladov. Ţiaci
sa na hodinách budú v prvom rade oboznamovať s písmenkami a
číslami. Kaţdé nové písmenko alebo číslo, ktoré sa bude práve na
hodine preberať, bude v triede ukryté na tajnom mieste a úlohou
ţiakov bude ich nájsť. Nájdené "poklady" budú mať v triede svoje
čestné miesto, truhličku plnú pokladov. S cieľom zaujať všetky
zmysly malých ţiakov budú všetky pomôcky vyrobené na realizáciu
projektu bohaté na zvukové, hmatové a zrakové podnety. Zámerom
tejto formy výučby je prebudiť v ţiakoch chuť objavovať poklady
nášho sveta, získavať vedomosti a ukázať im, ţe učenie je
zábavná cesta plná hier a tajomstiev. Do výroby pomôcok sa
zapoja aj rodičia malých prváčikov a ţiaci vyšších ročníkov a do
odkrývania pokladov tak bude zapojená celá škola.

5.1.- 15.6.2011

Aţ do vesmíru mieri projekt Triedy plné hviezd, ktorý má ambíciu
prehĺbiť ţiacke vedomosti v oblasti slnečnej sústavy, hviezd a
vesmíru a to formou interaktívneho vyučovania, vzdelávacieho CD,
pozorovaním hviezd a návštevou planetária v Prešove. Téma
vesmíru bude prenesená aj do oblasti etiky a to prenesením
niektorých javov a synonyma slova hviezda do oblasti vzťahov a
dôvery. Atraktívne bude i stretnutie s kozmonautom Matejom
Bellom.

december 2010- jún
2011

Kniha príbehov o krásach a kúzlach matematiky zmysluplne
prepojí výučbu viacerých predmetov. Matematické príbehy do knihy
vytvoria skupiny 2-5 ţiakov na hodine slovenčiny a matematiky,
spracujú ich v power pointe na hodinách informatiky, preloţia na
hodinách cudzích jazykov, graficky upravia na výtvarnej výchove a
hudobne zaranţujú na hudobnej výchove. Jednotlivé prezentácie
spoja do výsledného celku a vytvoria výsledný tlačený originál na
hodinách mediálnej výchovy.

október 2010- marec
2011

Základná škola Janova Lehota pripravila projekt Éter a my. Ţiaci
sa prostredníctvom návštev namotivujú a teoreticky pripravia na
tvorbu vlastnej rozhlasovej relácie tematicky orientovanú na
interview redaktora so známymi spisovateľmi a ich nakladateľmi. V
rámci projektu budú ţiaci pracovať aj na mediálnej sonde medzi
vrstovníkmi na tému Miesto médií v mojom ţivote. Úlohou ţiakov
bude preniknúť do sveta masmédií, zanalyzovať súčasné mediálne
kauzy a vytvoriť grafický návrh obálky knihy a reklamného plagátu.

Číslo
žiadosti

260-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium J. M.
Hurbana v Čadci

Cirkevná stredná
261-ŠpB odborná škola
sv.Jozefa

263-ŠpB Základná škola

267-ŠpB Spojená škola

270-ŠpB Základná škola, Lok

Názov projektu

Dnes sme sa v
škole hrali

"Hľadanie poznatkov
nás vedie k
úspechu"

Keď bol dedko ako
ja

Obţivujeme
cestovmý ruch v
regióne

"Cez rozprávky k
čitateľskej
gramotnosti"

Podporená
suma

1 193,00 €

900,00 €

700,00 €

1 200,00 €

1 450,00 €

Mesto

Čadca

Trebišov

Čadca

Detva

Lok

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- máj
2011

Zámerom projektu je umoţniť ţiakom zaţiť v škole kreatívne chvíle
na hodinách technickej výchovy a to prostredníctvom hier. Ţiaci
budú navrhovať a konštruovať modely zo stavebnice Merkúr a
drevené hračky a hlavolamy, ktoré budú neskôr vystavené v
Kysuckej kniţnici a múzeu. Na hodinách ekonomiky si ţiaci
vyskúšajú pravidlá trhovej ekonomiky, obchodovania a
investovania pomocou hry Monopoly. Cieľom školy je zapojiť sa do
celoslovenskej súťaţe v tejto hre a usporiadať turnaj na škole.

Január- jún 2011

Cieľom projektu Hľadanie poznatkov nás vedie k úspechu je, aby
študenti získali poznatky o vplyve organizácie predaja a foriem
predaja na nákupné správanie zákazníka podnikateľského subjektu
pôsobiaceho v oblasti obchodu, poradenských, gastronomických a
ubytovacích sluţieb. Študenti absolvujú exkurzie do podnikov v
regióne, školenia s finančným poradcom a poisťovacím agentom.
Nadobudnuté poznatky budú môcť následne uplatniť v rámci
získavania klientov pre svoje cvičné firmy, ktoré budú prezentovať
na veľtrhu študentských firiem.

december 2010- máj
2011

Keď bol dedko ako ja je projekt regionálnej výchovy. Cieľom je, aby
ţiaci spoznali ţivot v minulosti cez príbehy svojich starších
príbuzných a nadobudli pocit hrdosti a spolupatričnosti k svojej
rodine a obci. Príbuzných si budú volať do školy na besedy a budú
s nimi spomínať na minulosť podľa vopred zvolených tém. Zároveň
budú mať moţnosť porovnať zmeny v oblasti bývania, odievania,
zamestnaní, hier a celkového spôsobu ţivota. V rámci projektu
navštívia skanzen vo Vychylovke a kaštieľ Radoľa. Počas témy
sviatky a tradície upečú v školskej kuchyni vianočné oblátky a
ozdobia perníčky v Kysuckom múzeu.

február- jún 2011

Projekt sa zameriava na problematiku cestovného ruchu. Hlavným
cieľom bude vytvoriť informačné materiály a spropagovať cestovný
ruch v regióne, pričom škola nadviaţe spoluprácu s viacerými
regionálnymi organizáciami. Ţiaci navštívia tri skanzeny ľudovej
architektúry na Slovensku a navrhnú ako by mohol vyzerať a kde
by mohol byť umiestnený skanzen ,,Múzeum podpolianskej
kultúry". Zároveň vypracujú informačný materiál o regionálnej
kuchyni, zariadeniach a sluţbách pre turistov, o osobnostiach,
ktoré pôsobili v kraji na účely zahraničného turizmu.

Január- jún 2011

Projekt Cez rozprávky k čitateľskej gramotnosti má za cieľ rozvíjať
čitateľské kompetencie, slovnú zásobu a prezentačné schopnosti
detí a to nielen čítaním rozprávok, ale aj ich dramatizáciou, hraním
rolí a výtvarným spracovaním vlastnej rozprávkovej knihy triedy.
Zároveň sa ţiaci pripravia na reprezentáciu triedy na školskom
kvíze o rozprávkach a na čitateľskej súťaţi. Počas školského roka
deti takto spracujú 5 rozprávok a v záverečnej fáze predvedú svoje
nadobudnuté prezentačné schopnosti rodičom.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Základná škola s
272-ŠpB materskou školou
Pliešovce

Stredná odborná
škola obchodu a
sluţieb 273-ŠpB
Kereskedelmi és
Szogáltatóipari
Szakkozépiskola

Základná škola s
276-ŠpB materskou školou
Udavské

Názov projektu

Od páţaťa k
rytierovi, od slečny k
dáme

"Po stopách
národných
buditeľov"

Separácia nás učí
byť priateľskejšími k
prírode

Základná škola, Dolné
Ako na to?/How to
277-ŠpB lúky, Brezová pod
do it?
Bradlom

Podporená
suma

1 300,00 €

1 000,00 €

1 230,00 €

900,00 €

Mesto

Pliešovce

Komárno

Udavské

Brezová pod
Bradlom

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- jún
2011

Projekt Od pážaťa k rytierovi, od slečny k dáme je zasadený do
obdobia rytierov. Rytierske cnosti budú zapracované do siedmych
vyučovacích predmetov - umenie reči do slovenského jazyka a
literatúry, múdrosť do matematiky a prírodovedy, obratnosť do
telesnej výchovy, šikovnosť do výtvarnej výchovy, pomocná ruka
do vlastivedy a trpezlivosť a slušnosť do všetkých predmetov.
Myšlienka stredovekej školy bude realizovaná cez Daltonské
vyučovanie, čo je projektové vyučovanie, prostredníctvom ktorého
si cez riešenie úloh ţiaci osvojujú samostatnosť, kreativitu a
zodpovednosť. Vyučovanie bude doplnené o záţitkové aktivity ţiaci budú navrhovať dobový kostým, navrhnú a vymodelujú si
zámok, naučia sa dobový tanec, prednes na verejnosti a dozvedia
sa veľa o ochrane prírody a dravých vtákov.

január- máj 2011

Projekt má za cieľ viesť ţiakov k zvýšeniu záujmu o štátny jazyk, o
prácu národných buditeľov a posilniť ich národné povedomie.
Naučia sa zbierať informácie, vytvoriť prezentáciu v power pointe,
videosnímky, eseje, testy a hlavolamy na dané témy pomocou PC
a tieţ odovzdať skúsenosti svojim spoluţiakom. Zároveň získajú
zručnosť vo vhodnom uţívaní internetu a čerpaní informácií z
rôznych zdrojov

december 2010- jún
2011

Projektom Separácia nás učí byť k prírode priateľskejšími chcú
ţiaci ukázať, ako sa treba v prírode správať, akým spôsobom ju
máme ochraňovať a ako odstraňovať odpad. Zámerom je zmeniť a
skrášliť okolie školy a zapojiť do týchto aktivít nielen ţiakov, ale aj
rodičov a obyvateľov obce. Pracovné skupiny ţiakov vyčistia aj
okolie riek Udava a Laborec, obecný park a lesnú studničku. Na
hodinách technickej výchovy sa budú venovať separácii druhotných
odpadových surovín. Ţiaci vytvoria ekopanely, ktoré budú
zobrazovať prostredie pred vyčistením od odpadov a po jeho
vyčistení. Panely budú formou putovnej výstavy vystavené v škole,
na obecnom úrade a budú k dispozícii na zapoţičanie aj pre iné
školy.

Január- jún 2011

V projekte Ako na to?/How to do it? študenti vypracujú projekty v
anglickom jazyku na tému Zábava (médiá a komunikačné
prostriedky), Tínedţeri (dospelí, spôsob ţivota, vzájomné konflikty),
Škola (priateľstvá, uniformy, odozvy, multikulturalita). Témy budú
spracované vo forme projektu skupinami 5 študentov. Uchopenie
témy, jej spracovanie a výsledná prezentácia bude závisieť na
kreativite študentov. Zaujímavosťou je medzinárodný rozmer,
keďţe témy budú názorovo konfrontované s rovesníkmi v USA a
Poľsku, s ktorými študenti komunikujú na úrovni pen pal
priateľstiev. Tieto komunikačné strety im pomáhajú pochopiť
odlišnosti a motivujú k názorovej tolerancii.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Špeciálna základná
279-ŠpB
škola

Základná škola,
280-ŠpB
Stropkov

283-ŠpB

Stredná priemyselná
škola odevná

Základná škola s
285-ŠpB materskou školou
Palín 104

Názov projektu

Malá školská
encyklopédia
stromov v meste
Humenné

Po stopách
svetového
kultúrneho dedičstva
UNESCO

Cestuj za
slovenskou
modernou

Pri stretavskom
moste

Podporená
suma

900,00 €

1 000,00 €

1 150,00 €

975,00 €

Mesto

Humenné

Stropkov

Svidník

Palín

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- jún
2011

Cieľom projektu je vytvoriť „Malú encyklopédiu stromov v meste
Humenné" s vyuţitím inovačných metód vo vyučovacom procese
realizovaným nie len v škole. Týmto chce projekt prispieť k
zmenenému spôsobu vyučovania na škole, podporiť ţiakov s
mentálnym postihnutím, motivovať ich a pristupovať k nim ako k
partnerom a spolutvorcom ”Malej encyklopédie stromov v meste
Humenné".

Marec- jún 2011

Zámerom projektu Po stopách svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO je postupná návšteva pamiatok kultúrneho dedičstva na
východnom Slovensku. V rámci realizácie projektu navštívia ţiaci
tretieho ročníka na hodinách vlastivedy historické námestie v
Bardejove, drevený kostolík v Ladomírovej a Bodrudţali a mesto
Levoču. Na záver projektu vytvoria v podobe mapy zoznam
kultúrneho dedičstva svojho regiónu.

apríl- jún 2011

Projekt Cestuj za slovenskou modernou má za úlohu inováciu
vyučovania klasických hodín teoretického predmetu „dejiny
výtvarnej výchovy", ktorý je hlavným teoretickým a zároveň aj
maturitným predmetom na škole v umeleckých odboroch
Propagačná grafika, Propagačné výtvarníctvo a Odevný dizajn.
Projekt obsahuje aktivity, ktoré sú zamerané na získanie
odborných vedomostí z oblasti slovenského výtvarného umenia a
je určený pre ţiakov 2. a 3. ročníka. Cestu za slovenskou
modernou začnú spoznávaním ţivota a tvorby zakladateľa
slovenskej výtvarnej moderny M. Galandu v Turčianskych
Tepliciach, M.A.Bazovského v Trenčíne, M.Benku v Martine,
Ľ.Fullu v Ruţomberku a K.Sokola v Liptovskom Mikuláši. Cieľom
exkurzie bude priblíţiť tvorbu a ţivot najvýznamnejších
predstaviteľov slovenskej moderny prostredníctvom diel a
exponátov vystavených v autentickom prostredí, čo len umocní
umelecký záţitok. Ďalšia fáza bude prebiehať v škole a bude
zároveň výstupom projektu - vytvorenie prezentácií študentov, ich
odprezentovanie a realizácia fotovýstavy z exkurzie.

február- jún 2011

Podstatou projektu Pri stretavskom moste je tvorba regionálnych
povestí, poznávanie histórie regiónu Zemplín, poznávanie ľudových
tradícií a remesiel. Cieľom je vydať ilustrovanú knihu regionálnych
povestí, ktorú vytvoria ţiaci 5.ročníka, a to na základe informácií,
ktoré získajú od svojich starých rodičov. Na hodinách dejepisu a
výtvarnej výchovy pretavia poznatky získané počas exkurzii do
tvorby modelu skanzenu, paravánu a skulptúry v ľudovom kroji.
Vyvrcholením bude vernisáţ, na ktorej sa predstaví ako celok so
svojimi výstupmi. Deti sa zúčastnia na celom procese vzniku knihy zbere informácií, tvorbe povestí, tvorbe ilustrácií a na ich návrhu,
tlače a väzbe knihy. Cieľom projektu je zmeniť ţiaka z
jednoduchého príjemcu na spoluautora textu a spolutvorcu
vyučovacích hodín.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Základná škola s
286-ŠpB materskou školou
Halič

291-ŠpB

293-ŠpB

294-ŠpB

Špeciálna základná
škola

Základná škola
Ţarnovica

Základná škola
Ţarnovica

Názov projektu

"Po stopách minutej
energie"

Lúčny majáles s
veselými
chrobáčikmi

Krtko, deti a
televízor

Kráľ Ekopak I.
vydáva dcéru

Podporená
suma

450,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Mesto

Halič

Časový
harmonogram

február- apríl 2011

Anotácia
Vyučovací projekt sa zaoberá výučbou tematickej časti. Elektrická
energia s vyuţitím medzipredmetových vzťahov medzi Fyzikou,
Technickou výchovou a Informatikou. Poskytuje ţiakom moţnosť,
pomocou aktivít a úloh, získať vedomosti o chemických zdrojoch
elektrickej energie (články, batérie, akumulátory), moţnostiach
šetrenia prírodných zdrojov (recyklácia článkov) a šetrenia
finančných prostriedkov na elektrickú energiu v domácnosti a v
škole (meranie spotreby niektorých spotrebičov, výhody úsporných
ţiariviek). Stavia ţiaka pred problém reálneho merania a jeho
vyhodnotenia pomocou počítača. Získané vedomosti by ţiak mal
vedieť transformovať do vlastných návrhov úspor elektrickej
energie v škole a doma, výstupom projektu je poznatok, ţe
„najlacnejšia energia je ušetrená".

Ţiar nad Hronom február- máj 2011

Vyučovacie dni sa stanú veselým záţitkom pre tanec,
dramatizáciu, tvorivé majstrovanie, spev a hry. Učenie sa prenesie
do lúčneho prostredia, ale aj do divadelnej sály. Vrcholom projektu
bude Lúčny majáles, ktorý malí školáci so svojimi rodičmi a
učiteľmi pripravia pre ţiakov prvého stupňa. Všetci pozvaní sa
zmenia na lúčne kvietky, pre ktoré malí chrobáčikovia zahrajú
príbeh o pestrofarebnej lúke. Očakávaním projektu je zlepšenie
vzájomných vzťahov v triednom spoločenstve ţiakov, vzťahov
medzi ţiakmi prvého stupňa.

Ţarnovica

Január- jún 2011

V rámci realizácie projektu budú ţiaci hravou formou spoznávať,
prečo je dôleţité uvedomiť si, ţe pozerať TV smú, ale len za
nejakým úmyslom, keď sa chcú vzdelávať, zabaviť, informovať sa
alebo komunikovať. Nikdy nesmú vyuţívať TV ako prostriedok proti
nude. Vo všetkom deťom pomôţe malý Krtko, ktorý ich bude
sprevádzať pri ich činnostiach. Cieľom projektu je naučiť ţiakov
zaobchádzať s médiami, odkloniť sa od tradičného vyučovania,
naučiť ţiakov aktívne pracovať s informáciami, rozvíjať
komunikačné a jazykové kompetencie, predstavivosť, fantáziu a
vytvárať kladný vzťah k čítaniu a knihám.

január- 11. jún 2011

Ekopak I., ktorý je panovníkom v Ekokráľovstve, má tri dcéry:
Ekolenku, Medialenku a Akapelku. V susedných kráľovstvách
prebiehajú horúčkovité prípravy na pytačky, lebo Ekopak je ochotný
vydať svoje dcéry len do takého kráľovstva, ktorého ľud vie
ekologicky myslieť a ţiť (ruka Ekolenky), kriticky a rozumne
pristupovať k informáciám z médií (ruka Medialenky), zaspievať
cool pesničku v štýle a-capella alebo rapu (ruka Akapelky) a všetci
musia ovládať slovom a písmom jazyk svojej krajiny a
najpouţívanejší jazyk sveta. Ţiaci musia svojmu panovníkovi vo
všetkých úlohách pomôcť, aby v pytačkách obstál dobre. Cieľom
projektu je rozvíjať predstavivosť, fantáziu a kreativitu, aktívne
rozvíjať všetky zmysly detí, viesť deti k ekologickému mysleniu a
správaniu sa a dlhodobo motivovať deti k získaniu vedomostí a
zručností.

Ţarnovica

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Špeciálna základná
296-ŠpB škola Mórica
Beňovského

Názov projektu

Bubny v rytme srdca
alebo zvuky cez
ruky

Súkromná základná
škola pre ţiakov s
310-ŠpB
Geometria je zábava
intelektovým nadaním
CENADA

313-ŠpB

Špeciálna základná
škola

319-ŠpB Základná škola

320-ŠpB ZUŠ sv.Jána Krstiteľa

Päť hláv draka
Médiáka

Ţivot v starobylom
meste

Z rozprávky do
rozprávky.

Podporená
suma

1 000,00 €

950,00 €

990,00 €

1 200,00 €

1 000,00 €

Mesto

Vrbové

Bratislava

Košice

Prešov

Spišské Vlachy

Časový
harmonogram

Anotácia

10.1.-23.5.2011

Vďaka projektu môţu byť všetky deti na hudobnej výchove šikovné.
Pomôţu im v tom africké bubny, prostredníctvom ktorých sa naučia
vnímať rytmus a hudbu netradičným spôsobom. Dostanú šancu
prejaviť sa ako tvorivé osobnosti. Rytmy afrických bubnov stmelia
kolektív, nikto sa nebude nudiť. Všetci budú ako jeden aktívny tím.
Hlavným cieľom je zvýšenie záujmu detí o hudobnú výchovu a
aktívne zapojenie všetkých ţiakov do vyučovacieho procesu.

december 201025.6.2011

Projekt Geometria je zábava je zameraný na aktívne poznávanie,
porozumenie a osvojenie si základných rovinných a priestorových
tvarov a rozvíjanie priestorového myslenia ako základného
predpokladu pre prácu na hodinách geometrie vo vyšších
ročníkoch. Tento cieľ deti dosahujú cielenými hrami a manipuláciou
s rôznymi typmi skladačiek (kocky, magnetické skladačky, spájacie
skladačky) v triede, ale aj na školskom dvore a v telocvični.

10.1.- 15.6.2011

Učebné osnovy pre ţiakov neobsahujú prierezovú tému mediálna
výchova - je len čiastočne naznačená v niektorých predmetoch.
Cieľom projektu je interaktívna forma záţitkového učenia, ktorá
sprostredkúva ţiakom, ako pristupovať k informáciám, ako
pracovať s médiami. V rámci projektu plánujú exkurzie do
Technického múzea, tlačiarne, rozhlasového a televízneho štúdia,
prípadových štúdií či formou inscenačných metód preberať napr.
šikanovanie cez telefón a internet, osobnú bezpečnosť, správne
telefonovanie, prevenciu závislostí i spracovanie elektroodpadu. V
závere zrealizujú veselý happening s plagátmi, fotografiami,
výrobkami, scénkami, prezentáciami, kalendárikmi, ktorými budú
informovať o cieľoch a výstupoch projektu.

máj- jún 2011

Zámerom tohto projektu je odstrániť z vyučovania preferovanie
encyklopedických vedomostí a pamäťového učenia. Projekt chce
doplniť učebnice, ktoré sú akýmsi výťahom zo záverov ku ktorým
sa dospelo o ďalšie materiály a vlastné vyrobené učebné pomôcky.
Projekt bude stavaný hlavne na záţitkovom učení a jeho
vyvrcholením bude prezentácia projektu pre ţiakov školy, rodičov a
verejnosť, kde ţiaci zinscenujú ţivot v starobylom mestečku a
predstavia verejnosti materiál, ktorý získali a vyrobili a postarajú sa
o veľa ďalších prekvapení.

Marec- jún 2011

Cieľom projektu je oboznámiť ţiakov s maľbou a vytvoriť maľbu v
exteriéri, zvýšenie poznatkov z dejín výtvarného umenia, záujem o
rozvíjanie kreativity a zručnosti v kresbe a maľbe. Kaţdý ţiak bude
mať za úlohu vytvoriť dielo na danú tému Z rozprávky do
rozprávky . Ţiaci vyuţívajú fantáziu a rozprávkové bytosti, ktoré sú
im najbliţšie vloţia do jedného celku, deje a svoj návrh
pretransformujú do ţivotnej veľkosti na stenu a chodník v exteriéri.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Názov projektu

Na beţkách s
321-ŠpB Základná škola Štrba radosťou pre šport a
za zdravím

325-ŠpB Spojená škola

328-ŠpB Základná škola

330-ŠpB

Základná škola s
materskou školou

Učíme sa pre ţivot

Za ruku s bohyňou
Kleio

S robotmi sa učí
ľahšie

Podporená
suma

750,00 €

800,00 €

580,00 €

800,00 €

Mesto

Štrba

Giraltovce

Vígľaš

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010marec 2011

Projekt je zaloţený na dlhoročnej tradícii športových tried, ktoré sú
zamerané na beţecké lyţovanie. Prostredníctvom projektu chce
škola skvalitniť a zefektívniť telovýchovný proces na hodinách
pohybovej a športovej prípravy. Snahou projektu je zapojiť do
špecifických pohybových aktivít čo najviac detí. Cieľom je vytvoriť
vhodné podmienky na rozvoj základných zručností v tomto, čoraz
viac populárnom a pre väčšinu populácie dostupnom bielom
športe. Snahou nie je vychovávať iba talenty ale aj viesť deti k
pohybovej aktivite potrebnej pre zdravý ţivotný štýl.

máj- jún 2011

Projekt chce formovať u ţiakov uvedomelý vzťah k práci tým, ţe si
sami vyskúšajú prácu pred budúcou voľbou povolania a uvidia, kde
sa môţu v budúcnosti uplatniť. Keďţe väčšina detí je zo sociálne
znevýhodneného prostredia, kde ani jeden rodič riadne nepracuje,
ţiaci nemajú predstavu o riadnom pracovnom pomere, nevedia si
predstaviť, čo znamená riadny trvalý pracovný pomer. Týmto chce
projekt ukázať, ţe práca nie je len zametanie chodníkov dve hodiny
denne ale aj zmysluplná činnosť, z ktorej okrem finančnej stránky
má človek radosť a je naplnením ţivota človeka.

december 2010- máj
2011

Ţiaci budú spolu s bohyňou Kleio, patrónkou histórie a historikov
prechádzať jednotlivými témami dejepisu. Učivo piateho ročníka je
doplnené tvorivými dielňami, výtvarnými prácami, návštevami
múzea, záţitkovým vyučovaním. Bohyňa Kleio, ako slávna múza,
bude múzou aj pri práci ţiakov a akousi virtuálnou sprievodkyňou
pri jednotlivých učivách. Výsledkom projektu bude portfólio ţiakov
ako výsledok projektového vyučovania a medzipredmetových
vzťahov v 5. ročníku.

Liptovský Hrádok Január- jún 2011

Pomôcka, ktorá má všestranné vyuţitie, oţiví rôzne vyučovacie
hodiny - LEGO MINDSTORMS. S pomocou tejto zostavy sa stanú
všetky vyučovacie hodiny zaujímavejšie a pútavejšie. Ţiaci vďaka
nej dokáţu objavovať zákonitosti z oblasti prírodných vied
príťaţlivým spôsobom cez svet hier. V neposlednom rade budú v
projekte jednotlivé predmety uţšie prepojené a tak získajú ţiaci
ucelenejší pohľad na svet. Pri práci s Legom budú môcť prejaviť
svoju tvorivosť, schopnosť spolupráce (pri práci v skupinách) a tieţ
schopnosť prezentovať výsledok svojej práce. Cieľom je inovovať a
modernizovať výučbu fyziky, geografie, matematiky, technickej
výchovy a informatiky.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Základná škola s
331-ŠpB materskou školou
Letničie

332-ŠpB Základná škola

333-ŠpB

339-ŠpB

Cirkevná spojená
škola

Pedagogická a
sociálna akadémia

Názov projektu

Kniha Slovákov a
ich predkov

Aj mravce majú
svoje tajomstvá

Poznaj minulosť a
pochopíš prítomnosť

Taká bola dávna
škola

Podporená
suma

600,00 €

890,00 €

800,00 €

1 150,00 €

Mesto

Letničie

Časový
harmonogram

Anotácia

Zámerom projektu je rozvíjať u ţiakov vedomosti o vlasti, ako aj
úctu k vlasti, pokúsiť sa navrátiť k tradíciám a zvykom našej
krajiny. Projekt chce dosiahnuť, aby si ţiaci uvedomili, ţe aj
Slovensko má svoje čaro, krásnu prírodu a ţe za krásnou
dovolenkou nemusíme ďaleko chodiť. Druhým zámerom projektu je
koniec mája- začiatok
ukázať, ţe je moţné učiť netradične aj na neplnoorganizovaných
júna 2011
školách, kde sú spojené viaceré ročníky v jednej triede. Aby si ţiaci
takýchto škôl mohli zaţiť inovatívnu a zábavnú výchovu. Cieľom
projektu je rozvíjanie kreativity, fantázie a originálnosti u ţiakov,
medzigeneračných vzťahov, grafomotoriky, jemnej motoriky,
vzájomnej pomoci a spolupráce.

Ţiar nad Hronom marec- máj 2011

Základná škola v Ţiari nad Hronom vychováva svojich ţiakov k
tomu, aby si prírodu váţili a aby sa podieľali na tvorbe ţivotného
prostredia. Inovačnými metódami a formami oboznámia ţiakov o
faune a jej dôleţitosti pre náš ţivot. Prostredníctvom
environmentálnych aktivít budú u ţiakov postupne budovať pocit
spoluzodpovednosti za ochranu prírody. Zároveň ide o výzvu pre
učiteľov, ako urobiť vyučovanie zaujímavejšie, s moţnosťou
vyuţitia netradičných foriem a metód učenia. Cieľom je vzbudenie
záujmu u detí o prírodu, schopnosť detí pracovať vo dvojiciach,
vedieť sa orientovať v encyklopédiách, zefektívniť spoluprácu
medzi triedami, zbierať údaje z literatúry a z webových stránok a
schopnosť vedieť spracovať knihu o mravčom spoločenstve.

Spišské Vlachy

7.- 31. marca 2011

Cieľom projektu je oboznámiť ţiakov s históriou Spišského hradu a
vybraných obcí Spiša, ktoré sa nachádzajú v blízkosti našej školy.
Pochopiť historické súvislosti z daného obdobia a identifikovať
jednotlivé panovnícke rody na základe rodových znakov. Následne
pretransformovať konkrétnu historickú udalosť, ktorá sa spája s
daným miestom krátkou dramatizáciou povestí. Vzhľadom k tomu,
ţe je Spišský hrad je vyhľadávanou turistickou atrakciou, zámerom
je vytvoriť broţúru v anglickom jazyku. Cieľom je formovanie
estetického cítenia, kreativity pomocou dramatizácie a zvýšený
záujem o históriu šľachtických rodov v okolí, regionálnych dejín.

február- apríl 2011

Projekt Taká bola dávna škola prináša všetkým ţiakom a učiteľom
školy nevšedný a mimoriadny záţitok prostredníctvom záţitkových
metód vyučovania aj na predmetoch, ktoré sú síce odbornými, ale
predovšetkým teoretickými predmetmi. Pomocou projektu budú
cestovať v čase a v priestore. Hlavnými prioritami projektu je
rozvíjanie a usmerňovanie kreativity, samostatnosti, zodpovednosti
ţiakov, prezentácia záţitkových metód učenia kolegom a
vyučujúcim, propagácia školy pri príleţitosti 140. výročia vzniku a
spoločné pozitívne záţitky ţiakov a učiteľov.

Turčianske
Teplice

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

340-ŠpB Gymnázium

345-ŠpB

Základná škola
Kladzany

Základná škola s
348-ŠpB materskou školou
Trávnica

Súkromná základná
škola s materskou
349-ŠpB
školou pre ţiakov a
deti s autizmom

351-ŠpB Spojená škola

Názov projektu

Putovanie za
históriou
kresťanstva

Kde horou tečie
potok čistý

Orffová hudobná
dielňa

Ako to povedať

S koníkmi sa ľahšie
učíme

Podporená
suma

550,00 €

500,00 €

550,00 €

1 190,00 €

360,00 €

Mesto

Časový
harmonogram

Anotácia

apríl- máj 2011

Cieľom projektu je aktívnejšie zapájanie ţiakov do vyučovacieho
procesu, koordinácia tímovej práce, oboznamovanie ţiakov s
históriou kresťanstva, najstarších kostolíkov na území Slovenska a
hodnotenie historických prameňov. Projekt je zameraný na
vytvorenie učebných materiálov, vyuţívaných vo výučbe tém
zameraných na kresťanské tradície, učenie sa záţitkovou formou,
rozvoj tvorivosti, zručnosti, aktívne získavanie informácií, analýza
historických prameňov. Ďalším cieľom je vytvorenie video
dokumentu a prezentácií samotnými ţiakmi na základe vlastného
poznávania, výstava fotografií kresťanských stavieb na území
Slovenska, čo súvisí so zvyšovaním záujmu o národné regionálne
dejiny.

Kladzany

1.- 22. mája 2011

Zámerom projektu je priblíţiť ţiakom Národný park Slovenský raj
ako jeden z deviatich Národných parkov Slovenska. V projekte sa
kladie dôraz na tému ochrany ţivotného prostredia, vzbudenia
záujmu o pobyt v prírode, vychovávanie aktívnych ochrancov
prírody z detí. Projekt bude prebiehať na hodinách vlastivedy,
výtvarnej výchovy, informatickej výchovy. Ţiaci budú zbierať
informácie o NP Slovenský raj. Zozbierané podklady sa zredukujú,
pripravia informačné panely a krátku prezentáciu. ktorú následne
budú prezentovať pred širšou komunitou. Vyvrcholením projektu
bude turistická vychádzka do NP Slovenský raj. Do projektu sa
zapoja rodičia aj starí rodičia.

Trávnica

november 2010marec 2011

Projekt sa zameriava na realizáciu pedagogických interpretácií
hudobných diel s vyuţitím Orffovho inštrumentára a zapojením
všetkých detí. Cieľom je rozvíjanie vokálno-intonačných,
rytmických, hudobno-pohybových, inštrumentálnych a percepčných
činností pomocou hry, zábavy a vyuţitia Orffovho inštrumentára.

december 2010- jún
2011

Projektom Ako to povedať je sprostredkovanie komunikácie s
vizuálnou podporou, ktorá je prostriedkom k dosiahnutiu
samostatnosti a nezávislosti osôb postihnutých autizmom.
Zámerom projektu je vyuţitie informačných technológií
prostredníctvom PC so zvukovou kartou a multimediálnych
výučbových programov zameraných na augmentatívnu
komunikáciu. Touto inovatívnou metódou, netradičnou výučbou,
chce projekt rozvíjať komunikatívne schopnosti ţiakov s autizmom,
ktorí tak budú mať moţnosť si osvojovať vedomosti aj z iných
predmetov im zrozumiteľnou formou.

marec- máj 2011

Zámerom projektu je zlepšiť celkový psychický a fyzický stav
ţiakov Spojenej školy v Giraltovciach. Snahou projektu je, aby sa
deti stali komunikatívnejšie, sebavedomejšie, schopné prejavovať
city voči sebe a voči okoliu. Zlepšia sa ich pohybové schopnosti.
Projekt prinesie ţiakom radosť z pohybu, z pobytu na čerstvom
vzduchu v spojení s prírodou. Cieľom projektu je pomoc pri
odbúraní komunikačnej bariéry nehovoriacich detí - autistov a detí
s ťaţkým stupňom mentálnej retardácie.

Nováky

Košice-Myslava

Giraltovce

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

353-ŠpB Spojená škola

Základná škola
354-ŠpB
Rudolfa Dilonga

355-ŠpB

357-ŠpB

Súkromná základná
škola waldorfská

Spojená škola
internátna Ţdaňa

Názov projektu

Šikovnosť našich
rúk

Malí reportéri
spoznávajú
Slovensko a jeho
kultúrne tradície

Čajovňa na vlnách

Umývačík-hravo a
zdravo

Podporená
suma

195,00 €

700,00 €

1 000,00 €

900,00 €

Mesto

Giraltovce

Trstená

Bratislava

Čaňa

Časový
harmonogram

Anotácia

január- marec 2011

Zámerom projektu je vyvolať u ţiakov záujem o ručné práce,
motivovať ich praktickými zručnosťami, aktívne zapájanie do
kolektívnej práce, návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky v
prezenčnom programe PowerPoint, katalóg ručných stehov.
Cieľom je vyvolať záujem o preberanú tému a problematiku,
motivácia ţiakov k činnosti, rozvíjanie tvorivého myslenia,
správneho vyjadrovania a zodpovednosti za vykonanú prácu.

december 2010- máj
2011

Prostredníctvom projektu chce Základná škola Rudolfa Dilonga
podporiť projektové vyučovanie a tímový výskum ţiakov v teréne
realizáciou aktivity MALÍ REPORTÉRI SPOZNÁVAJÚ
SLOVENSKO A JEHO KULTÚRNE TRADÍCIE. Jeho cieľom je
zmapovať 4 historické miesta z pohľadu tradícií a zamerať sa na
kultúrne pamiatky, pamiatky UNESCO a tradičné kultúrne
slovenské remeslá. Výsledný efekt bude zavŕšený DVD filmom, v
ktorom bude zostrihaný dokument z cestovateľského bádania.
Tento elektronický produkt vytvorený ţiakmi bude určený aj pre
partnerské subjekty v rámci spolupráce na projekte. Bude slúţiť i
ako multimediálny aj metodický materiál pre učiteľov na iných
školách.

január- máj 2011

Prioritou projektu je nadviazanie na projekt s názvom „Plavba za
poznaním". Cieľ číslo jedna sa volá DOKONČENIE ZAČATÉHO.
Ďalšími cieľmi projektu sú: zaujať ţiakov zaujímavým projektom,
zapojiť ţiakov do tímovej práce, ukázať deťom ich schopnosti
prostredníctvom práce, ktorú vedia vykonať, prehĺbenie citu pre
estetiku, prinesenie novej skúsenosti. Témou projektu je práca s
drevom, ručné práce a práce na pozemku.

Január- jún 2011

Tematikou projektu je zlepšenie hygienických návykov ţiakov ale aj
ich rodinného prostredia. Do projektu bude zapojených 57 ţiakov.
Ţiaci spolu s pedagógmi napíšu scenár k divadelnému
predstaveniu o hygiene tela a prostredia, vyrobia si kostýmy, kulisy
a rekvizity. Nacvičia hudobno-divadelné predstavenie s prvkami hiphopu a predstavia sa nielen svojim spoluţiakom ale aj všetkým
školám v regióne a širokej verejnosti. Do aktivít projektu budú
rovnako zapojení praktický lekár, psychológ a sociálny pracovník
prostredníctvom besied k danej tematike.

Číslo
žiadosti

358-ŠpB

360-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Michala
Miloslava Hodţu

Základná škola
Somotor

Spojená škola362-ŠpB Stredná odborná
škola J.A.Gagarina

364-ŠpB

Gymnázium Michala
Miloslava Hodţu

Názov projektu

Médiá

Kaleidoskop

Stereometria 3D

Legorobot

Podporená
suma

1 250,00 €

800,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Mesto

Časový
harmonogram

Liptovský Mikuláš Január- jún 2011

Anotácia
Cieľom projektu je podpora aktivít masmediálnej výchovy na škole.
Práca v oblasti masovo komunikačných prostriedkov je pracovným
cieľom mnohých mladých študentov. Preto na škole od tohto roka
je Gymnáziu Michala Miloslava Hodţu zavedený nepovinný
predmet masmediálna výchova. V rámci projektu bude
realizovaných niekoľko zaujímavých besied na tému významu
masmédií v dnešnej dobe, ich bezpečnosti a rizikách, ktoré sú s ich
pouţívaním spojené. Študenti si pripravia vlastnú televíznu reláciu,
ktorú odvysiela regionálna televízia, vlastné rozhlasové vysielanie a
tieţ školský časopis. Projekt je zameraný na zmenu metód
vyučovania, nie ich obsahu, prínosom je zintenzívnenie prepojenia
s praxou a budovanie kľúčových kompetencií ţiakov.

február- máj 2011

Kaleidoskop je projekt, ktorý vyuţíva tvorivosť, otvorenosť a
prirodzenú zvedavosť detí, priblíţi ich svet obyvateľom obce,
implementuje ich vedomosti do kaţdodenného ţivota a ponúkne im
skúsenosti, ktoré pod vedením svojich učiteľov dokáţu v
budúcnosti zúročiť. Škola sa na niekoľko dní stane laboratórium,
výskumným ústavom, redakciou, koncertnou sieňou i múzeom.
Ţiaci hravou formou projektového vyučovania budú plniť zadania,
skúmať, analyzovať a zhromaţďovať fakty kaţdodenného ţivota vo
svojom okolí.

Január- jún 2011

Zámerom projektu je vytvorenie súboru nových učebných pomôcok
pre tematický celok stereometria, ktorý následne pomôţe ţiakom i
učiteľom odstrániť problém nedostatočnej priestorovej
predstavivosti. Táto skutočnosť zvýši úroveň pochopenia danej
problematiky zo strany ţiakov, zlepší sa ich motivácia, aktivizácia a
manuálna zručnosť. Projekt sa zakladá na predmete matematika.
Súbor pomôcok bude pozostávať z matematickej stavebnice,
úloţného puzdra, manuálu, tematickej zbierky úloh a metodickej
pomôcky pre učiteľov. Predpokladaný počet súborov je 10 pre
prácu 20-tich ţiakov vo dvojiciach.

Liptovský Mikuláš január- máj 2011

Cieľom projektu je vybudovanie finančne nenáročného, ale
efektívneho robotického laboratória, v ktorom ţiaci stredných škôl
hravou a prístupnou formou pochopia význam algoritmizácie
procesov a ich programovania, ktoré sú základom fungovania
prakticky všetkých automatizovaných procesov v reálnej praxi.
Projekt sa zameriava na inovovanie metód vyučovania v súčasnosti
preberaných látok s cieľom priniesť do vyučovania prvok hravosti,
interaktivity a samostatnej tvorivosti ţiakov. Jedným z pozitívnych
výsledkov je aj zmena klímy na vyučovacej hodine a transformácia
vzťahu na úrovni učiteľ-ţiak. Vybudovanie robotického laboratória
je cestou aj pre zapojenie študentov do populárnych národných i
medzinárodných súťaţí. Ide o projekt nadobúdania širších
skúseností. Cieľom je zvládnutie procesov automatizácie,
algoritmizácie a programovania procesov, ktoré sa uplatňujú
prakticky v akejkoľvek profesijnej oblasti, zvlášť v oblasti
technických a prírodných vied.

Somotor

Bernolákovo

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Bilingválne
367-ŠpB gymnázium
C.S.Lewisa

371-ŠpB Základná škola

372-ŠpB ZŠ Polomka

Názov projektu

Let me show you my
world (Ukáţem ti
svoj svet)

Vládcovia
nevšedných
moţností

Spoznávaj krajinu so
psíkom Tuláčikom

Podporená
suma

1 000,00 €

370,00 €

1 200,00 €

Mesto

Bratislava

Ţilina- Hájik

Polomka

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- jún
2011

Let me show you my world je multimediálny projekt pre študentov
1.- 3. ročníka. Jeho zámerom je obohatenie vyučovania anglického
jazyka tvorbou krátkych videí na témy preberané v rámci predmetu
Course Book. Študenti sa aktívne zapoja do kreatívneho procesu
spracovania rôznych tém v AJ a prostredníctvom svojich filmov
poskytnú ostatným spoluţiakom svoj pohľad na svet. Cieľom je
zvýšiť participáciu, motiváciu a záujem študentov o štúdium AJ a
zlepšenie atmosféry na hodinách AJ. Projekt sa sústreďuje na
zlepšenie uţívateľských schopností študentov v oblasti techniky,
posilnenie organizačných schopností, tvorivosti a tímovej
spolupráce, chce objaviť a podporiť špecifické nadanie a talent u
študentov.

január- máj 2011

Projekt je zameraný na znovuobjavenie slávnych osobností z
oblasti chémie, ktorých objavy ovplyvnili vo veľkej miere náš
kaţdodenný ţivot. Ide o vedcov z obdobia osvietenstva, pretoţe
práve toto obdobie odštartovalo vedecký výskum ako taký a
zároveň je érou, kedy sa zrodila moderná veda. V rámci pátrania
po minulosti si ţiaci vytvoria vizuálne pomôcky, pracovné listy a iné
materiály, ktoré im, ale aj ich následníkom predstavia významnú
osobnosť, tým ţe detailne oboznámia s ich ţivotom, objavmi a
upriamia našu pozornosť na prepojenie histórie so súčasným
ţivotom a budúcnosťou. Pri projekte budú ţiaci vyuţívať prácu s
internetom ale oprášia i zabudnuté fakty.

Január- jún 2011

Počas vyučovania v škole, pri práci v poľovníckom krúţku na
základe záţitkového učenia ţiaci získajú vedomosti a zručnosti o
zvieratách na dvore, vo voľnej prírode, v ZOO, za hranicami svojej
vlasti. V závere predstavia svoje výstupy - cestu poznania pred
verejnosťou (nahraté zvuky, videá, písomné a výtvarné práce).
Navštívia lesy vo svojom okolí, ZOO Bojnice, Tropicarium
Oceanárium v Budapešti, Marekov dvor, Vydrovo-lesnícky
skanzen. Cieľom je nadviazať na získané vedomosti záţitkom,
pozorovanie ţivota zvierat, dokumentácia jednotlivých krokov,
ochrana zvierat a prezentácia jednotlivých výstupných materiálov.

Číslo
žiadosti

376-ŠpB

377-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

Základná škola Janka
Spievajúce drevo
Matúšku

ZŠ Trenčianske
Teplice

379-ŠpB Základná škola Divín

Hrdinovia dejín

Naše problémyhlavná téma
vyučovania

Podporená
suma

990,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Mesto

Dolný Kubín

Trenčianske
Teplice

Divín

Časový
harmonogram

Anotácia

december 2010- máj
2011

Počas realizácie projektu budú ţiaci spoznávať kultúrne a
vlastivedné bohatstvo nášho regiónu zaradené do svetového
dedičstva UNESCO - fujaru a jej hudbu pod vedením ľudového
majstra p. Jaroslava Slobodu. Priamo v školskej dielni budú vidieť
p. Jaroslava Slobodu pri výrobe fujary. Pod jeho vedením a pod
vedením učiteľa vyrobia píšťaly pouţívané v regióne Oravy. Na
tvorivých dielňach pouţijú niektoré z rezbárskych vzorov a
ľudových výšiviek, čím chceme rozvíjať praktické zručnosti.
Nácvikom oravských piesní a verejným predstavením chceme
poukázať na krásu slovenského folklóru a vštepovať ţiakom lásku
k ľudovej piesni. Projekt vyvrcholí verejným koncertom a hrou na
drevené píšťaly. Projekt chce zapojiť ţiakov do propagácie fujary a
jej hudby medzi mladými ľuďmi, rozoslaním DVD Duša fujary do
partnerských škôl v zahraničí predstaví aktivity, do ktorých sa ţiaci
zapojili a predovšetkým fujaru a jej hudbu.

december 2010- máj
2011

Ideou projektu je ponúknuť deťom vzory na napodobňovanie a
priestor na rozlišovanie všeobecného rozhľadu v poznaní. Ide o
osobnosti svetových a národných dejín, ktoré pohli dejinami svojimi
vynálezmi a myšlienkami. Tieto osobnosti sú kľúčmi, ktoré otvárajú
v týţdenných témach vyučovacie hodiny v medzipredmetových
vzťahov, v netradičných formách s vyuţitím nových metód práce.
Výstupom témy sú rozmanité práce ţiakov podobe pokusov,
pozorovaní, tímových prác a zadaní, plagátov, hier a výrobkov.
Hlavným cieľom je aktivizovať deti v škole, podporiť ich vnútornú
motiváciu a v neformálnej podobe vytvoriť základ pre ďalšie
vzdelávanie v novom predmete - v dejepise, ktorý čaká ţiakov v 5.
ročníku.

apríl- jún 2011

Projekt je určený ţiakom 9. ročníka. Je zameraný na obdobie
posledného štvrťroku školského roka, ktorá nie je pre deviatakov
veľmi motivujúce, keďţe sú uţ známe výsledky z monitoru a
väčšina je prijatá na stredné školy. Opakovanie a zhrnutie učiva,
ktoré ich čaká na kaţdom jednom predmete plánujeme
prostredníctvom projektu premeniť na záţitok. Počas štyroch
týţdňov sa budú venovať témam, ktoré sú pre mládeţ zaujímavé a
pozrú sa na ne z rôznych hľadísk, pričom si ţiaci zopakujú uţ
získané vedomosti alebo budú musieť určité informácie vyhľadať
pomocou dostupných zdrojov. V ďalšej časti nazbierajú dostupné
informácie o hlavnom meste Maďarska - Budapešti, ktorú aj
navštívia Cieľom je viesť ţiakov k správnemu pouţívaniu internetu,
podporovať tvorivosť u ţiakov, netradičnou formou získavať nové
informácie, vedieť pracovať s digitálnou technikou a získať
netradičné nové záţitky.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

380-ŠpB Spojená škola

383-ŠpB Základná škola

384-ŠpB

Spojená škola
internátna

385-ŠpB ZŠ a MŠ v Habovka

Názov projektu

Znovuobjavená
študovňa

"Rozprávkové
kráľovstvá"

"Zvyky zvedavej
Niky"

Po stopách našich
predkov

Podporená
suma

870,00 €

1 000,00 €

800,00 €

920,00 €

Mesto

Bratislava

Štúrovo

Nitra

Habovka

Časový
harmonogram

Anotácia

1.12.2010- 15.6.2011

Projekt zaloţený na podpore klasických tlačených aj nových
elektronických informačných zdrojov. Študovňa tretieho tisícročia
nemusí predstavovať nekonečnú miestnosť s kilometrami regálov.
Mala by však stále byť studnica kvalitných informácií. Značná časť
súčasného informačného fondu je prístupná aj v elektronickej
podobe na internete. Ţiaci si tak dokáţu listovať v knihách bez
toho, aby navštívili študovne vo vzdialených krajinách. Cieľom je
rozvíjať kľúčové znalosti a zručnosti ţiakov s informačnými
technológiami a multimediálnymi informáciami, zmeniť atmosféru
na tvorivú, aktivizovať ţiakov počas vyučovania, zlepšiť znalosti
ţiakov pri zhromaţďovaní a triedení informácií, viesť ţiakov k
správnej citácií bibliografických zdrojov a zmeniť postoj k
plagiátorstvu, skombinovať moderné a klasické zdroje, tak aby
moderné nevytlačili klasické tlačené zdroje.

január- máj 2011

Zámerom projektu je zrealizovať netradičnú formu vyučovania
slovenského a cudzieho jazyka na 1. stupni základnej školy,
prispieť k rozvoju originality. Z obyčajných školských tried sa stanú
rozprávkové kráľovstvá slovenského, maďarského, českého a
anglického jazyka. V kaţdom kráľovstve - triede bude znieť
rozprávka iného jazyka. Slovenské kráľovstvo navštívi slovenská
spisovateľka Gabriella Futtová a zasvätí deti do tajov písania
rozprávok. V kráľovstvách oţijú bábky, kde deti svoje domy a pocit
z tohto čítania prehrajú bábkovými divadielkami. Projekt chce
prispieť k tvorivému a podnetnému prostrediu pre ţiakov na týchto
vyučovacích hodinách, dosiahnuť, aby sa kaţdé dieťa rado a so
zvedavosťou siahlo po knihe ako zdroju zábavy, vzdelávania i
poučenia.

december 2010- máj
2011

Plánovanými aktivitami chce projekt poskytnúť našim ţiakom
rozšírené moţnosti poznávania ţivota a sveta netradičnými
formami edukácie. Zároveň chce zlepšiť materiálno-technické
vybavenie konkrétnych tried zapojených do projektu, rozvíjať
vzťahy ţiakov s intaktnými ţiakmi a zároveň podporovať a
upevňovať kooperáciu medzi nimi a napomáhať im tak k
začleneniu sa do spoločnosti. Cieľom je uplatňovanie inovatívnych
metód vyučovania, sprostredkovanie viacerých informácií ţiakom,
ktoré môţu prijímať vlastným pozorovaním reálneho ţivota a
zúčastňovať sa ich vlastnou aktivitou.

február- máj 2011

V rámci realizácie projektu preţijú ţiaci záţitkové vyučovanie v
netradičných prostrediach akými sú Múzeum Oravskej dediny,
amfiteáter na Brestovej, pekáreň a pod. Návratom do minulosti sa
deti naučia váţiť si prácu kaţdého z nás bez ohľadu na jeho
postavenie v spoločnosti spoznajú ţivot svojich predkov, naučia sa
váţiť si hodnoty, ktoré nám zachovali naši rodičia a prarodičia. V
závere predstavia ţiaci na chlebíkovej recepcii svoje prvé výučbové
CD, ktoré si deti vytvorili na základe zozbieraných informácií a
činností počas plnenia projektových cieľov.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

389-ŠpB ZŠ a MŠ Budimír 11

390-ŠpB

392-ŠpB

400-ŠpB

Základná škola SNP
Horná Ţdaňa

Základná škola,
Obyce

Základná škola
J.J.Thurzu v Detve

Názov projektu

Budúcnosť zeme
máme vo svojich
rukách

Vyčarujme si
radosť...

Región včera a dnes

"Príroda galériou"

Podporená
suma

980,00 €

800,00 €

950,00 €

750,00 €

Mesto

Budimír

Horná Ţdaňa

Obyce

Detva

Časový
harmonogram

Anotácia

február- jún 2011

Projekt je zameraný na prírodovedu a témy, ktoré sa vyučujú v 4.
ročníku základnej školy s vyuţitím medzipredmetových vzťahov a v
neposlednej miere kladie dôraz na spoluprácu s rodičmi a starými
rodičmi. Vyuţíva aktivizujúce a inovačné metódy, akými sú
brainstorming, rotujúci prehľad, kreslo pre hosťa, akrostich,
cinquin, rôzne formy kooperatívneho učenia - skupinovú prácu a
prácu vo dvojiciach. Zameriava sa hlavne na záţitkové učenie hodiny v botanickej záhrade, parku, na kvetinových záhonoch v
obci, v miestnom lese, ZOO, prírodovednom múzeu a na farme či v
spaľovni odpadkov. Ţiaci budú pracovať s encyklopédiami,
náučnými slovníkmi ale taktieţ s IKT-interaktívnou tabuľou,
fotoaparátom, CD, DVD prehrávačom, počítačom, internetom,
tlačiarňou a skenerom. Realizáciou projektu sa zvýši motivácia
ţiakov a ich vzťah k učeniu a poznávania nového.

január- máj 2011

Zo ţiakov sa stanú kúzelníci, ktorí budú na hodinách matematiky,
fyziky a geografie čarovať. Ţiaci budú riešiť rôzne rébusy. Dôraz
bude kladený na aktívne učenie, na pokusy, hry, vlastnú
skúsenosť. Cieľom je zmeniť štruktúru na vyučovaní z klasických
vyučovacích hodín na hodiny aktívneho učenia sa. Ţiaci budú
sami vyhľadávať, posudzovať, triediť a sprostredkovávať
informácie spoluţiakom. Snahou je vyuţívanie zakúpených
pomôcok na projektovú výučbu aj v budúcnosti.

Január- jún 2011

V rámci projektu majú tvorcovia záujem o vytváranie metodického
materiálu zameraného na regionálnu výchovu. Ţiaci by sa zahrali
na mladých novinárov a snaţili by sa získať informácie od
obyvateľov obce, v literatúre, na úradoch, múzeách a na internete.
Práce by spracovali do digitálnej podoby. Takto si pomocou IKT
osvoja zručnosti získavať, spracovávať a prezentovať získané
informácie a svoje názory. Výstupom by bolo multimediálne CD,
ktoré by slúţilo ako pomôcka na vyučovanie do budúcna nielen pre
našu školu ale ja ďalšie školy v regióne na zviditeľnenie obce.
Tvorbou CD by sa zdokonaľovali v IKT nielen ţiaci ale i učitelia.

február- jún 2011

Prostredníctvom projektu chce Základná škola J.J.Thurzu v Detve
prehĺbiť partnerský dialóg medzi človekom a ţivotným prostredím a
priviesť ţiakov (učiteľov a širšiu verejnosť) k uvedomeniu si
vzájomnej závislosti a potreby rovnováhy medzi človekom a
prostredím, v ktorom ţijeme. V projekte ide o prepojenie zloţiek:
Umenia a Ekológie, ktorých zlúčením bude v projekte zrealizovaná
Galéria v exteriéri. V priestoroch sa budú realizovať nielen
vyučovacie hodiny ale i kultúrne akcie organizované tvorivé dielne
pre širšiu verejnosť.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Stredná priemyselná
405-ŠpB škola stavebná,
Hurbanovo

406-ŠpB

ZŠ s MŠ Jaslovské
Bohunice

410-ŠpB ZŠ a MŠ Rakúsy

Názov projektu

Obohaťme aktivity
hodín telesnej
výchovy o florbal

Škola zdravia

Poznávaj a chráň,
prírodu si bráň

Podporená
suma

1 230,00 €

800,00 €

1 000,00 €

Mesto

Hurbanovo

Jaslovské
Bohunice

Rakúsy

Časový
harmonogram

Anotácia

Január- jún 2011

Zámerom projektu je inovovať výučbu telesnej výchovy. Cieľom je
zatraktívniť vyučovacie hodiny telesnej výchovy, rozšíriť učivo o
netradičný šport - Malý florbal, ktorý vznikol z podnetu ţiakov,
realizácia medzitriednych turnajov vo florbale a majstrovstvá školy,
organizované Ministrom školstva, participáciu ţiakov na inovovaní
obsahu výučby telesnej výchovy a podieľaní sa na ľudskej a
autentickej klíme na škole. Cieľom je zatraktívniť hodiny a urobiť
ich zaujímavejšími.

december 2010- jún
2011

Projekt je zameraný na výchovu ku zdraviu. Na hodinách sa
pracuje s pracovnými listami, ktoré obsahujú kreatívne aktivity
vedúce k osvojeniu si vedomostí z oblasti zdravia a starostlivosti
oň. Úlohy sú orientované na samostatnú, aktívnu a tvorivú činnosť
ţiakov, povzbudzujú ich k činnosti a motivujú. Cieľom je
zaujímavými a netradičnými metódami a formami vyučovania viesť
deti k uvedomeniu si dôleţitosti základných pravidiel ţivotosprávy a
dôleţitosti pitného reţimu, zdôrazneniu správneho reţimu dňa,
vyzdvihnutiu potreby pohybu pre zachovania zdravia. Ţiaci pracujú
podľa pokynov v pracovných listoch, videá a fotografie z aktivít
uverejnia na webovej stránke školy ako „virtuálnu školu zdravia" a
tak zviditeľnia svoju prácu na širokej verejnosti. Ďalej zorganizujú
„jarmok zdravia" a športové podujatie „Poď si so mnou zacvičiť"...

Január- jún 2011

Projekt bude realizovaný v špeciálnych triedach 3. a 5.ročníka na
hodinách Vecného učenia a v 5. ročníku na predmete Vlastiveda.
Špeciálne triedy navštevujú rómski ţiaci. Ţiaci budú navštevovať
exkurzie zamerané na prírodovedné múzea a botanické záhrady,
zoologickú záhradu. Na základe týchto exkurzií, výsledkom ich
práce a pozorovania bude vlastnoručne zhotovený atlas a herbár
ţivej a neţivej prírody, ktorý môţe poslúţiť aj iným ţiakom v
ostatných ročníkoch. Projekt je určený pre deti zo soc.
znevýhodneného prostredia. Vyučovanie sa bude realizovať aj v
prírode, kde si ţiaci fotoaparátom zdokumentujú prírodniny a na
základe získanej dokumentácie si vytvoria svoj vlastný fotoalbum.

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Základná škola s
416-ŠpB materskou školou
Trenčianska Turá

Názov projektu

Naša cesta za
pokladom kráľa
Mudroslava

Podporená
suma

760,00 €

Mesto

Trenčianska Turá

Časový
harmonogram

december 2010- jún
2011

Anotácia
V rámci novobudovaného kolektívu prvého ročníka Základnej školy
v Trenčianskej Turej chce projekt vyuţiť prvky integrovaného
tematického vyučovania, daltonského plánu, záţitkového učenia s
cieľom postupného osvojovania si celoţivotných pravidiel
správania a ţivotných zručností. Integrujúcim prvkom vyučovania je
učivo prírodovedy. Namiesto polročného vysvedčenia prebehne
pasovanie páţat na rytierov kráľa Mudroslava, kde formou
slovného komentára budú mať zhodnotené ich snaţenie v 1.
polroku. Účastníkmi budú samozrejme aj rodičia detí. Všetky
aktivity sa budú odohrávať v zdravom, neohrozujúcom prostredí
rovesníckeho kolektívu, rozvíjať však budeme aj vzťahy s mladšími
kamarátmi z materskej školy a staršími spoluţiakmi, učiteľmi a
zamestnancami školy a tieţ so spolubývajúcimi z obce,
spisovateľmi, výtvarníkmi a športovcami, ktorí budú do vyučovania
vtiahnutí a ţiaci ich navštívia na pracoviskách či pri činnostiach a
oţivia proces osvojovania si učiva.

