Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

06-ŠpB

10-ŠpB

16-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ ul. Pionierov 1

ZŠ Nábreţie Rimavy

ZŠ Sadová, Senica

Názov projektu

Bystrý čitateľ- The
Clever Reader

Abecedná cestička
ţiačika Nábreţiačika
mestom Hnúšťa

Rozmanitosť pohľadu

Podporená
suma

1 200,00 €

1 100,00 €

970,00 €

Mesto

Anotácia

Roţňava

Zámerom projektu "Bystrý čitateľ - The Clever Reader" je pútavou formou
rozvíjať slovnú zásobu a čitateľské zručnosti ţiakov základnej školy v
Roţňave. Projekt bude realizovaný na hodinách anglického jazyka,
výtvarnej výchovy a informatiky. Ţiaci budú sledovať anglický film,
rozprávky, anglické príbehy a riešiť úlohy v anglickom jazyku na zistenie
porozumenia a rozvoj slovnej zásoby. Následne nacvičia divadelné
predstavenie v anglickom jazyku. Na výtvarnej výchove ţiaci vytvoria
komiks a plagát a ţiaci druhého stupňa zhotovia mediálnu čítanku na
predmete výtvarná výchova, ktorá bude formou prezentácie v power
pointe.

Hnúšťa

V rámci projektu " Abecedná cestička ţiačika Nábreţiačika mestom
Hnúšťa" budú ţiaci základnej školy v Hnúšti aplikovať svoje vedomosti o
abecede pri realizácii opisného a historického výskumu týkajúceho sa
svojho mesta. Kaţdému písmenu abecedy bude priradená jedna téma, o
ktorej ţiaci budú získavať potrebné informácie prostredníctvom besied a
interview s obyvateľmi mesta, exkurzií v rôznych organizáciách či
vyhľadávaním informácií na internete. Kaţdú tému ţiaci spracujú ako
textový a obrazový materiál, z ktorého vznikne informačný minisprievodca
mestom Hnúšťa. Bude slúţiť ako učebná pomôcka pre ţiakov v iných
ročníkoch a zároveň bude publikovaný na internetovej stránke školy.

Senica

Podstatou projektu" Rozmanitosť pohľadu" je vyuţitie rôznych aktivít, ktoré
vychádzajú z tvorivosti ţiakov základnej školy v Senici. Projekt bude
realizovaný najmä na hodinách výtvarnej a technickej výchovy. Tvorivé
aktivity zahŕňajú jednotlivé časti projektu, a to erb ako kolektívne dielo
jednotlivých tried, výtvarne riešená trieda, kalendár najlepších výtvarných
prác a modelovanie plastických modelov zaujímavých budov regiónu s
moţnou futuristickou víziou a fotosúťaţ. Tieto aktivity sú zastrešené
centrálnymi témami projektu Región a Medziľudské vzťahy. Ţiaci získajú
nové informácie z dejepisu, informatiky, výtvarných smerov a sprievodný
komentár aktivít bude precvičením rôznych slohových štýlov a postupov.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

27-ŠpB

40-ŠpB

42-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Štefana Závodníka

Základná škola

ZŠ Školská 5, Veľké
Kostoľany

Názov projektu

Impulzy

Čo mi učebnice
nepovedia o našej
minulosti

Najväčší prídel aţ
teraz prišiel

Podporená
suma

1 300,00 €

1 000,00 €

870,00 €

Mesto

Anotácia

Pruţina

Projekt "Impulzy" posúva tradičné vnímanie školy smerom k vnímaniu
školy ako preţívanie zmysluplného a zaujímavého ţivota, kde má
príleţitosť osobnostne rásť kaţdý. Jednou z časťou projektu je Budúcnosť
mojej dediny. Ţiaci základnej školy v Pruţine sa budú zaujímať o
modernizáciu dediny, navrhovať zmeny a zostavovať finančný rozpočet.
Hra na podnikateľov bude zaujímať ţiakov, pretoţe dostanú dostatok
priestoru na iniciatívu a môţu sa spoločensky angaţovať. ďalšími časťami
projektu sú Projektové učenie vo forme bádateľského prieskumu,
Metodické impulzy formou besied a seminárov a Poznávanie sveta formou
autentického učenia - cestovanie.

Ľutina

Cieľom projektu "Čo mi učebnice nepovedia o našej minulosti" je návšteva
štyroch významných slovenských hradov a zámkov ţiakov zo základnej
školy v Ľutine. Ţiaci sa oboznámia s ich povesťami a históriou. Spoznajú
základné znaky hradov a zámkov a pokúsia sa o dramatizáciu povestí.
Vzhľadom na to, ţe Spišský, Oravský, Kremnický a Zvolenský hrad sú
vyhľadávanými turistickými atrakciami, ţiaci vytvoria dvojjazyčnú
informačnú broţúru v anglicko - slovenskom jazyku a reklamný plagát. Na
hodinách informatiky vytvoria prezentáciu o hradoch na Slovensku v
Power Pointe a na výtvarnej výchove vytvoria ľubovoľnou technikou model
navštíveného hradu. Zároveň sa naučia rozlišovať historické a kultúrne
pamiatky a vytvoria ich zoznam v danom regióne.

Veľké Kostoľany

Projekt "Najväčší prídel aţ teraz prišiel" má zoznámiť ţiakov základnej
školy vo Veľkých Kostoľanoch s významnou osobnosťou daného regiónu,
Jozefom Pavlovičom, spisovateľom detskej literatúry a získanie
pozitívneho vzťahu ţiakov k čítaniu a k literatúre. Projekt bude realizovaný
na hodinách čítania, výtvarnej výchovy, informatiky, vlastivedy, vo
všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. Ţiaci pôjdu do mestského
kníhkupectva na nákup Pavlovičových kníh, ktoré si v škole prečítajú.
Následne nim vytvoria vlastné ilustrácie. Zavŕšením projektu bude vlastné
divadelné predstavenie, ktoré ţiaci za pomoci rodičov vytvoria tak, ţe
zdramatizujú časť prečítanej knihy.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

47-ŠpB

48-ŠpB

52-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Janova Lehota 97

Stredná zdravotnícka
škola- Humenné

ZŠ Trstená

Názov projektu

Odysea alebo Učíme
sa tolerancii

Psychológia hrou

Potulní oravskí
trubadúri a igrici

Podporená
suma

1 500,00 €

719,00 €

1 500,00 €

Mesto

Anotácia

Janova Lehota

Cieľom projektu "Odysea alebo učíme sa tolerancii" je zorganizovať
interaktívnu vedeckú konferenciu na tému Ţidovská odysea, resp. Ţidia
včera, dnes a zajtra pred publikom celého druhého stupňa základnej školy
v Janovej Lehote. Prostredníctvom tohto projektu ţiaci vydajú zborník
vedeckých referátov a výtvarne stvárnia emotívne témy. Cieľom
konferencie bude podať o ţidovskom národe ucelenú informáciu zo
všetkých stránok. Ţiaci podniknú študijné cesty do Ţidovského múzea v
Bratislave, do Mauzólea Chatama Sófera v Bratislave a do Oswienčimu,
kde budú načerpávať informácie pre svoje vedecké referáty. Na záver
bude vyhodnotenie najlepších referátov.

Humenné

"Psychológia hrou" je projekt zameraný na hodiny psychologických cvičení
v škole, kde sa ţiaci strednej zdravotníckej školy v Humennom budú učiť
pripravovať výchovné zamestnania pre deti a dospelých ako riekanky,
slovné úlohy a pripravovať pracovnú a výtvarnú činnosť a hudobnú
výchovu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom konkrétnych činností
ako maľovanie, kreslenie, príprava divadelného aj bábkového
predstavenia a výzdoby detského oddelenia v nemocnici A.Leňa v
Humennom. Výsledkom projektu bude divadelné predstavenie, ktoré bude
prevedené v rámci výchovného zamestnania na detskom oddelení, MŠ a
ZŠ. Tak môţu ţiaci na hodinách psychológie realizovať Komenského školu hrou.

Trstená

Zámerom projektu "Potulní oravskí trubadúri a igrici" je objaviť a spoznať
najkrajšie divy Slovenska prostredníctvom literárnych ukáţok a priamej
návštevy danej lokality či pamiatky, objavením kultúrneho i prírodného
bohatstva krajiny. Ţiaci zo základnej školy v Trstenej budú putovať po
okolí a získavať vlastný elektronický materiál, ktorý vyuţijú pri tvorbe
svojho filmu. Ţiaci svoje dielo predstavia širokej verejnosti ako DVD
nahrávku s filmom, ktorý poputuje ako didaktická pomôcka pre všetky
školy v danom okrese a zároveň bude film publikovaný na stránke školy a
projektovom blogu.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

57-ŠpB

59-ŠpB

62-ŠpB

64-ŠpB

Predkladateľ

Stredná priemyselná
škola Myjava

ZŠ Ţilina

ZŠ Benkova, Nitra

Stredná zdravotnícka
škola sv. Bazila Veľkého

Názov projektu

Logistika hrou

Od biateku k euru

Digitálna fyzika

Ošetrovanie
popálených- šanca
vedieť viac

Podporená
suma

1 400,00 €

520,00 €

500,00 €

818,00 €

Mesto

Anotácia

Myjava

Projekt "Logistika hrou" je zameraný na tvorivé, inšpirujúce a podnetné
formy získavania nových praktických vedomostí a zručností z oblasti
logistiky ako vedy na hľadanie optimálneho riešenia činností v podniku.
Ţiaci zo strednej priemyselnej školy v Myjave vyuţitím systému Kanban a
súťaţe 5S budú interaktívne spolupracovať s učiteľmi formou tréningových
hier, metódou brainstormingu, tvorbou pojmových máp, účelným
vyuţívaním interaktívnej tabule a počítačov. Ţiaci budú riešiť úlohy na
štandardizáciu výroby, skladovania, systému Kanban, obratu zásob a pod.
Konečný výsledok vyučovania bude spočívať v určení merateľných veličín,
čím si trvale osvoja ťahový logistický systém riadenia podnikových tokov
Kanban.

Ţilina- Hájik

"Od Biateku k Euru" je projekt zameraný na problematiku finančnej
gramotnosti, nielen zo súčasného, ale aj historického hľadiska. Ţiaci zo
základnej školy na ul. Námestia mladosti v Ţiline si vytvoria vizuálne
pomôcky, pracovné listy, sadrové odliatky a iné materiály, ktoré im
objasnia ako sa vyvíjali platobné prostriedky na našom území. Cez
uvedomenie si histórie, ţiaci rýchlejšie pochopia súčasnú menu, jej
význam, vyuţitie a jej vplyv na ţivot. Projekt bude realizovaný na
predmetoch matematiky, dejepisu, informatiky, občianskej náuky a na
predmete profesijných zručností.

Nitra

Cieľom projektu "Digitálna fyzika" je vytvoriť web stránku venovanej fyzike
ţiakmi základnej školy na Benkovej ulici v Nitre. Na stránke ţiaci vytvoria
dostupné prezentácie, pokusy, online poznámky, video ukáţok z rôznych
oblastí fyziky. Stránka bude určená pre ţiakov a učiteľov ZŠ. Projekt bude
pozostávať z troch kľúčových tém, a to Meteorológia, Elektromagnetické
javy a Elektrická rozvodná sieť.

Prešov

Zámerom projektu "Ošetrovanie popálených - šanca vedieť viac" je
spoznávanie vysoko špecializovaného zdravotníckeho zariadenia pre
liečbu a ošetrovanie klientov s popáleninami. Ţiaci zo strednej
zdravotníckej školy sv.Bazila Veľkého v Prešove budú mať moţnosť
priamo vidieť okamţitú i dlhodobú starostlivosť o klientov s popáleninami.
Projekt zároveň umoţní vidieť a získať znalosti o bariérovom ošetrovaní
ako aj o liečebnej metóde podávania kyslíka klientom, ktorá nie je k
dispozícii kde študenti beţne vykonávajú svoju prax. Výsledkom projektu
budú riešenia komplikovaných situácií a úloh, ako aj workshopová diskusia
s odborníkmi z praxe.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

68-ŠpB

70-ŠpB

76-ŠpB

77-ŠpB

Predkladateľ

Spojená škola Trnava

ZŠ Ondavské
Matiašovce

SOŠ sv. Cyrila a Metoda

ZŠ Ţiar nad Hronom

Názov projektu

Vyuţitie projektového
vyučovania v práci s
LEGO DACTA

Po stopách Levočskej
bielej pani

Multikultúrnymi
cestičkami

Rozprávky na dobrú
noc

Podporená
suma

1 200,00 €

910,00 €

1 500,00 €

870,00 €

Mesto

Anotácia

Trnava

"Vyuţitie projektového vyučovania v práci s Lego Dacta" je projekt, ktorý
sa bude realizovať v rámci vyučovacích predmetov: domáce práce a
údrţba domácností, rodinná výchova, výchova k mravnosti a občianstvu,
výtvarná výchova. Hlavná téma projektu je Ţivotné a obytné prostredie.
Cieľom je poznať odlišnosti bývania na dedine a v meste, poznať
vnútorné riešenie domu, estetiku a hygienu bývania, zariadenie a
vyuţívanie jednotlivých miestností a poznať základné technické vybavenie
domácností. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom vychádzky do
okolia školy, stavaním domu z lega alebo kartónov, dotváraním parku a
ihriska. Výsledkom projektu budú modely mesta a dediny.

Tovarné

Projekt "Po stopách Levočskej bielej pani" je zacielený na ţiakov základnej
školy v Ondavských Matejovciach. Ţiaci budú získavať informácie o
svetoznámych pamiatkach UNESCO. Návštevou Spišského hradu a mesta
Levoča si ţiaci precvičia učivo vlastivedy pre 1.-4.ročník ZŠ, ktoré bude
vyučované priamo na mieste pod vedením turistického sprievodcu, ktorý
poskytne ţiakom mnoţstvo zaujímavých informácií. Projekt bude rozvíjať
regionálnu výchovu aj tvorbu projektov a prezentačné zručnosti.

Michalovce

V rámci projektu "Multikultúrnymi cestičkami" budú mať ţiaci strednej
odbornej školy sv.Cyrila a Metoda v Michalovciach priestor spoznať kultúru
a náboţenstvo iného etnika a národa. Projekt bude obsahovať prednášky
s odborníkmi v danej oblasti, predstaviteľmi rôznych konfesií i etník,
príprava prezentácií, realizácia projektového vyučovania, interkultúrneho
večierku, zakúpenie odbornej literatúry pre predmet Svetové náboţenstvá
a ekumenizmus. Projekt sa bude realizovať na hodinách dejepisu, na
hodinách Svetových náboţenstiev a ekumenizmu a Etickej výchove.

Ţiar nad Hronom

Projekt "Rozprávky na dobrú noc" sa bude realizovať na hodinách
slovenského jazyka, kde ţiaci základne školy v Ţiary nad Hronom budú
čítať rozprávkové knihy od slovenských ale aj zahraničných autorov,
navštívia školskú i mestskú kniţnicu, budú písať vlastné príbehy a na
hodinách výtvarnej výchovy budú ţiaci svoje príbehy aj ilustrovať. Vyrobia
si taktieţ bábky na divadelné predstavenie. Svoje príbehy si narozprávajú
na CD na hodinách informatiky, čím vznikne kompletný set - kniha a CD.
Záverom projektu si ţiaci pripravia bábkové divadlo pre deti z MŠ.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

78-ŠpB

79-ŠpB

87-ŠpB

92-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Michalovce

ZŠ Banská Bystrica

Názov projektu

Fantastická plavba

Pieninské florbalové
majstrovstvá

Spojená škola internátna Výtvarná výchova nie
Kremnica
len štetcom

SOŠ Juraja Ribaya

Turizmus očami
mladých

Podporená
suma

1 050,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Michalovce

Priebeh projektu "Fantastická plavba" bude realizovaný v šesť mesačnom
období pre ţiakov základnej školy v Michalovciach. Projekt je zameraný na
opakovanie prebratého učiva zábavnou formou a bude realizovaný hlavne
v predmetoch slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, anglický jazyk,
hudobná a výtvarná výchova. Témy projektu budú postupne prebiehať v
jednotlivých mesiacoch. Jednotlivé tematické zameranie tried bude: Anjel
dobrých srdiečok na návšteve u malých pirátov, Snehuliaci na palube
pirátskej lode, Na ostrove strigy Hedvigy, Plavíme sa za rozprávkou,
Príbeh vodnej kráľovnej a Plavba za pokladom. Kaţdá téma je spracovaná
formou rýmovanej rozprávky, do ktorej sú vsunuté úlohy pre ţiakov
orientovaných na ich činnosť a na proces aktívneho učenia.

Banská Bystrica

Cieľom projektu "Pieninské florbalové majstrovstvá" je prostredníctvom
hodín telesnej výchovy sprístupniť moţnosť vyskúšať si aj iné športy, ako
len klasické. Niekoľko mesačné trénovanie ţiakov zo základnej školy na
Pieninskej ulici v Banskej Bystrici na hodinách telesnej výchovy bude
odmenené absolvovaním týţdenného florbalového tréningu s majsterkami
sveta v hokejbale. Kaţdá trieda zostaví 2 tímy - dievčenský a chlapčenský.
Kaţdému tímu pridelí jednu krajinu, ktorú budú predstavovať, ich úlohou
bude upraviť vlajku a hymnu krajiny, ktorú budú predstavovať, tak aby sa
pred svojim zápasom mohli adekvátne predstaviť.

Kremnica

Bánovce nad
Bebravou

Zámerom projektu "Výtvarná výchova nielen štetcom" je pripraviť ţiakov
Spojenej internátnej školy v Kremnici na samostatnú prácu do budúcna.
Projekt chce podnietiť v nich záujem k remeselnej a výtvarnej činnosti.
Bude sa realizovať prostredníctvom predmetov: výtvarná výchova a
dekoratívne a úţitkové práce z hliny. Záver projektu by mal ţiakov v
konečnom dôsledku podchytiť a vštepiť im zručnosti, aby podporili ich
kreativitu.
"Turizmus očami mladých" je projekt zameraný na ukázanie zanietenosti a
odhodlanosti mladých pracovať so samosprávou. Cieľom je predloţiť im
svoje nápady, týkajúce sa turizmu, jeho rozvoja a propagácie v okolí
Bánoviec nad Bebravou. Projekt chce prostredníctvom získaných a
spracovaných informácií priblíţiť občanom nové spôsoby propagácie
turizmu a šírenia osvety cez blogovanie a podieľať sa na vytvorení
náučných chodníkoch v obciach. Študenti zo strednej odbornej školy
Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou chcú na záver projektu vytvoriť
ţiacku konferenciu, zameranú na moţnosť vyuţitia turistiky v okolí
Bánoviec nad Bebravou.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

101-ŠpB

103-ŠpB

107-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Gogoľova

ZŠ Rudolfa Dilonga
Trstená

ZŠ Sačurov

Názov projektu

Matematika v
praktickom ţivote

Reportéri objavujú svet
práce v škole minulosti
a dnes

Všetci spolu si lámeme
hlavu

Podporená
suma

1 500,00 €

1 310,00 €

1 500,00 €

Mesto

Anotácia

Topoľčany

Projekt základnej školy na Gogolovej ulici v Topoľčanoch s názvom
"Matematika v kaţdodennom ţivote" je zameraný na ţiakov 8.ročníka s
cieľom praktického vyuţívania teoretických vedomostí z matematiky v
kaţdodennom ţivote. Pomocou tohto projektu chcú učitelia vytvoriť
priestor na tvorivú a aktívnu spoluprácu medzi ţiakmi, učiteľmi a rodičmi.
Riešenie tohto projektu bude realizované na predmetoch matematiky,
informatiky a predmete tvorba projektov a prezentačné zručnosti. Projekt
bude prebiehať formou zadávania samostatných úloh, aktivít preberaného
učiva v rôznych oblastiach ţivota ţiakov a bude realizovaný pomocou
troch tém: V starom po novom, Kto šetrí má a Pozrieť z okna nestačí.

Trstená

V rámci projektu "Reportéri objavujú svet práce v škole minulosti a dnes"
plánujú ţiaci základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej získať informácie
z oblasti kultúry, histórie a tradícii z literatúr, mapovaných materiálov
regionálneho charakteru v spolupráci so školskou i mestskou kniţnicou.
Jednou z cieľových činností je realizovať dobovú výučbu v Múzeu
Oravskej dediny v Zuberci, v dielni košikára a tkáča. Zavŕšením projektu
bude multimediálny DVD spot vytvorený priamo ţiakmi, ktorí pod vedením
svojich učiteľov vyhľadajú a spracujú získané informácie pomocou
inovatívnych technológií. Vytvoria spolu scenár, zmapujú terén, s pomocou
vyučujúceho ho nafilmujú a zostrihajú do výslednej podoby.

Sačurov

Zámerom projektu "Všetci si spolu lámeme hlavu" je riešenie
matematických hlavolamov (tajničky, kríţovky, sudoku, bludiská,
zápalkové hlavolamy). Cieľom projektu je rozvíjať prierezové témy,
osobnostný a sociálny rozvoj ţiakov, ich prezentačné zručnosti a mediálna
výchova. Na hodinách informatiky vytvoria ţiaci interaktívne materiály iWord, i-Excel, predvádzacie zošity a prezentácie. Zaloţia si jednu
spoločnú webovú stránku a do nej uloţia všetky svoje práce. Ţiaci budú
spolupracovať so ţiakmi zo školy v Brezovici, s ktorými škola spolupracuje
na matematických projektoch. Spoločne vytvoria Malú knihu hlavolamov.
Záver projektu bude prebiehať prostredníctvom turnaja v riešení
hlavovolamov medzi ţiakmi a starými rodičmi, ktorí budú pozvaní na
otvorenú hodinu do školy.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

108-ŠpB

110-ŠpB

111-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ sv. Dominika Savia

Špeciálna základná
škola

SOŠ elektrotechnická
Ţilina

Názov projektu

"Významní oravskí
spisovatelia očami
dubnických reportérov"

Ako sa siedmaci
dostali do rozprávkovej
dediny.

Programovanie
riadiacich systémov
Siemens LOGO!

Podporená
suma

974,00 €

1 150,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Dubnica nad
Váhom

Hlavným zámerom projektu "Významní oravskí spisovatelia očami
dubnických reportérov" je priblíţiť prostredníctvom záţitkového učenia
,ţiakom základnej školy sv.Dominika Savia v Dubnici nad Váhom,
významné miesta na Slovensku, ktoré sú spojené so ţivotom a literárnou
tvorbou významných slovenských spisovateľov. Počas literárnej exkurzie
ţiaci navštívia múzeum P.O.Hviezdoslava a cintorín v Dolnom Kubíne,
rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Vyšný Kubín - rodisko
P.O.Hviezdoslava a Margity Figuli a Slanický ostrov spojený so ţivotom
A.Bernoláka. Ţiaci si vyskúšajú byť reportérmi, kameramanmi a
výtvarníkmi. Budú tvoriť literárne reportáţe, videozáznamy a výtvarné
diela zachytávajúc navštívené miesta. Na záver ţiaci vytvoria a nacvičia
divadelnú hru na motívy novely Mladé letá od Martina Kukučína a
následne ju prezentujú rodičom školy a širokej verejnosti.

Ţiar nad Hronom

Projekt "Ako sa siedmaci dostali do rozprávkovej dediny" je zameraný na
predmety - slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie a etická výchova. Jeho cieľom je zmeniť spôsob učenia ţiakov
špeciálnej školy v Ţiary nad Hronom záţitkovým vyučovaním. Projekt je
rozdelený na dve hlavné aktivity. Prvá aktivita je zacielená na čítanie, sloh
a komunikáciu, rozvíjanie zručnosti čítania s porozumením. Ţiaci si budú
nacvičovať čítanie nahlas. V triede sa vytvorí čítacie centrum, centrum na
maľovanie a centrum na pracovné vyučovanie. Ţiaci si budú môcť vybrať
úlohy podľa svojich schopností, kde budú mať k dispozícii notebook a
interaktívnu tabuľu. Zámerom druhej aktivity bude pomocou didaktických
hier, dramatickej výchovy, pracovnej terapie, postupne dostať ţiakov do
"naozajstného rozprávkového sveta". Ţiaci vytvoria aj Zlatú knihu dobrých
skutkov. Budú si môcť pozrieť premietanú alebo hranú rozprávku a
zároveň sa zapojiť do rôznych aktivít a hier.

Ţilina

Ţiaci zo strednej odbornej školy elektrotechnickej v Ţiline chcú v predmete
Programovanie automatizačných zariadení nahradiť komplikované,
zdĺhavé a dnes uţ zastarané a prekonané programovanie starých
riadiacich systémov pomocou projektu "Programovanie riadiacich
systémov Siemens LOGO!". Ţiaci budú programovať prostredníctvom
riadiacich systémov LOGO od firmy Siemens. Naprogramované PLC chcú
vyuţiť aj na odbornom výcviku pri výučbe pneumatiky. Študentov chce
motivovať tento projekt k účasti na súťaţi SYGA 2012.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

114-ŠpB

115-ŠpB

138-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

Spojená škola Giraltovce Váš svet našimi očami

Spojená škola Giraltovce

Čo si ušijem, to si aj
oblečiem

Základná škola Benkova
Kniha nám povie veľa
34

Podporená
suma

900,00 €

1 230,00 €

515,00 €

Mesto

Anotácia

Giraltovce

Zámerom projektu Váš svet našimi očami je vytvoriť oddychovú miestnosť
pre autistov a pre deti so strednou mentálnou retardáciou v Spojenej škole
v Giraltovciach. Ich správanie je niekedy ťaţko zvládateľné, preto chcú
učitelia predísť problémom, práve pobytom v oddychovej miestnosti, kde
bude učiteľ ich sprievodcom. Týmto spôsobom sa budú môcť učitelia
ţiakom viac venovať a tak nebudú ţiaci len pasívnymi prijímateľmi
informácií. Cieľom novej miestnosti bude u ţiakov zvýšiť relaxáciu,
koncentráciu, dlhšie zotrvanie pri aktivite, rozvoj sociálnych a
komunikačných zručností, zlepšiť vzťah medzi personálom a klientom, no
aj zníţiť stres a napätie, ktoré má ţiak v triede.

Giraltovce

V Spojenej škole v Giraltovciach v rámci projektu Čo si ušijem, to si aj
oblečiem chcú formovať u ţiakov uvedomelý vzťah k práci tým, ţe si
vyskúšajú na vyučovaní prácu v krajčírstve. Budú pracovať so šijacími
strojmi, zhotovia si spolu s učiteľkou a krajčírkou strih a podľa neho ušijú
hotový výrobok. Cieľom projektu je ukázať, ţe ţiaci s ľahkých mentálnym
postihnutím dokáţu ušiť jednoduché veci a tým zvýšiť ich šancu na trhu
práce. Tieţ chcú učitelia ţiakov zapojiť do kolektívnej spolupráce, ukázať
im zmysel a význam práce, rozvíjať tvorivé myslenie, praktické zručnosti a
celé to prepojiť s reálnym ţivotom.

Nitra

Cieľom projektu "Kniha nám povie viac" je vytvorenie seminára, na ktorom
sa ţiaci základnej školy na Benkovej ulici v Nitre oboznámia s modernou a
kvalitnou detskou literatúrou. Formou besied a detských aktivít si osvoja
základy multikultúrnej a environmentálnej výchovy a navzájom sa poučia
o škodlivosti nesprávneho vyuţívania počítačovej techniky. Projekt bude
prebiehať tak, ţe seminár vţdy pripraví jedna trieda. Téma seminára sa
bude odvíjať od knihy, ktorú budú ţiaci čítať. Prvá skupina bude mať tému
Hevier - Xavier s nohami do X, druhá skupina kolekt. slovenskí
spisovatelia - Všetky pekné baby sú blondínky a tretia skupina sa bude
zaoberať témou - Príroda pod lupou. Záverom projektu bude pochopenie
nástrah e-šikany, praktické zrealizovanie poznatkov formou tvorivých dielní
a zlepšenie vzťahov v triednom kolektíve.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

140-ŠpB

144-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola

Základná škola Švedlár

Názov projektu

Tvoríme a riešime
videokvízy

Švedlár- šumná
dzedzina

Podporená
suma

1 500,00 €

1 491,00 €

Mesto

Anotácia

Bratislava

Podnetom projektu "Tvoríme a riešime videokvízy" je hravou formou
ukázať ţiakom základnej školy na Lachovej ulici v Bratislave, ţe čítanie s
porozumením sa oplatí. Projekt bude prebiehať na hodinách geografie,
histórie, biológie, výchove umením, matematike, na slovenskom jazyku a
informatike. Nosnou témou pre všetky zapojené ročníky je mesto, v ktorom
ţijem. Po zbere materiálov, kníh a informácií z rôznych médií o vlastnom
meste z viacerých pohľadov ich ţiaci následne spracujú na webstránky
nimi vytvorené, ktoré sa postupne dostávajú i na pôdu partnerských škôl.
Následne z nich budú vznikať kvízy. Hravou formou prostredníctvom
obľúbených súťaţí potom aktéri uvidia zmysel štúdia, čítania a videnia
textu. Pochopia, ţe za kaţdým úspechom stojí mnoţstvo práce a úsilia.

Švedlár

Základná škola Švedlár pripravila pre ţiakov 6.a 7.ročníka projekt s
názvom "Švedlár - šumná dzedzina." Na hodinách biológie budú ţiaci
7.ročníka porovnávať krásy prírody v okolí ich mesta v zime a na jar,
zároveň si budú všímať výskyt typických predstaviteľov stavovcov a ich
význam. Výsledkom bude umelecký opis prírody v zime a na jar, ktorý
vytvoria na hodinách slohu. Ţiaci budú taktieţ pracovať s digitálnym
fotoaparátom. Ţiaci 6.ročníka budú v rámci projektu na hodinách
informatiky a literatúry vyhľadávať pranostiky k jednotlivým mesiacom v
roku z rozličných informačných zdrojov. Na hodinách výtvarnej výchovy ich
následne dotvoria ilustráciou. Zároveň ţiaci príprava jedno tradičné
vianočné a veľkonočné jedlo, na základne receptov, ktoré vytvoria ţiaci 7.
ročníka na hodinách slohu. Vyvrcholením projektu bude obrázkový
kalendár na rok 2013, ktorý vytvoria ţiaci 7.ročníka na hodinách
informatiky, kde budú všetky práce, ktoré počas projektu vzniknú.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

145-ŠpB

149-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola s
materskou školou
Udavské

Základná škola Janka
Matúšku

Názov projektu

Päť separačných najcesta k zdravému
ţivotnému štýlu

Zem je naše ihrisko

Podporená
suma

1 300,00 €

730,00 €

Mesto

Anotácia

Udavské

Projekt s názvom "Päť separačných naj - cesta k zdravému ţivotnému
štýlu" je projekt, ktorý je priamym pokračovaním projektu z minulého roku.
V tomto projekte sú stanovené jednotlivé separačné "naj". Prvé separačné
naj bude spočívať v tom, ţe práca ekologických skupín ţiakov základnej a
materskej školy v Udavskom nebude zameraná len na priestory školy,
obce, parku, ale aj mimo obce. Bude sa dotýkať okolia, odkiaľ dochádzajú
cezpoľní ţiaci z okolitých obcí. Prvé separačné naj sa bude realizovať na
hodinách informatiky, biológie a prírodovedy. Druhé separačné naj s
názvom Separácia predchádza recykláciu spolu s nimi spoznávame lepšiu
ekológiu, je zamerané na nové veci, ktoré sa dajú vytvoriť prostredníctvom
recyklácie. Tretie separačné naj sa nazýva Separačná kreativita, kde
kreatívnou formou bude zobrazená škodlivosť jednotlivých komodít na
ţivotné prostredie. Štvrté separačné naj je nazvané Náučný chodník alebo
čo nám okolitá príroda dala, zamerané na hodiny prírodovedy, vlastivedy a
biológie. Posledné separačné naj bude prostredníctvom exkurzie na
Spišský hrad a Sivú Bradu, kde by ţiaci vyčistili odpadky a ochutnali
minerálnu vodu. Cieľom je spolupráca ţiakov 1. a 2. stupňa v oblasti
environmentálnej výchovy.

Dolný Kubín

Zámerom projektu "Zem je naše ihrisko" je objavovať krásy na Slovensku,
prostredníctvom zábavnej formy učenia sa. Ţiaci základne školy Janka
Matušku v Dolnom Kubíne budú cestovať vlakom po Slovensku mimo
hlavných ţelezničných ťahov. Počas 3-4 dňovej exkurzie budú objavovať a
zakladať nové geoskrýše. Ţiaci budú pracovať s turistickým GPS
prístrojom, a tak sa zdokonalia v čítaní digitálnych máp, orientácii v teréne
a obohatia si svoje poznatky z geografie. Na hodinách techniky ţiaci
vyrobia pamätné drevené mince s logom školy, ktoré umiestnia do skrýš.
Absolvovaním kurzu krajinnej fotografie pod vedením profesionálneho
fotografa sa ţiaci naučia zásady a rôzne metódy fotografovania prírodných
scenérií a upravovanie fotografie do umeleckej podoby. Na koniec projektu
budú ţiaci publikovať fotografie v priestoroch školy.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

151-ŠpB

154-ŠpB

161-ŠpB

Predkladateľ

Názov projektu

Základná škola s
Les náš kaţdodenný
materskou školou Liesek

Základná škola Mostná
3

Gymnázium Jána
Papánka

Médiá v premenách
storočí

Svet meteorológa

Podporená
suma

1 280,00 €

1 150,00 €

1 230,00 €

Mesto

Anotácia

Liesek

Cieľom projektu "Les nás kaţdodenný" je zmena myslenia, postojov ţiakov
základnej školy s materskou školou Liesek a umoţnenie ich participácie na
ochrane lesa a v ich okolí. Projekt podporuje ţiakov v spoznávaní
ţivotodarných funkcií lesa, k objavovaniu nových poznatkov z prírodovedy,
biológie, dejepisu a výtvarnej výchovy prostredníctvom netradičného
vyučovacieho prostredia a prizvania odborníkov. Projekt sa realizuje
prostredníctvom exkurzie do lesníckeho skanzenu vo Vydrove, na
bylinkársku farmu v Štefanove n. Oravou, exkurziou v Ruţomberských
papierňach, vo včelinci v Lieseckom Háji a prostredníctvom turistického
výstupu na Skorušinu. Projekt bude ukončený detskou vedeckou
konferenciou s názvom Pomôţme lesu, kde ţiaci poukáţu na problematiku
nehospodárneho prístupu k lesu, čo povedie ku konkrétnym krokom jeho
ochrany.

Nové Zámky

Predmetom projektu "Médiá v premenách storočí" je vznik a vývoj médií v
minulosti spolu s ich významom. Do projektu sú zapojení ţiaci 6.-9.
ročníka základnej školy v Nových Zámkoch, ktorí na hodinách
slovenského jazyka a dejepisu budú vytvárať vlastné noviny mapujúce
jednu konkrétnu historickú udalosť. V projekte sa zamerajú aj na médiá v
našich národných aj regionálnych dejinách a budú skúmať, ako boli
ovplyvnené dobou, počas ktorej vychádzali. Záverom projektu bude
podujatie s názvom Deň médií, počas ktorého budú ţiaci prezentovať
pozvaným hosťom výsledky svojej práce. Hlavným cieľom tohto projektu
bude rozvíjať u ţiakov schopnosť kriticky myslieť a zmysluplne vyuţívať
médiá a ich produkty.

Bratislava

Prostredníctvom projektu Svet meteorológa budú ţiaci na Gymnáziu Jána
Papánka v Bratislave rozvíjať medzipredmetové vzťahy v rámci fyziky,
chémie, biológie, geografie, informatiky a anglického jazyka. Úlohou ţiakov
bude prácou v skupine zostrojiť meracie prístroje na zabudovanie
meteorologickej stanice a súčasne rôznymi aktivitami vysvetliť fyzikálne
deje v oblasti meteorológie v prírode. Na záver projektu odprezentujú ţiaci
počas workshopu svoje výsledky z pozorovaní a meraní. Cieľom je
ponúknuť ţiakom zaujímavé a tvorivé vyučovacie hodiny, z ktorých sa na
základe skúseností odnesú cenné poznatky a zručnosti.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

162-ŠpB

168-ŠpB

169-ŠpB

184-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Jána
Papánka

Základná škola s
materskou školou Veľké
Ripňany

Názov projektu

Chémia.radšej raz
vidieť ako dvakrát
počuť

Zdravie z prírody v
črepníkoch

Základná škola s
Voda, čo nás drţí nad
materskou školou Liesek
vodou

Gymnázium T.Vansovej
Stará Ľubovňa

Fyzika prevaţne
nezáväzne

Podporená
suma

800,00 €

800,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Bratislava

Projekt Chémia- radšej raz vidieť ako dvakrát počuť , ktorý bude
realizovaný na Gymnáziu Jána Papánka, zameria predkladateľ na učivo pprvky z anorganickej chémie. Aktívna práca na vyučovaní bude
pozostávať z vyhľadávania informácií, z ich zatrieďovania, vyuţívania a
prezentovania. Prostredníctvom projektu budú rozvíjané praktické
zručnosti v spomínanom predmete a tieţ budú bohato zastúpené
medzipredmetové vzťahy, kritické myslenie a tvorivosť ţiakov. Prínosom
bude aj spolupráca s vysokou školou a exkurzia do Chemického závodu v
Novákoch. Cieľom projektu je sprístupnenie učiva, od ktorého sa očakáva
pevnejšie osvojenie vedomostí, praktických zručností a hlbšie prepojenie
učiva do beţného ţivota.

Veľké Ripňany

Na Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Ripňanoch sa rozhodli
pomocou projektu Zdravie z prírody v črepníkoch rozvíjať komunikatívne
zručnosti ţiakov novými metódami a formami práce. Ţiaci sa naučia
vysádzať a starať o rastliny, pracovať na hrnčiarskom kruhu a naučia sa
niečo aj v oblasti tvorby ilustrácií, či literárnych diel. Cieľom projektu je
podpora estetického cítenia a vnímania ţivotného okolitého prostredia.
Konečným výsledkom by malo byť upravené atrium, ktoré bude trvalé aj
pre ďalšie generácie, kde sa budú ţiaci učiť zastrihávať dreviny a
prihnojovať ich, no tieţ si vytvoria vlastné výrobky v tvorivých dielňach.

Liesek

Zmyslom projektu "Voda, čo nás drţí nad vodou" je realizovať vyučujúce
hodiny pre ţiakov základnej školy s materskou školou Liesek formou
záţitkového a integrovaného vyučovania. Hlavnou témou tohto projektu je
voda a jednotlivé aktivity s ňou spojené, ktoré budú prebiehať na
rozličných miestach ako čistička odpadových vôd, vodná elektráreň, loď,
termálne kúpalisko, závod na výrobu nealkoholických nápojov a pod.
Počas exkurzií na týchto miestach si budú ţiaci zaznamenávať získané
informácie na diktafón a za pomoci učiteľa aj na videozáznam. Výsledkom
tohto projektu bude dokumentárny film, pri tvorbe ktorého budú
spolupracovať aj rodičia. Film poslúţi ako učebná pomôcka pre ţiakov
niţších ročníkov na hodinách prírodovedy a vlastivedy.

Stará Ľubovňa

Na Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni sa rozhodli projektom Fyzika
prevažne nevážne spopularizovať vyučovanie fyziky s dôrazom na
záţitkové a projektové vyučovanie. Časť vyučovania sa presunie zo školy
do prírody, múzeí a na vedecké pracoviská, pričom sa vyuţije aj
prepojenie s geografiou a literatúrou. Okrem poznatkov z fyziky sa ţiaci
dozvedia veľa o Slovensku , významných osobnostiach a o úspechoch
vedy v regióne. Cieľom je urobiť vyučovanie fyziky zaujímavejším, zaujať
ţiakov, vyuţiť ich hravosť, zvedavosť a aj súťaţivosť.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

188- ŠpB

195- ŠpB

198- ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Trstená

ZŠ V Bratislave

Gymnázium Ľ. Štúra

Názov projektu

Maturita tajomstiev
prírody

Trieda v pohybe

Mikrokozmos na dlani

Podporená
suma

1 400,00 €

800,00 €

1 270,00 €

Mesto

Anotácia

Trstená

V projekte Maturita tajomstiev prírody sa ţiaci Základnej školy v Trstenej
stanú akoţe maturantmi , kde ich bude čakať Maturita tajomstiev prírody,
ktorú aby zvládli , budú musieť absolvovať prednášky a semináre v
tvorivých dielňach. Ich vyučujúcimi nebudú len učitelia, ale aj odborníci v
danej téme a po kaţdej prednáške im zadajú úlohu, ktorú budú musieť
ţiaci splniť. Na záver ich čaká maturitná skúška vo forme hry a kvízu a jej
zvládnutie sa ukončí na slávnosti, kde ţiaci získajú diplomy a vysvedčenia.
Hlavnými cieľmi projektu je ukázať ţiakom prírodné bohatstvo, vytvoriť
kladný vzťah k prírode, rozvíjať ich tvorivé zručnosti, vnímať okolie z
pohľadu vlastných skúseností a mnoho ďalších vecí.

Bratislava

Celoročný projekt Trieda v pohybe bude netradičný inovatívny spôsob
vyučovania prvákov na jednej z bratislavských základných škôl, ktorého
cieľom bude rozhýbať triedu fyzicky aj virtuálne. Zámerom je formou
záţitku nechať spoznať a osvojiť si prváčikom hlásky, písmenká, čísla a
všetko, čo sa v prvej triede učia. Budú im prednášané písmenkopríbehy a
číslopríbehy formou pohybových aktivít, vďaka čomu budú rozvíjať aj svoje
pohybové a sociálne zručnosti. Súčasťou projektu bude aj pouţívanie
internetu, vyhľadávanie informácií a tieţ komunikácia s rodičmi, ktorým
budú denne sprostredkovávať svoje záţitky mailovou alebo konferenčnou
formou.

Zvolen

Na hodinách fyziky chcú v rámci projektu Mikrokozmos na dlani na
Gymnáziu Ľ.Štúra vo Zvolene vytvoriť hmlovú komoru , čo je zariadenie na
pozorovanie častíc z kozmického ţiarenia. Pomocou neho budú môcť ţiaci
pozorovať dráhy častíc, zaznamenávať ich rádioaktívne ţiarenie z rôznych
zdrojov a prostredí, skúmať dolet častíc ţiarenia a mnoho ďalších aktivít.
Táto časť fyziky sa povaţuje za náročnú a príliš teoretickú, preto chce
učiteľ ţiakom ukázať aj praktickú časť a takto ich viac zaujať. Vďaka tomu
si precvičia aj iné zručnosti ako kooperáciu, komunikáciu, mapovanie,
experimentovanie, prezentačné schopnosti a zvýšia si názornosť na danú
tému. Dôleţitým cieľom je aj motivácia k ďalšiemu štúdiu v danej
problematike.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

201-ŠpB

211-ŠpB

215-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ s MŠ Brusno

ZŠ Streda nad
Bodrogom

ZŠ s MŠ bl. Zefíra

Názov projektu

Let´s play with Peppa
Pig (Zahrajme sa s
Peppou Pig)

Ekoalternatívy

Pomôţme si triedením

Podporená
suma

1 200,00 €

1 130,00 €

710,00 €

Mesto

Anotácia

Brusno

Na Základnej škole s materskou školou v Brusne sa rozhodli vytvoriť
projekt Let´s play with Peppa Pig(Zahrajme sa s Peppou Pig) , ktorého
zámerom je symbióza detí a sveta anglického jazyka, čo je zaloţené na
vyuţívaní všetkých zmyslov, spájaní skúseností a záţitkov Peppu Pig so
skúsenosťami detí. V rámci tohto projektu by chceli predkladatelia
efektívnou motiváciou vytvárať pozitívny vzťah k osvojovaniu si cudzieho
jazyka netradičnou formou výučby. Zlepšiť atmosféru na vyučovaní by
chceli hrami a dobrodruţstvami, ktoré ţiaci zaţijú s plyšovou hračkou
Peppou Pig. Tieto hry by mali zlepšiť u ţiakov rozvoj motoriky, postrehu,
vzájomnej koordinácie a kooperácie aj u detí s problémami pozornosti, no
hlavne by sa mala stať hodina angličtiny zaujímavejšou a chcenejšou.

Streda nad
Bodrogom

Projekt s názvom "Ekoalternatívy" v sebe zahŕňa hľadanie moţností
správneho nakladania a hospodárenia s odpadmi, čo sa stáva v
súčasnosti dôleţitým problémom. Celý projekt pozostáva z dvoch
podprojektov: Ekošaty a Ekokomiks, ktoré beţia súčasne s dvoma
cieľovými skupinami a pozostávajú z viacerých aktivít. Záverom tohto
projektu bude realizácia módnej prehliadky s vernisáţou, kde sa
predstavia pred širokou verejnosťou ţiakmi pripravené šaty, šperky,
doplnky zo základnej školy Stredy nad Bodrogom, pred kulisami Strom
ţivota. Ţiaci budú vystavovať aj svoje fotky a pohľadnice, kreslené listy a
foto - komiks.

Bardejov

Cieľom projektu "Pomôţme s triedením" je naučiť ţiakov základnej školy s
materskou školou bl.Zefyrína prakticky separovať odpad, ktorý sa
následne vyuţije v priebehu roka na ďalšie spracovanie. Druhotným
zámerom je oţiviť prostredie triedy a školy. Projekt sa bude realizovať
najmä na predmetoch vlastivedy, výtvarnej výchovy, prírodovedy a
informatiky. Témy projektu sa budú niesť v duchu environmentálnej
výchovy. Dominantnou témou je triedenie a vyuţitie odpadu. Ţiaci budú
dennodenne triediť odpad a v rámci niektorej vyučovacej hodiny sa tento
odpad pouţije na výrobu uţitočných predmetov.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

218-ŠpB

220-ŠpB

227-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola Lipany

Súkromné gymnázium
Ţeleziarne Podbrezová

ZŠ s MŠ Ţilina

Názov projektu

Chceme jesť zdravé, či
nezdravé potraviny?

Poznajme svoj región

Bájny svet

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

800,00 €

Mesto

Anotácia

Lipany

Členovia mediálneho krúţku spolu so ţiakmi 8.triedy na základnej škole v
Lipanoch pripravia a zrealizujú projekt "Chceme jesť zdravé, či nezdravé
potraviny?" s podtitulom Zakladáme obchody, firmy a výskumné ústavy
zameraný na zdravý ţivotný štýl a zdravú výţivu. Okrem vedomostí z
chémie budú ţiaci pracovať v oblasti aplikovanej ekonómie, finančnej
matematiky, výtvarnej výchovy a informatiky. V rámci projektu musia ţiaci
pripraviť názov fiktívnej štúdie, jej logo, výrobný a výskumný plán, jej
hlavnú myšlienku, ponuku výrobkov, zloţenie tímu, vyrobiť reklamný leták,
plagát a reklamný šot a ponuku v Power Pointovej prezentácii alebo v
chemickom pokuse. Ţiaci na Chemickom workshope, ktorý sa bude konať
na Deň Zeme, prezentujú svoje produkty. Za odmenu sa najlepší ţiaci
zúčastnia exkurzie do mliekarne v Sabinove a čokoládovne v Trebišove.

Podbrezová

Zámerom projektu "Poznajme svoj región" je naučiť ţiakov zo Súkromného
gymnázia Ţeleziarní Podbrezová rozvíjať aktívne učenie a samostatné
kritické myslenie v predmetoch slovenský jazyk a literatúra
prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií.
Projekt bude prebiehať za pomoci rôznych aktivít. Ţiaci zmapujú dianie v
regióne, zostavia publikáciu o významných osobnostiach regiónu, vytvoria
webovú stránku školského informačného portálu o regióne, budú tvoriť
rôzne slohové práce, básne a následne ich publikovať v školskom
časopise. Projektom sa rozšíria a skvalitnia kniţnično - informačné sluţby
v škole a digitalizuje sa školská kronika.

Ţilina

Obsahový záber projektu "Bájny svet" sa bude realizovať prostredníctvom
všetkých predmetov 1.stupňa na základnej škole s materskou školou na
ulici sv.Gorazda v Ţiline. V projekte sa bude nadväzovať na mimoškolské
aktivity intelektovo nadaných detí, ich záujem a zvedavosť smerujúca do
oblastí prahistórie a filozofie. Práca bude zameraná na problémové a
tvorivé riešenia, sebahodnotenie a spoluprácu, projektové vyučovanie, na
manipulačné činnosti a prezentácie. Ţiaci sa naučia rôzne dobové tance,
budú vytvárať napodobneniny odliatkov dinosaurov, stavať chrámy,
pyramídy, budú sa zoznamovať so starovekými hudobnými nástrojmi a
mnohé ďalšie činnosti.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

229-ŠpB

231-ŠpB

233-ŠpB

234-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Púchov

ZŠ s MŠ Lutiše

ZŠ s MŠ Lutiše

ZŠ s MŠ Ţilina

Názov projektu

Magická krása
studenej fyziky

Ţivot s médiami alebo
bez nich

Angličtinu zvládnem
hravo

Remeslá pod lupou

Podporená
suma

1 500,00 €

1 470,00 €

1 150,00 €

1 300,00 €

Mesto

Anotácia

Púchov

Projekt "Magická krása studenej fyziky" predstavuje súbor netradičných ale
mimoriadne efektívnych experimentov realizovaných s vyuţitím extrémne
studených látok akými sú tekutý dusík a tuhý oxid uhličitý. Podľa presného
návodu s ohľadom na bezpečnosť budú ţiaci tretieho ročníka a septimy
Gymnázia v Púchove demonštrovať levitáciu studeného supravodiča v
silnom magnetickom poli neodýmiových magnetov. Pomocou dusíka
privedú vzdušný kyslík do pevného skupenstva a silným magnetom
dokáţu jeho paramagnetizmus. Ţiaci zrealizujú ešte ďalšie aktivity s
dusíkom a tuhým oxidom uhličitým. Na záver ţiaci navštívia Centrum
popularizácie fyziky v Gymnáziu V.P.Tótha v Martine.

Lutiše

Cieľom projektu "Ţivot s médiami alebo bez nich" je motivovať ţiakov
základnej školy v Lutišiach k rôznym originálnym a tvorivým nápadom,
zaţiť niečo neobyčajné, aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu,
vyhľadávať a efektívne pracovať s vyuţitím informačno - komunikačných
technológií. Projekt bude realizovaný pomocou rôznych aktivít. Ţiaci si
vytiahnu z tzv. mediálnej myšky papieriky s menami, rozdelia sa do skupín
a rozloţia si úlohy ako príprava materiálu, tvorba kartónového a penového
média, maľovanie, zisťovanie informácií o médiu na internete, spracovanie
a následná prezentácia. Pri pozeraní filmu budú ţiaci sami aktérmi,
pretoţe vytvoria mini kinosálu, kde si budú musieť naštudovať niečo o
histórii filmu, vybrať vhodný film pre 1-4. a 6.-9.ročníky. Vytvoria virtuálne
pozvánky do kina a vstupenky vo forme náramku.

Lutiše

Zámerom projektu "Angličtinu zvládnem hravo" je premeniť učenie
anglického jazyka na zábavnú a zmysluplnú činnosť, pomôcť ţiakom
1.stupňa ZŠ a MŠ v Lutišiach tak získať sebadôveru vo všetkých
zručnostiach jazyka a prepojiť vyučovanie anglického jazyka s
matematikou. Ţiaci by sa mali naučiť pouţívať jazyk spontánne aj na
hodinách matematiky. Projekt je zameraný na rôzne témy ako Rodina a
spoločnosť, Ľudské telo, Domov a bývanie, Doprava a cestovanie a pod.

Ţilina

"Remeslá pod lupou" je projekt zacielený na 1.-4. ročník tried pre ţiakov so
všeobecným intelektovým nadaním v ZŠ s MŠ sv.Gorazda v Ţiline. Ţiaci
sa pomocou svojich rodičov a starých rodičov prenesú do minulosti, kde
budú skúmať krásu starých remesiel, prácu a ţivot ľudí v minulosti.
Navštívia skanzeny, dielne dobovým majstrov sklárov, kováčov, drotárov a
košikárov. Následne preskúmajú súčasne výrobné technológie v továrňach
a firmách v ţilinskom regióne. V závere projektu si v škole upečú vianočné
perníky a na besede upletú veľkonočné korbáče.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

238-ŠpB

249-ŠpB

250-ŠpB

251-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ s MŠ Sverepec

Stredná odborná škola
J.Čabelku

ZŠ Nové Mesto nad
Váhom

ZŠ s MŠ Liptovská
Kokava

Názov projektu

Cesta rozprávkovou
krajinou

Oţivovanie
medziľudských
vzťahov

Keď dieťa prestane
čítať, predstavivosť
zomrie

Technika v našom
ţivote

Podporená
suma

1 133,00 €

Mesto

Anotácia

Projekt "Cesta rozprávkovou krajinou" je učený ţiakom ZŠ s MŠ Sverepec.
Projekt bude prebiehať na predmetoch výtvarnej výchovy, kde budú ţiaci
svojimi maľbami vytvárať interiér triedy, zameraný na tému rozprávky Soľ
nad zlato, Janko Hraško, Maťko a Kubko, Hopsa, hor sa - zem otvor sa.
Povaţská Bystrica
Na maliarskych stojanoch budú deti maľovať kulisy pre školské divadlo. V
triede bude vytvorená oddychová zóna pomocou rehabilitačných podušiek
na sedenie. Na hodinách prírodovedy a vlastivedy budú ţiaci vyhotovovať
pracovné pomôcky a priestor vyuţívať k prezentácii k daných tém.

Holíč

V projekte "Oţivovanie medziľudských vzťahov" sa stretnú tri generácie,
deti z materských škôlok z Azylového domu Emauzy, seniori z domova
dôchodcov v Holíči a študenti strednej odbornej školy J.Čabelku v Holíči.
Študenti z tejto školy pripravia pre vybrané skupiny program z príleţitosti
rôznych významných dní ako MDD, MDŢ a Vianoc a ako spomienku na
tieto sni aj darček alebo upomienkové predmety. Projektu sa zúčastnia
študenti 2. a 3. triedy na predmetoch Animačných sluţieb, Metodiky
edukačných činností, Slovenského jazyka a literatúry, Telesnej výchovy a
Pedagogiky. Druhú časť projektu budú tvoriť tvorivé dielne. Záver projektu
vytvára video a pamiatkový album pre kaţdú organizáciu.

1 100,00 €

Nové Mesto nad
Váhom

Cieľom projektu "Keď dieťa prestane čítať, predstavivosť zomrie" je
sprostredkovanie literatúry netradičnými a pútavými metódami,
popularizácia kníh pre deti a usmerňovanie čitateľských záujmov. Na
vyučovacích hodinách sa budú prezentovať literárne diela tak, aby sa ţiaci
ZŠ v Novom Meste nad Váhom aktívne zúčastňovali na príprave a
realizácii projektu. Projekt spája tradičné postupy - hlasné čítanie,
počúvanie, ilustráciu, s inovatívnymi - dramatizáciou, bábkovým divadlom,
prezentáciami, kvízami, didaktickými hrami a prácou s interaktívnou
tabuľou. Ţiaci budú porovnávať umelecké prostriedky literárneho diela a
postupy, ktoré vyuţíva reţisér pri filmovom spracovaní.

1 210,00 €

Prostredníctvom projektu "Technika v našom ţivote" sa za pomoci hier s
vlastnoručne postavenými modelmi reálnych zariadení- páka, naklonená
rovina, kladka, kolesá hriadele, prevody a jednoduché dopravné
prostriedky, ţiakom ZŠ s MŠ Liptovská Kokava ľahšie pochopia základné
zákony mechaniky, zákonitosti sily a pohybu. Projekt zahŕňa stavebnicu
Liptovská Kokava Lego Education WeDo, ktorý je určený pre 7 ročné deti pre vysvetlenie
zákonov robotiky. K postaveným modelom budú ţiaci pripájať senzory a
motory, ktoré budú spojené s počítačom. Pomocou jednoduchého
ikonografického softvéru budú skúmať správanie sa zariadení. Budú
pracovať v skupinách, naučia sa teda spolupracovať, spoločne riešiť
problémy a prezentovať výsledky svojej práce.

1 100,00 €

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

252-ŠpB

253-ŠpB

254-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Vrbové

ZŠ Prečín

ZŠ Prečín

Názov projektu

Cesta Rozprávkovom

S Orange-om, v 80-ke
opäť ţiakom

Nasadnime do rakety

Podporená
suma

990,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Vrbové

"Cesta rozprávkovom" je projekt základnej školy vo Vrbovom a je
zameraný na vzbudenie záujmu u ţiakov o knihy prostredníctvom
rozprávok, ktoré ich budú sprevádzať všetkými aktivitami. Budú cestovať
po krajine fantázie, ktoré je v projekte nazvané ako Rozprávkovo Projekt
začne čítaním a hodnotením rozprávok a pokračovať bude kreatívnym
písaním, kedy sa zo ţiakov stanú nielen spisovatelia, ale aj ilustrátori a
herci. Piataci si pozrú divadelné spracovanie rozprávky na motívy
P.Dobšinského a zaţijú v škole Noc s rozprávkami. Budú spať v školskej
kniţnici, kde si budú môcť s rodičmi čítať rozprávky a hrať sa zaujímavé
hry. Ôsmaci si pre ţiakov piateho ročníka pripravia divadelné spracovanie
rozprávky. za to ich piataci pozvú do Bojníc na Medzinárodný festival
duchov a strašidiel.

Prečín

Projekt "S Orange-om, v 80-ke opäť ţiakom..." sa snaţí pripomenúť si 80te výročie ZŠ v Prečíne vrátením 80- ročných do školských lavíc a
presunúť ich do školských čias. Pomocou metód tvorivej dramatiky,
záţitkového učenia budú spájať históriu a súčasnosť praktickým
zapojením starých rodičov do vyučovacieho procesu porovnávaním
vyučovacích metód v 20. a 21. storočí. Vyučovanie bude sprevádzať
bábka zhotovená ţiakmi, ktorá prijateľnou formou bude podávať deťom
mnoţstvo informácií o remeslách, materiáloch, prírode a človeku. Trieda
bude rozdelená na viaceré workshopy, kde ţiaci budú mať slobodný výber
činností s didaktickými pomôckami.

Prečín

Cieľom projektu "Nasadnime do rakety" je vytvoriť pre ţiakov základnej
školy v Prečíne jedinečné prostredie, v ktorom nebudú mať pocit, ţe sú v
škole, ale v úplne inom svete. Projekt sa bude realizovať podľa tém,
predovšetkým v triedach 1.-3. ročníka. Niektoré hodiny budú vyučované
vonku, v prírode. Projekt sa venuje predmetom ako prírodoveda, telesná
výchova, anglický jazyk a matematika. Jednotlivé aktivity, ktoré projekt
zahŕňa sú vypracovanie moţných návrhov vymaľovania stien tried,
vymyslenie a vytvorenie triedneho maskota a pod. Projekt smeruje k
vytvoreniu presvedčenia u ţiakov, ţe trieda bude na inej planéte.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

266-ŠpB

267-ŠpB

270-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Spišská
Nová Ves

ZŠ Odorín

ZŠ Levice

Názov projektu

kvintan výskumníkom
alebo ako RIASY
"FytoParádu" vyhrali

KVETY

Po zbojníckych
chodníčkoch Juraja
Jánošíka

Podporená
suma

Mesto

Anotácia

1 200,00 €

Projekt "Kvintan výskumníkom alebo ako RIASY Fytoparádu vyhrali"
vyuţíva metódy a formy vzdelávania beţné vo vyspelých krajinách Európy,
v ktorých moderné technológie umoţňujú študentom Gymnázia v Spišskej
Novej Vsi samostatne bádať a aktívnym spôsobom prostredníctvom
vlastných experimentov skúmať, uvaţovať, argumentovať, a tak získavať
Spišská Nová Ves nové poznatky a vedomosti. Plánované aktivity projektu budú prebiehať
priamo v teréne a následne v biologickom, chemickom a informatickom
laboratóriu. Hlavnou myšlienkou je téma Riasy. Závery projektu ako
samotné namerané hodnoty, digitálne protokoly, blog projektu a
videozáznamy z experimentovania budú zverejnené na webstránke školy a
pouţité pri ďalšom vzdelávaní.

1 400,00 €

Odorín

Zámerom projektu "Kvety" bude preniesť ţiakov základnej školy v Odoríne
z triedy do prírody, kde budú hľadať krásu kvetov, naučia sa ich
spoznávať, váţiť si ich pre dobro včiel a zároveň ľudí. Projekt bude
prebiehať v mesiacoch máj a jún, kedy je naplánované učivo o rastlinách a
včelách. Na lúke ţiaci uskutočnia pozorovanie, neskôr podniknú exkurziu
do včelína, budú pestovať kvety, overia si vedomosti na DVD testoch,
budú sa realizovať v rámci výtvarnej činnosti pozvánok a plagátov a
vyvrcholenie daného projektu bude formou verejnej výstavy na Deň
kvetov.

Levice

Projekt "Po zbojníckych chodníčkoch Juraja Jánošíka" vráti ţiakov zo
základnej školy v Leviciach do minulosti prostredníctvom vyučovacích
hodín v múzeách, ktoré im priblíţia atmosféru minulosti práve preţívanú v
realite. Prepojenie hudobno-dramatického a výtvarno-literárneho umenia
do jedného celku s efektívnym vyuţitím medzipredmetových vzťahov je
inovatívnym prvkov vyučovania, ktorý prináša zmenu tradičnej atmosféry
pri osvojovaní si učiva. Projekt bude prebiehať v jednotlivých krokoch.
Začne prípravnými činnosťami v počítačovej učebni, bude pokračovať
vyučovacou hodinou v kniţnici, tvorbou cesty časom, tvorbou slohových a
literárnych prác, zbojníckou matematikou o zlomkoch, prípravou spevohry,
scenára a textov, prípravou Jánošíkovej kuchárskej knihy, vyučovacou
hodinou v Múzeu v Terchovej a v Múzeu Liptovskej dediny a vyvrcholí
slávnostným Jánošíkovým dňom.

1 370,00 €

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

286-ŠpB

289-ŠpB

290-ŠpB

Predkladateľ

Evanjelické gymnázium
Tisovec

ZŠ sv. Don Bosca
Topoľčany

Gymnázium Ľ.Štúra vo
Zvolene

Názov projektu

Od informácie k
poznaniu

Záţitkové učenie a
jeho mediálne
spracovanie a
prezentácia

Lavice na Lanice

Podporená
suma

1 100,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

Mesto

Anotácia

Tisovec

"Od informácie k poznaniu" je projekt Evanjelického gymnázia v Tisovci,
ktorý sa snaţí o prepojenie vyučovacích predmetov slovenského jazyka,
evanjelického náboţenstva, anglického jazyka a umenia a kultúry.
Cieľovou metódou bude vyhľadávanie a analýza informácií ako aj ich
nasledovné spracovanie. Nasledovať bude dramatizácia na tému ţivot a
dielo historicky významných ľudí z daného okolia, s prepojením mediálnej
výchovy, stále s podporou nadobúdania zručností v oblasti správneho
narábania s informáciami. Celý projekt bude prebiehať formou učenia témy
medzinárodnej konferencie škôl na tému významnej osobnosti, kde
komunikačným jazykom bude angličtina. Ţiaci získajú a spracujú
informácie na tému projektu z rôznych zdrojov, vymyslia scenár, naštudujú
si predstavenie, budú vyrábať kostýmy a kulisy a na záver budú
prezentovať dielo v cudzom jazyku pre ostatné ročníky a iné školy v okolí.

Topoľčany

Zámerom projektu "Záţitkové učenie a jeho mediálne spracovanie a
prezentácia" je zavádzanie metód a foriem inovujúceho procesu
vyučovania komplexného osobnostného rozvoja ţiakov. Prostredníctvom
záţitkového vyučovania, formou integrovaného tematického vyučovania v
blokoch, chce tento projekt sprostredkovať ţiakom základnej školy sv.
Dona Bosca v Topoľčanoch nové vedomosti a poznatky z oblasti kultúry,
umenia, histórie a tradície regiónu. Nadobudnuté teoretické poznatky ţiaci
aplikujú v praxi formou Tvorivých dielní. Tie ďalej spracujú mediálnou
formou a prezentujú. Projekt zahŕňa rôzne aktivity ako besedy, exkurzie do
zámku v Bojniciach a do Mechovičky, mestskej a školskej kniţnice a pod.

Zvolen

Hlavným cieľom projektu "Lavice na Lanice" je zmeniť zauţívaný spôsob
výučby v rámci 1.ročníka gymnázia Ľ.Štúra vo Zvolene v rámci predmetov
biológia, chémia a geografia. Princípom naplánovaných aktivít je realizácia
vyučovania na prírodnej lokalite Lanice. Prostredníctvom informačného
dňa, individuálnej práce študentov, vyučovacích hodín priamo v teréne a
záverečnej expedície, bude 140 ţiakov získavať nové zručnosti najmä v
oblasti práce s informáciami. Spolupracujúcim subjektom pri aktivitách
bude miestne environmentálne Zdruţenie Slatinka. Záverom budú
pomôcky a podklady pre vyučovanie v budúcnosti a to nielen na gymnáziu,
aké aj na školách v regióne.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

291-ŠpB

293-ŠpB

298-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Jozefa Horáka
Banská Štiavnica

ZŠ s MŠ Solčany

Súkromná ZŠ
waldorfská

Názov projektu

Bol raz jeden kráľ

Rozprávka v
matematike matematika v
rozprávke

Školička domáca alebo
rozprávkovo

Podporená
suma

1 100,00 €

1 400,00 €

1 300,00 €

Mesto

Anotácia

Banská Štiavnica

"Bol raz jeden kráľ" je projekt zameraný na zoznámenie sa s legendárnym
spevákom Michaelom Jacksonom. Ţiaci základnej školy Jozefa Horáka v
Banskej Štiavnici pre svojich spoluţiakov, rodičov a ţiakov iných škôl
pripravia súvislé pásmo, ktoré budú tvoriť prezentácie, scénky zo ţivota
speváka, vyjadrenia fanúšikov formou videí, výsledkov ankety s rodičmi,
piesní a tancov. Súčasťou projektu je výtvarné stvárnenie témy
prostredníctvom pohľadníc vychádzajúcich z obsahu piesní zameraných
na dobročinné a mierové aktivity speváka. Projekt smeruje k zvýšeniu
jazykových zručností v anglickom jazyku a prezentovaniu výtvarného
cítenia.

Solčany

V priebehu projektu "Rozprávka v matematike - matematika v rozprávke"
si ţiaci ZŠ s MŠ v Solčanoch hravým, nenásilným spôsobom utvrdia
vedomosti získané na hodinách matematiky. Projekt sa bude realizovať na
hodinách Zábavnej matematiky v nasledovných témach: My sme malí
obchodníci, Dobrí hospodári, Architekti, Piráti, Zvieratá v ZOO, Turisti,
pričom kaţdá téma úzko súvisí s učivom preberaným na matematike.
Vyučovanie sa bude realizovať v triede, ktorá sa mení podľa témy na
obchod, ihrisko alebo zoologickú záhradu. Časť vyučovacích hodín bude
prebiehať aj v počítačovej učebni.

Bratislava

"Školička domáca alebo rozprávkovo" je projekt zameraný na ţiakov
súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave, kde ţiaci budú
preţívať prostredníctvom záţitkových, umeleckých a dramatizačných
aktivít rozprávkové príbehy. Téma rozprávok je vo všetkých vyučovacích
predmetoch ako Slovenský jazyk, Prírodoveda, Kreslenie foriem a tvarov,
Hudobná a Telesná výchova, Pracovné vyučovanie. Rozprávky a ľudové
tradície budú spájať školu s rodinou, prostredníctvom záţitkovej formy
učenia. Realizácia projektu bude prebiehať v dielni ľudových tradícií, v
Abelande - krajine ľudových remesiel, v blízkom prírodnom okolí školy a
na biofarme.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

313-ŠpB

314-ŠpB

317-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ s MŠ Rakovec nad
Ondavou

ZŠ Vyšná Rybnica

ZŠ Klátovská 56

Názov projektu

Ţivá voda

Rozruch v škole

Poznaj a uchovaj

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

Mesto

Anotácia

Rakovec nad
Ondavou

Projekt "Ţivá voda" je určený všetkým ţiakom základnej školy s materskou
školou v Rakovci nad Ondavou. Jeho zámerom je poskytnúť ţiakom
vedomosti o vode, jej vlastnostiach, význame pre ţivot na planéte Zem,
hrozbe nedostatku pitnej vody. Prostredníctvom expedícií k rieke Ondava,
vychádzok k miestnemu rybníku získajú deti informácie o druhoch ţijúcich
vo vode a jej okolí, naučia sa správne odobrať prostredníctvom ekokufríka
urobiť rozbor vzorky vody, vyhodnotiť mieru znečistenia. Na exkurziách
spoznajú kúpeľné mesto Bardejov, jaskyňu Domica, vodnú nádrţ
Zemplínska Šírava a čistiareň odpadových vôd. Projekt vyvrcholí
celoškolskou akciou pri príleţitosti Dňa Zeme, kde sa uskutoční výstava
výtvarných prác, prednes vlastnej tvorby, divadielko a vodnícky bál.

Vyšná Rybnica

Cieľom projektu "Rozruch v škole" je vyuţiť záujem ţiakov o prácu s PC v
prospech zlepšovania čitateľských zručností. Ţiaci základnej školy vo
Vyšných Ruţbachoch absolvujú stretnutie so spisovateľkou, návštevy
kniţnice, bábkového divadla a Zemplínskeho múzea. Rodičov ţiakov chce
projekt usmerniť na moţnosti vyuţitia počítačov, internetu, mobilov,
zrealizovať pre nich stretnutie s odborníkmi ako detským lekárom,
odborníkom z oblasti informatiky, psychológie. Témou projektu je Moja
rodina, moje rodisko. Cieľom projektu je rozvíjať prácu v dvojiciach a v
skupinách, rozvíjať kompetenčné zručnosti a zo školy vytvoriť lokálne
centrum vzdelávania pre najširšiu verejnosť.

Niţný Klátov

Projekt "Spoznaj a uchovaj" je zameraný na priblíţenie a zdokumentovanie
ţivota predkov a porovnanie ho so súčasnosťou. Cieľom je naučiť ţiakov
zo základnej školy v Niţnom Klátove samostatnosti a zodpovednosti, čo
preukáţu v prvej fáze projektu, kedy budú zbierať a zhromaţďovať údaje
vo svojej obci. Touto cestou ţiaci spoznajú zvyklosti a tradície svojich
predkov. Aktivitou budú môcť porovnať a zdokumentovať rozdiely ţivota
kedysi vďaka fotokoláţam a fotoplátnam. Budú zdobiť nielen steny školy,
ale budú nimi obdarovaní aj starostovia obcí. Vyvrcholením projektu bude
Týţdeň tradícií, kedy v spolupráci s učiteľmi a rodičmi, starými rodičmi
zariadia a inštalujú izbu tradícií, umiestnenú vo vestibule školy.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

319-ŠpB

323-ŠpB

336-ŠpB

337-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Vígľaš

Stredná priemyselná
škola stavebná
Hurbanovo

ZŠ Lok

ZŠ Šahy

Názov projektu

Hitparáda úsvitu
ľudských dejín

Exteriérová posilňovňa

"Kniha je môj verný
kamarát"

Dajme odpadu druhú
šancu!

Podporená
suma

770,00 €

1 480,00 €

900,00 €

1 100,00 €

Mesto

Anotácia

Vígľaš

"Hitparáda úsvitu ľudských dejín" je projekt základnej školy vo Vígľaši,
ktorý úspešne nadväzuje na projekt z minulého roka. Základom projektu je
učivo 6.ročníka predmetov ako dejepis, informatika, výtvarná a etická
výchova. Jednotlivé tematické celky sú obohatené o dramatizácie udalostí
v dejinách, výtvarné tvorivé dielne, tvorivé dielne v rámci muzeálnej
pedagogiky, práca s historických textom a modelové situácie. Projekt bude
zameraný na dejepis od praveku, cez starovek aţ po vstup do stredoveku.
Snaţí sa preniesť vyučovanie z prostredia klasickej triedy do iných
priestorov ako múzea, kniţnice a galérie.

Hurbanovo

Ţiaci strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove sa na hodinách
pozemného staviteľstva budú snaţiť navrhnúť jednoduché drevené
náradie vhodné na posilňovanie tela. Projekt "Exteriérová posilňovňa" sa
snaţí pomocou vlastnej predstavivosti a kreativity ţiakov navrhnúť a
následne zrealizovať náradie na posilňovanie. Na povinnej odbornej praxi
sa najlepšie návrhy zrealizujú a na hodinách telesnej výchovy a športu ich
budú vyuţívať v rámci kondičnej prípravy. Projekt sa bude realizovať na
predmetoch Pozemné staviteľstvo, Prevádzková prax a Telesná a
športová výchova.

Lok

V projekte "Kniha je môj verný kamarát" chcú učitelia prostredníctvom
ukáţok z poézie a prózy z čítanky pre 4.ročník zdokonaľovať
predovšetkým čítanie s porozumením, naučiť ţiakov základnej školy v
Loke rozvíjať svoje komunikačné schopnosti hravou činnosťou a
obohacovať ich slovnú zásobu. Cieľom projektu je prostredníctvom hier,
tvorivého písania poskytnúť kaţdému dieťaťu priestor na sebavyjadrenie,
rozvíjať túţbu po poznaní, aby sa ţiaci s radosťou a pravidelne vracali ku
knihám. Na záver projektu ţiaci zostavia vlastný školský časopis z daných
aktivít, príbehov, ktoré vytvorili počas školského roka na projektových
hodinách.

Šahy

Projekt "Dajme odpadu druhú šancu!" má environmentálny charakter a je
zameraný na recykláciu odpadu v základnej škole v Šahoch a v
domácnosti. Súčasťou projekt je monitoring, cieľom ktorého je zistiť stav
separovania odpadu v meste a formou ankiet zistiť úroveň triedenia
odpadu v domácnostiach. Cieľom projektu je upozorniť ţiakov na
alarmujúcu produkciu odpadu, zaviesť a naučiť ţiakov správne triediť
odpad a pochopiť význam šetrenia prírodných zdrojov. Kľúčovými
predmetmi pri realizácii projektu sú geografia, biológia, informatika, svet
práce, výtvarná výchova a slovenský jazyk. Témou projektového
vyučovania je separovanie odpadu a ochrana prírodných zdrojov pred ich
vyčerpaním.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

339-ŠpB

341-ŠpB

343-ŠpB

348-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Lieskovec

ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

ZŠ Lovinobaňa

Špeciálna základná
škola v Hnúšti

Názov projektu

Bábky nás naučia
alebo radostné učenie
sa s bábkami

Svet chleba- chlieb vo
svete

Ako zachrániť Zem?

Pomocná labka pre
viacnásobne
postihnutých ţiakov

Podporená
suma

960,00 €

1 500,00 €

1 100,00 €

1 470,00 €

Mesto

Anotácia

Lieskovec

Cieľom projektu "Bábky nás naučia alebo radostné učenie sa s bábkami"
je zaujímavou a záţitkovou formou naučiť deti spoznávať a objavovať
okolí svet v reči bábok a rozprávok. Projekt bude rozvíjať detskú tvorivosť
v dramatizácii bábkoherectva, remeselné zručnosti pri výrobe bábok a
kulís. Ţiaci základnej školy v Lieskovci budú vyrábať pozvánky na svoje
bábkové divadelné predstavenie, písať scenár, vytvoria krátku prezentáciu
o celom projekte, budú upravovať fotografie do krátke animácie, filmovať
svoje bábkové predstavenie a následne vytvárať DVD. Záverom sa
bábkové predstavenie bude prezentovať na verejnosti, v MŠ a v Domove
sociálnych sluţieb.

Spišský Hrhov

Zámerom projektu "Svet chleba - chlieb vo svete" je realizácia
netradičných pedagogických stratégií rozvíjajúcich u ţiakov základnej a
materskej školy v Spišskom Hrhove vzťah k prírode, remeslám, tradíciám
a následné získavanie istých kompetencií k podnikaniu. Spojnicou tém
bude chlieb - je výroba, tradície, rôzne druhy chleba vo svete, predaj a
reklama. Témy budú ţiaci rozoberať v šiestich blokoch s interaktívnymi
formami a záţitkovými aktivitami. Formou diskusií, prípadových štúdií budú
ţiaci s odborníkmi realizovať aktivity na témy príprava podnikateľského
plánu, PR, výroba, stavba pece, pečenie a manaţment predaja. Ţiaci
dokonca skúsia predávať vlastnoručne upečený chlieb a pečivo s
prísadami z vlastnej bylinkovej záhrady.

Lovinobaňa

Projekt "Ako zachrániť Zem?" zdôrazňuje význam vyuţívania
nevyčerpaných zdrojov energie ako voda, vietor, slnko a v súvislosti s tým
význam atmosféry pre ţivot človeka. Ţiaci základnej školy v Lovinobani sa
budú zamýšľať nad ekologickými problémami vyplývajúcich zo spaľovania
vyčerpateľných zdrojov energie. Projekt sprístupní danú tému
prostredníctvom učebnej pomôcky Lego Mindstorm Education, senzorov a
interaktívnej techniky a umoţní ţiakom zaţiť niečo nepoznané. Získané
poznatky budú ţiaci prezentovať nielen v škole, ale aj na verejnosti formou
posteru v obci a na webovej stránky školy a obce.

Hnúšťa

Zámerom projektu "Pomocná labka pre viacnásobne postihnutých ţiakov"
je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede s IVVP na
predmetoch Rozvíjanie komunikačných zručností, Rozvíjanie
grafomotorických zručností, Čítanie a Písanie, pričom projekt bude
vyuţívať metódu canisterapie AAE - vzdelávanie za pomoci psov, kde
bude pedagóg vyuţívať pozitívny vplyv psa na ţiakov so špecifickými
potrebami alebo ako súčasť záţitkovej výučby. Hlavným cieľom projektu je
prirodzené zvýšenie motivácie a napomáhanie prospievaniu ţiakov s
disgrafiou a dislexiou.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

350-ŠpB

351-ŠpB

354-ŠpB

359-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Mateja
Hrebendu

Súkromná základná
škola pre deti so
všeobecným
intelektovým nadaním

Spojená škola Ivanka pri
Dunaji, SOŠ
J.A.Gagarina

ZŠ s MŠ Smolenice

Názov projektu

Ako Kubko s Maťkom
naučili primanov
ovečky dojiť

To boli časy...

Veterná elektráreň

Osobnosti nášho
regiónu

Podporená
suma

980,00 €

1 400,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Hnúšťa

"Ako Kubko s Maťkom naučili primanov ovečky dojiť" je projekt, ktorý
prevedie ţiakov gymnázia Mateja Hrebendu naprieč ľudovými remeslami a
tradíciami Gemera a Malohontu. Ţiaci za pomoci projektu odhalia tradičné
gazdovstvo na salaši v danom regióne, naučia sa všetko o starostlivosti o
domácich zvieratách, oboznámia sa s tradičnými spôsobmi obţivy predkov
a s technológiou mletia múky vo vodnom mlyne, výrobou ovčieho syra a
parenice, vyskúšajú si tkať a priučia sa k hrnčiarstvu. Získané vedomosti
ţiaci spracujú vo forme nástenného kalendára pre rok 2013 a ako články
na webovskej stránke gymnázia.

Bratislava

Zameranie projektu "To boli časy..." je na obdobie socializmu, ktorého
svedkami a ţijúcou pamäťou sú rodičia a starí rodičia ţiakov zo súkromnej
základnej školy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním v
Bratislave. Ţiaci 7.ročníka prostredníctvom vlastného bádania, rozhovorov
so svedkami, analýzou dokumentov, objavia špecifiká tejto doby. Cieľom
projektu je rozvíjať u ţiakov kompetencie pre ţivot a konfrontáciu
viacerých tvrdení, ich vyhodnocovanie, formovanie vlastného názoru na
dané historické udalosti.

Ivanka pri Dunaji

Cieľom projektu "Veterná elektráreň" je vytvorenie učebnej pomôcky experimentálnej veternej elektrárne formou stavebnice. Pomocou nej ţiaci
Spojenej školy Ivánky pri Dunaji s organizačnou zloţkou strednej odbornej
školy v Bernolákove, budú môcť demonštrovať výrobu elektrickej energie z
veternej. Projekt sa bude realizovať na odbore bioenergetika, na
predmetoch elektrotechnika, fyzika, ekológia a strojárska technológia.
Súčasťou vytvorenej stavebnice budú aj meracie prístroje. Niektoré prvky
merania budú pouţité na vytvorenie optimálneho modelu v rámci
projektovej práce.

Smolenice

Ţiaci ZŠ s MŠ Smolenice pomocou projektu "Osobnosti nášho regiónu",
interaktívnou formou získajú vedomosti o významných osobnostiach
daného regiónu literárneho a duchovného ţivota. Ţiaci navštívia pamätný
dom Jána Hollého, Juraja Fándlyho, pamätník J.U.Olivu, faru a OcÚ v
Dolnom Dubovom. V závere projektu si ţiaci pripravia powerpointové
prezentácie. Najlepšie postúpia na Konferenciu Osobnosti nášho regiónu,
ktorá sa uskutoční v spolupráci SAV a OCÚ na Smolenickom zámku.
Projekt je zameraný na niektoré aktivity ako realizáciu Bádateľskej
virtuálnej stopovačky, návštevu okolitých pamätných miest a na
konferenciu mladých bádateľov Naši veľkí rodáci.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

362-ŠpB

376-ŠpB

380-ŠpB

382-ŠpB

Predkladateľ

Obchodná akadémia
Sereď

Gymnázium F.V.Sasinka
v Skalici

ZŠ s MŠ Árpáda
Fesztyho

ZŠ Slovenských
partizánov Povaţská
Bystrica

Názov projektu

Knihy putujú z poličky
na lavičky

Bábkové divadlo

Kaţdý má svoj svet

Dielňa pána Pinocchia

Podporená
suma

1 200,00 €

700,00 €

910,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Sereď

"Knihy putujú z poličky na lavičky" je zameraný na záţitkové učenie a
sprostredkovanie sveta kníh a písomnej kultúry, súvisiacich s históriou
slovenského ľudu nielen ţiakom Obchodnej akadémie v Seredi, ale aj
obyvateľom mesta. Projekt je rozdelený na niekoľko etáp. Bude prebiehať
formou workshopov, brainstormingu, skupinového, projektového a
interaktívneho vyučovania, prezentácie projektov, záţitkového učenia a
spätnej väzby. Projekt sa bude realizovať na predmetoch slovenský jazyk
a literatúra, etická výchova, občianska náuka a dejepis.

Skalica

Zámerom projektu "Bábkové divadlo" je vytvoriť si vlastné bábkové
divadlo, ktoré by podnecovalo tvorivosť ţiakov gymnázia F.V.Sasinka v
Skalici, ich zručnosti a vedomosti v umeleckej oblasti. Projekt zahŕňa
vytvorenie scény, bábiek, kostýmov, textov, hudby, zvukov a následne
nacvičenie a prezentovanie predstavenia pre deti MŠ a ZŠ v Skalici. Ţiaci
navštívia profesionálne bábkové divadlo, ktorým sa inšpirujú. Projekt sa
bude realizovať na predmetoch výchova umením a výtvarnej výchove.

Hurbanovo

Cieľom projektu "Kaţdý má svoj svet" je vyhotovenie makety rodinného
domu s upraveným dvorom. Počas vyhotovenia sa ţiaci ZŠ s MŠ Árpáda
Fesztyho oboznámia s jednotlivými fázami stavby domu, ako aj s prácou
majstrov pri stavbe, vyuţívajúc svoje vedomosti z beţného ţivota. Ţiaci
získajú nové informácie a vedomosti o kultúre iných národov pomocou
internetu a absolvujú virtuálnu exkurziu po mape sveta. Na hodinách
výtvarnej výchovy nadobudnú vlastné skúsenosti s doteraz pre ne menej
známymi látkami ako napríklad bavlna. Vrcholový cieľ projektu je viesť
ţiakov k bezpečnému vyuţívaniu počítača, internetu a zdravého pozerania
televízie.

"Dielňa pána Pinocchia" je projekt, ktorého hlavná téma je kreatívne a
inovatívne vyučovanie technickej výchovy s dôrazom na praktické
osvojenie si manuálnej práce s drevom a kovmi a inými materiálmi, s
ktorými prídu ţiaci základnej školy v Povaţskej Bystrici na hodine
technickej výchovy do kontaktu. Na hodinách technickej výchovy bude
Povaţská Bystrica
prebiehať návrh, zameranie materiálu, zakreslenie a stanovenie postupu,
následné prevedenie práce ako rezanie, dlabanie, hobľovanie a vŕtanie.
Prostredníctvom zakúpených drevených surovín sa projekt snaţí umoţniť
ţiakom priamy kontakt s drevom a zároveň dať ich práce zmysel v podobe
vytvoreného, netradičného dreveného stojanu z guľatiny pre bicykle.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

388-ŠpB

389-ŠpB

391-ŠpB

395-ŠpB

397-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ s MŠ Oţďany

Gymnázium Jána
Chalupku Brezno

Gymnázium Michala
Miroslava Hodţu

Špeciálna základná
škola

Piaristická spojená škola
F.Hanáka v Prievidzi

Názov projektu

Komiks- podpora
moderného
vyučovania a kreativity
ţiakov

Voda ako prírodné a
kultúrne bohatstvo

S legom za poznaním

Malá školská
encyklopédia vtákov

Voda ako ţivel i
nevyhnutnosť

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

Mesto

Anotácia

Oţďany

Projekt "Komiks - podpora moderného vyučovania a kreativity ţiakov"
ponúka priestor, pre ţiakov ZŠ s MŠ v Oţďanoch, na tvorbu komiksov
pomocou nástroja Pixton for Schools. Projekt umoţňuje naplno uplatniť
fantáziu a tvorivú iniciatívu ţiaka. V rámci projektového vyučovania budú
ţiaci realizovať svoje projekty v graficky nápaditom a intuitívnom prostredí.
Môţu ich vytvárať ako zmysluplný príbeh, prípadne zoradiť časti témy na
základe logickej následnosti. Projekt bude realizovaný prostredníctvom
predmetov informatika, literárna výchova a geografia.

Brezno

Prostredníctvom projektu "Voda ako prírodné a kultúrne bohatstvo" ţiaci
Gymnázia Jána Chalupku v Brezne, sa aktívnym spôsobom zapoja do
spoznávania zdrojov vody a jej ochrany v danom regióne. Projekt rozvíja
výchovu k trvalo udrţateľnému rozvoju. Posilňuje zmysel pre ochranu
prírody a motivuje ţiakov k aktívnej účasti ţiť environmentálnym
spôsobom. Projekt bude realizovaný najmä na predmete chémia, kde
budú ţiaci skúmať kvalitu vody a stretnú sa s ľuďmi, ktorí sa o vodu starajú
profesionálne.

Cieľom projektu "S legom za poznaním" je vyuţitie programovateľného
robotického systému Lego Mindstorms, pri realizovaní praktického
vyučovania. Projekt umoţní ţiakom Gymnázia Michala Miloslava Hodţu
Liptovský Mikuláš skúmať alternatívne zdroje energie, či základné pneumatické systémy.
Bude sa realizovať na predmetoch informatiky, ekológii, biológii, fyzike a
chémii. Ţiaci budú programovať v moderných programovacích jazykoch,
realizovať rôzne experimentálne cvičenia.

Humenné

Zámerom projektu "Malá školská encyklopédia vtákov v meste Humenné a
okolí" je vytvorenie encyklopédie s vyuţitím inovačných metód vo
vyučovacom procese. Ţiaci špeciálnej základnej školy v Humennom budú
zisťovať údaje počas vzdelávacieho procesu, popisy, maľby, výlisky,
fotografie, ktoré budú usporiadané podľa druhu vtákov v kniţnej podobe.
Kaţdá strana bude laminovaná vo fólii. V budúcnosti bude slúţiť ako
pomôcka pre ţiakov na hodinách prírodopisu, vlastivedy a biológie. Projekt
smeruje k vytvoreniu prezentácie v powerpointe z realizácie celého
projektu i encyklopédie samotnej.

Prievidza

"Voda ako ţivel i nevyhnutnosť" je projekt Piaristickej spojenej školy
F.Hanáka v Prievidzi, ktorý formou záţitkového učenia, exkurzie, torby
krátkych projektov, účasti na tematickom vyučovaní spoločne zistia, ţe
voda je ţivel a bez vody by nebol ţivot. V rámci projektu bude prebiehať
priebeţné projektové vyučovanie, ktoré vyústi v minikonferenciu o vode
ako ţivle. Ţiaci s pomocou rodičov budú získavať dôleţité informácie a
vytvoria si vlastný projekt na prezentáciu. Projekt je zameraný na ţiakov
1.a 2. ročníka ZŠ.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

400-ŠpB

401-ŠpB

408-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola SNP
1484

Gymnázium Jána
Hollého

Základná škola
Pieninská

Názov projektu

Haló mama,
tato...škola je
oranţové zlato

Očami dokorán

Šiška veveričkemalina mamičke

Podporená
suma

Mesto

Anotácia

1 200,00 €

Projekt "Haló mama, tato...škola je oranţové zlato" nadväzuje na projekty
z minulých rokov. Vyučovanie sprevádza bábka, ktorý inovatívnym a
prirodzeným spôsobom naučí ţiakov základnej školy v Povaţskej Bystrici
Povaţská Bystrica mnoţstvo vedomostí a zručností, návykov o environmentálnej oblasti,
človeku, sveta rastlín a ţivočíchov. Trieda bude rozdelená na viaceré
workshopy, kde ţiaci budú mať slobodný výber na prácu s didaktickými
pomôckami. Projekt je zameraný na štvrtý ročník základnej školy.

1 100,00 €

Trnava

Projekt "Očami dokorán" je zameraný na prírodovedné a technické
vzdelávanie v gymnaziálnom štúdiu s cieľom naučiť sa prezentovať na
verejnosti a podporiť tvorivosť ţiakov. Zámerom projektu je viesť ţiakov k
realizácii úloh, ktoré im pomôţu lepšie pochopiť fyzikálne javy okolo nás,
rozvíjať ich predstavivosť a tvorivosť, vytvoriť atmosféru bádania,
pozorovania, súťaţivosti a hravosti v škole. V rámci projektu plánujú
navštíviť Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave a Centrum
popularizácie fyziky V.P. Tótha v Martine. Tento projekt nie je zameraný
na nákup učebných pomôcok. Zámerom je priblíţiť prírodovedné a
technické vzdelávanie aj inak ako učebnicou formou.

Banská Bystrica

Projekt "Šiška veveričke - malina mamičke" je určený pre druhákov a
tretiakov ZŠ, ktorí sa naučia spoznávať les, jeho význam a tajomstvá.
Podniknú výpravu do lesného skanzenu, kde spoznajú prostredníctvom
záţitkového učenia úţasný lesný ekosystém. Kaţdá trieda zasadí svoj
vlastný strom, o ktorý sa bude dlhodobo starať, s ktorým bude rásť a
dospievať. Zo svojich potuliek po lese vytvoria prezentácie, výtvarné a
literárne diela, fotografie, ktoré budú odprezentované rodičom, starým
rodičom, pedagógom pomocou interaktívnej tabule. Pri inovatívnej výučbe
vyuţijú modernú technológiu interaktívnych tabúľ a aktívnu prácu ţiakov s
pripravenými pracovnými listami v programe Activelnspire. Vyučovanie
bude ozvláštnené o besedy s pracovníčkou NAPANT.

910,00 €

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

411-ŠpB

413-ŠpB

422-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola Myjava

Názov projektu

Cesta za poznaním

Základná škola Banská Kooperatívne o histórii
Bystrica
Zeme

Stredná odborná škola
Prakovce

Unser Arbeitsheft- náš
pracovný zošit

Podporená
suma

1 150,00 €

900,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Myjava

Projektom "Cesta za poznaním" by chceli spojiť v Základnej škole v
Myjave históriu s modernými IKT prvkami, zachovať a priblíţiť dedičstvo
našich predkov, jeho históriu, zaujímavosti Slovenska a spoločnosti.
Výstupom projektu bude leporelo a prezentácia od príchodu Slovanov na
naše územie aţ po súčasnosť a tým priblíţiť mladšiemu školskému veku
prostredníctvom dospelých, rodičov, starých rodičov, encyklopédii,
internetu poznanie kultúrneho dedičstva našej vlasti. S podporu IKT
vytvoria didaktický materiál na vyučovanie vlastivedy vo štvrtom ročníku.
Prostredníctvom projektu sa ţiaci naučia vyhľadávať informácie, triediť ich,
spoznajú autorské práva, spoznajú mestá Slovenska, piesne, zvyky.
Naučia sa vyuţívať internet pri domácej príprave a samostatnej práci.

Banská Bystrica

"Kooperatívne o histórii Zeme" je projekt, ktorého snahou je, aby ţiaci
získali ucelené a komplexné poznatky o histórii Zeme pomocou
kooperatívneho vyučovania. V rámci projektu ţiaci pracujú v domovských
skupinách, učia sa tvorivo prejavovať, kriticky myslieť, spolupracovať,
komunikovať a riešiť spoločne zadané úlohy. Cieľom projektu je zaviesť
kooperatívne vyučovanie na hodinách biológie a tým zlepšiť vzťah k
tomuto predmetu a zvýšiť motiváciu k učeniu sa biológie. Takýto spôsob
výučby u ţiakov odbúrava stres z hodiny, učí ich komunikovať medzi
sebou, pracovať aj so slabšími, určiť si vlastné tempo v skupine, byť
zodpovedným za svoje vedomosti aj za vedomosti v skupine a pod.
Učiteľovi umoţňuje hodnotiť ţiaka priamo pri práci bez stresu.

Prakovce

"Unser Arbeitsheft - náš pracovný zošit" je projekt ţiakov, ktorí chcú svojou
prácou pomôcť sami sebe a zároveň aj iným ţiakom. Vytvorením
pomocného pracovného zošita, ktorý bude obsahovať jednoduché
kreatívne cvičenia na precvičovanie gramatiky nemeckého jazyka,
doplňovačiek, tajničiek a rôznych iných úloh si sami vytvoria vlastný
pracovný zošit z nemeckého jazyka. Ich vlastnou prácou sa budú
podvedome učiť cudzí jazyk. Hodiny realizované v rámci projektu budú
obohatené o podnetnú, motivačnú a kreatívnu prácu ţiakov.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

429-ŠpB

439-ŠpB

443-ŠpB

445-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ a MŠ Kokava nad
Rimavicou

Gymnázium M.
Hrebendu

Základná škola s MŠ
Hriňová

ZŠ Kremnica

Názov projektu

Šperky zo smetiska

C.S.I. Hnúšťa

Matematika hroulámem si hlavičku ako
makovičku

Náučné chodníky v
škole

Podporená
suma

1 100,00 €

1 500,00 €

1 150,00 €

1 000,00 €

Mesto

Anotácia

Kokava nad
Rimavicou

Projekt "Šperky zo smetiska" vznikol na základe potreby robiť spolu niečo
reálne pre ţivotné prostredie. Tvorbou vlastných návrhov šperkov z
odpadového materiálu, organizovanie módnej prehliadky, akcií
zameraných na osvetu separovania a vyuţitia odpadu, tvorby
propagačného a informačného materiálu, organizovaním akcií pre obec
chcú upozorniť na aktuálny problém týkajúci sa kaţdého z nás - na
znečistenú prírodu. Hodiny budú realizované prevaţne formou rôznych
akcií ako happening, beseda, ţivé fotenie, prehliadka a podobne. Učiteľ
bude pri realizácii väčšinou fungovať ako partner, čo môţe prispieť k
budovaniu sebadôvery a sebaúcty jednotlivcov, ako aj kolektívov.

Hnúšťa

Báseň - indícia povedie študentov k odhaleniu tajomného príbehu sochy
bájnej antickej Eurydiky, ktorú vytvoril rimavskosobotský rodák majster
István Ferenczy. Socha po rozpukaní poţiarom a následnom pochovaní
spolu s autorom bola o pár rokov exhumovaná, znovu zloţená a dnes ju
moţno vidieť na sarkofágu slávneho sochárov kostole v Rimavskej
Sobote. Študenti v rámci projektu "C.S.I. Hnúšťa" odhalia tajomstvo
Eurydiky, oboznámia sa s metódami odoberania a hodnotenia stôp na
mieste činu, v školskom laboratóriu uskutočnia reálnu identifikáciu
páchateľa pomocou odobratej DNA, vytvoria vlastnú sochu a spoločne sa
pokúsia o rekonštrukciu sochy rozbitej.

Hriňová

Projekt "Matematika hrou - Lámem si hlavičku ako makovičku" je
zameraný na ţiakov 5. aţ 9. ročníka a bude sa realizovať na predmete
matematika a na predmete informatiky. Hlavným cieľom projektu je
vytváranie priestorovej predstavivosti u ţiakov, ich logického myslenia a
tvorivosti formou súťaţe medzi triedami. Všetci ţiaci majú moţnosť overiť
si svoje vedomosti z predmetu matematika, majú moţnosť rozvíjať svoje
logické myslenie pomocou rôznych logických hier. Je dlhodobejšieho
charakteru a ponúka spestrenie beţných dní v škole.

Kremnica

Projekt "Náučné chodníky v škole" je určený pre ţiakov základnej školy.
Témou projektu sú náučné chodníky, ako informačný a vzdelávací
prostriedok. Ţiaci budú objavovať náučné lokality, skanzeny geoparky a
zaţijú prírodovedné i humanitné vyučovanie v teréne. Vytvoria nové
náučné chodníky v areáli školy - trasy rôzneho zamerania prírodovedného, historického a literárneho. Náučno-poznávací areál
poskytne priestor pre aktívne a záţitkové učenie ako najmodernejší trend
vo vzdelávaní. téma náučných chodníkov bude integrujúcou zloţkou a
prepojí jednotlivé predmety do celku. Školské motivačné chodníky vytvoria
motivačné prostredie výučby a budú novým variantom vzdelávania ţiakov.

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2011/2012- inovatívne aktivity na vyučovaní
Číslo
žiadosti

448-ŠpB

455-ŠpB

457-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ Prievidza

Základná škola

Základná škola v
Sabinove

Názov projektu

Zdolajme svoj Olymp

Čo znamená, keď sa
povie, ţe Košice sú
"metropolou východu"

Ţivot v stredoveku
očami detí

Podporená
suma

1 400,00 €

1 000,00 €

1 100,00 €

120 000,00 €

Mesto

Anotácia

Prievidza

Projekt "Zdolajme svoj Olymp" sa primárne zameriava na zavedenie
inovatívnych vyučovacích metód s cieľom rozvíjať kritické myslenie ţiakov,
interaktivitu medzi učiteľom a ţiakom, jazykové zručnosti najmä čítanie a s
porozumením a komunikačné zručnosti. Projekt sa priebeţne realizuje na
hodinách anglického jazyka na 2.stupni a mesačné aktivity projektu sú
koncipované tak, aby sa aktívne realizovali medzipredmetové vzťahy.
Spoločnou myšlienkou je zmysluplné vyuţitie voľného času a blíţiacich sa
olympijských hier v Londýne. Do projektu sa aktívne zapoja ţiaci všetkých
ročníkov školy a tieţ aj širšia verejnosť. Ide najmä o rodičov, detí z
materskej školy i dôchodcov z Denného centra v Necpaloch. Projekt
prispieva k zlepšeniu vzájomnej spolupráce medzi školou , materskou
školou, rodičmi i starými rodičmi.

Stropkov

Zámerom projektu "čo znamená keď sa povie, ţe Košice sú metropolou
východu" je navštívenie mesta Košíc, zoznámenie sa s historickými
pamiatkami, poukázanie na význam mesta pre východ Slovenska a to
pútavou formou. Sprievodcom bude Matej Korvín. Hlavnou témou je
Cestujeme po Slovensku - Spoznávame Košice. Výstupným formátom
bude spracovanie projekcie z prebádaného učiva netradičnou, názornou a
kreatívnou formou vzdelávania. Projekt je inovatívny v aplikácii vyučovania
vlastivedy. Pouţité sú inovatívne nápady, záţitkové a projektové
vyučovanie.

Sabinov

Cieľom projektu "Ţivot v stredoveku očami detí" je priblíţiť ţiakom
stredovekého človeka na našom území. Ide predovšetkým o skĺbenie a
prehĺbenie teoretických a praktických vedomostí a zručností, ktoré sú
získavané vo výchovno-vzdelávacom procese. Dôleţitým momentom je
prenos vyučovacích hodín priamo do terénu. Ţiaci budú pod vedením
pedagógov, prostredníctvom odborných publikácií, internetu a výkladu
lektorov získavať informácie, ktoré sa neskôr pokúsia realizovať v praxi.
Ţiaci vytvoria predmety dennej potreby - zbrane, nádoby, náradia, šperky a
pod. podľa moţností z naturálnych materiálov. Zároveň sa zúčastnia
dobrovoľníckych akcií spojených s úpravou okolia hradov, čím sa budú
snaţiť poukázať na potrebu chrániť historické pamiatky.

