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02-ŠpB Základná škola Mgr.  Mária 
Slašťanová Živá abeceda 30 000 Sk 995,82 € Kremnica Banskobys

trický 1.

Slovenský 
jazyk, Prvouka, 
Výtvarná 
výchova

Projekt Živá abeceda je dobrodružnou cestou prvákov za poznaním. 
Hlavnou témou je abeceda, ktorá bude integrujúcim prvkom rôznych 
vyučovacích predmetov. Všetky zážitkové formy v rámci projektu 
povedú k hravému zvládnutiu abecedy, základným počtovým 
úkonom, výtvarným i hudobným činnostiam a poznávaniu okolitého 
sveta. Abeceda sa ocitne v rozprávke, v piesňach, v príkladoch, 
bude maľovaná, modelovaná aj pečená. Vďaka jednotlivým 
písmenám deti spoznajú okolie školy, mesto, dedinu a prírodu. Ku 
každému písmenku sa bude viazať určitá téma a zaujímavé aktivity  
- I ako indiáni, či hra na indiánov, O ako opekačka a oblievačka na 
Veľkú noc, Č ako čajovnička, na ktorú sa premení bežná trieda. P 
ako pošta - deti sa oboznámia s prácou za poštovou priehradkou, 
vyrobia si vlastnú známku a pohľadnicu, ktorú pošlú rodičom. T - 
ako tkanie - pod vedením lektorky ľudových umeleckých remesiel si 
vyskúšajú prácu s krosnami. A toto sú len niektoré z množstva 
pripravovaných tvorivých aktivít.

06-ŠpB Základná škola Mgr.  Andrea 
Vojteková

Bocian to má 
ťažké 22 600 Sk 750,18 €  Košúty Trnavský 1.-4.

Prírodoveda, 
Prvouka, 
Matematika, 
Čítanie, 
Hudobná 
výchova, 
Výtvarná 
výchova, 
Telesná 
výchova, 
Etická 
výchova, 
Náboženská 
výchova, 
Vlastiveda,

Žiaci malotriednej základnej školy v Košútoch sa v rámci projektu 
dozvedia, prečo to má bocian ťažké. Témou projektu je "Výchova k 
manželstvu a rodičovstvu" ktorá sa bude v rámci integrovaného 
vyučovania spomínať na hodinách prírodovedy, prvouky, etickej 
výchovy, náboženskej výchovy, matematiky, hudobnej a výtvarnej 
výchovy, pracovného vyučovania, čítania, vlastivedy aj telesnej 
výchovy. Ako sa dá táto téma zakomponovať napríklad do 
matematiky? Napríklad tým, že deti budú zostavovať rozpočet na 
výbavičku pre bábätko. V rámci hudobnej výchovy sa budú učiť 
uspávanky, na pracovnej výchove vyrábať hračky pre dieťatko. 
Dôležité však budú aj dramatizácie, hranie rolí, besedy s lekárom, 
psychológom, rodičmi na témy o láske, o rodine, o tom, ako vzniká 
život. Projekt bude realizovaný v úzkej spolupráci školy a rodiny. 
Cieľom projektu je vyzdvihnúť hodnoty rodinného života.

11-ŠpB Základná škola Mgr. Martina 
Španková

Meteorológovi
a trochu inak 15 000 Sk 497,91 €

 Bánovce 
nad 
Bebravou 

Trenčiansk
y 7. Fyzika

55 siedmakov z Bánoviec nad Bebravou sa v rámci fyziky oboznámi 
s meteorológiou trochu inak. Už nebudú len sedieť v lavici a 
počúvať výklad učiva, ale samostatne a kreatívne pracovať a 
hravou formou vnikať do tajov meteorológie. Naučia sa 
predpovedať počasie, zostrojovať vetrolam, merať meteorologické 
prvky, zaznamenávať si vlastné pozorovania oblačnosti, vetra a 
zrážok pomocou značiek. Napokon si vytvoria aj meteorologickú 
mapu Slovenska. To všetko samozrejme nebude prebiehať len v 
triede, ale najmä na školskom dvore. Zážitkom pre nich určite bude 
aj návšteva naozajstnej meteorologickej stanice, kde sa oboznámia 
s prácou profesionálov. Cieľom projektu je, aby sa vhodnými 
metódami stalo učivo meteorológie pre žiakov atraktívnejšie a aby 
sa zvýšila ich motivácia učiť sa.



26-ŠpB Základná škola s 
MŠ Havaj

PaedDr. 
Anna 
Komišáková

Drevo 28 000 Sk 929,43 €  Havaj Prešovský 8.

Výtvarná 
výchova, 
Náboženská 
výchova, 
Dejepis, 
Prírodopis, 
Zemepis

Základná škola s MŠ Havaj sa nachádza na východe Slovenska, v 
regióne bohatom na kultúrne dedičstvo. Témou projektu sú drevené 
kostolíky, ktorá sa bude prelínať s hodinami výtvarnej výchovy, 
náboženskej výchovy, zemepisu, dejepisu a prírodopisu na druhom 
stupni ZŠ. V januári ôsmaci navštívia obce Miroľa, Bodružal, Nižný 
Komárnik a Vyšný Komárnik, pričom v každej z nich sa nachádza 
krásny drevený kostolík. Vypočujú si prednášku miestneho 
obyvateľa, pričom budú zhotovovať fotografie miestnej architektúry, 
ako aj okolitú krajinu. Fotografie následne využijú na vyučovacích 
hodinách pri zhotovovaní modelov kostolíkov na výtvarnej výchove. 
V prípade priaznivého počasia budú tvoriť modely zo snehu, 
pracovať budú aj s hlinou, sadrou a drevom. V jarných mesiacoch 
navštívia obec Potoky, kde strávia dva dni pri tvorivej činnosti 
zameranej na kresbu, maľbu a koláž miestneho dreveného 
kostolíka. Súčasťou projektu bude aj návšteva skanzenu vo 
Svidníku a účasť na festivale rusínsko-ukrajinskej kultúry, kde 
spoznajú rôzne ľudové zvyky, tradície a remeslá.

28-ŠpB Špeciálna 
základná škola

Lívia 
Petrášková

Kto pomôže 
žiakom? 
Šebestová s 
Machom

30 000 Sk 995,82 €

 
Hontiansk
e 
Moravce 

Banskobys
trický 2.-8.

Vlastiveda, 
Dejepis, 
Zemepis, 
Občianska 
výchova, 
Výtvarná 
výchova, 
Pracovné 
vyučovanie

Hlavnými hrdinami projektu sú postavičky Mach a Šebestová, ktoré 
budú žiakov sprevádzať na vyučovacích hodinách. Čarovné 
slúchadlo pomôže žiakom preniesť sa do minulých storočí, do 
vzdialených krajín alebo privolať pána šoféra, ktorý ich odvezie na 
zaujímavú exkurziu. Hlavných hrdinov budú žiaci zachraňovať z 
bombardovaného Londýna, hľadať ich stratených v púšti Gobi, 
vyslobodzovať zo zimnej časovej slučky, budú s nimi súťažiť aj 
kresliť. Raz sa trieda premení na mincovňu, inokedy na pravekú 
jaskyňu. Súčasťou projektu bude aj divadielko na niektorú z 
poviedok o Machovi a Šebestovej a tvorba humornej knihy "Ako 
nám Mach a Šebestová požičali čarovné slúchadlo". Prvoradou 
motiváciou k tvorbe projektu bolo vytvoriť pre deti tvorivé, podnetné 
a pozitívnou energiou nabité prostredie, do ktorého sa budú deti 
ráno po prebudení tešiť a kde popri učení zažijú veľa zábavy.

31-ŠpB Základná škola 
Bytča

Mgr. Ľubica 
Gabajová Detektívi 30 000 Sk 995,82 €  Bytča Žilinský 3.-9.

Slovenský 
jazyk, 
Vlastiveda, 
Prírodoveda, 
Výtvarná 
výchova, 
Informatívna 
výchova, 
Informatika

Projekt Detektívi je zameraný na zachytenie obrazu mesta Bytča z 
pohľadu histórie, zaujímavostí, premien mesta, osobností, ktoré tu 
žili a pôsobili. Vytvorili ho deti na základe podnetov ich starých 
rodičov a rodičov, ktorí vidia, ako sa mesto rýchlo mení a mnohé 
kultúrne a historické pamiatky ustupujú priemyselným parkom. V 
rámci projektu budú žiaci spoznávať do hĺbky prostredie svojho 
domova, svojho mesta. Využijú pri tom encyklopédie, internet, 
rozhovory so zamestnancami archívu, rodičmi, starými rodičmi... 
Naučia sa získané informácie triediť, spracovať, komunikovať s 
ľuďmi, klásť otázky, viesť rozhovory. Získané zaujímavosti, 
informácie, fotografie a videá budú súčasťou DVD o meste Bytča. 
Druhou časťou projektu bude vydanie kuchárskej knihy, 
zachytávajúcej tradičné jedlá a recepty regiónu. Do tejto aktivity 
zapoja aj žiakov okolitých škôl, s ktorými budú komunikovať 
prostredníctvom e-mailov. Nebude chýbať ani varenie týchto jedál 
za pomoci starých rodičov a rodičov priamo v škole.



41-ŠpB

Špeciálna 
základná škola s 
materskou školou 
internátna, Levice

Mgr. 
G.Rišková, 
Mgr. M. 
Marcienková
, Mgr. A. 
Ilečková

Tvorím, 
kreslím, čáry-
máry...

30 000 Sk 995,82 €  Levice Nitrianský 1.-3.

Pracovné 
vyučovanie,       
Výtvarná 
výchova, 
Matematika, 
Slovenský 
jazyk, Vecné 
učenie

Tvorím, kreslím, čáry-máry je projekt určený pre deti s mentálnym 
postihnutím zo špeciálnej základnej školy v Leviciach. V rámci neho 
si budú prváci, druháci a tretiaci vyrábať na výtvarnej výchove a 
pracovnom vyučovaní pomôcky, ktoré im následne pomôžu pri 
získavaní a upevňovaní poznatkov na hodinách matematiky, 
slovenského jazyka a vecného učenia. Do výroby pomôcok zapoja 
všetky svoje zmysly. Z modelovej hmoty budú napríklad vyrábať 
číslice a písmenká, zo sadry tvoriť odliatky ovocia a zeleniny, ktoré 
budú následne maľovať a spoznávať tak jednotlivé farby. Všetky 
aktivity sa budú vykonávať v priateľskom ovzduší, kde je dôležité 
vyjadrovať si pocity a nálady, kde sa dieťa nemusí báť, že niečo 
pokazí, kde sa môže slobodne rozvíjať a zapájať do poznávania čo 
najviac zmyslov. Realizácia projektu sa bude prelínať celým 
vyučovacím procesom. 

49-ŠpB Základná škola sv. 
Cyrila a Metoda

Mgr. Anna 
Paraličová, 
Ing.Terézia 
Hrebeňárová
, Mgr.  
Kvetoslava 
Brezová

Obuj botasky 
a začni 
študovať

27 000 Sk 896,24 €  Košice Košický 5.-9.

Matematika, 
Telesná 
výchova,           
Informatika

Pozitívna skúsenosť školy s využívaním mobilných technológií vo 
vyučovacom procese v rámci projektu e.Mapps.com viedla k 
vytvoreniu projektu, ktorého východiskom je interaktívna počítačová 
hra, zostavená učiteľmi a žiakmi. Hlavným hrdinom hry je 10-ročný 
Robo, ktorý prichádza po prázdninách do školy, nastupuje na druhý 
stupeň, do kolektívu pribudli noví spolužiaci, čaká ho viacero zmien. 
Robo nevyniká ani v učení ani v športe, chce sa však zapojiť do 
Košického maratónu aby tak zaujal svoju novú spolužiačku Zuzku. 
Jeho kamaráti sa mu rozhodnú pomôcť - zostavia pre neho 
tréningový plán, ktorý nezahŕňa len kondičku, ale aj zlepšenie 
životosprávy a úspešnú prípravu na referát z prírodopisu...Podobný 
princíp bude súčasťou projektu, v ktorom deviataci budú vytvárať 
pre piatakov matematické úlohy. Tie zostavia do pracovných listov, 
pričom si na hodinách informatiky precvičia aj prácu s textovým 
editorom. Piataci budú následne riešiť dané úlohy, situované do 
areálu školy, v ktorých budú tiež využívať zariadenia GPS navigácie 
na hľadanie súradníc, ktorú budú ukrývať ďalšie úlohy...

51-ŠpB Základná škola RNDr. Anna 
Zaujecová

Matematika 
prevažne 
reálne

24 500 Sk 813,25 €  
Sobrance Košický 7. Matematika       

Siedmaci majú pomocou tohto projektu získať reálny pohľad na svet 
hranolov a mnohostenov. Na vyučovacích hodinách matematiky 
budú pracovať s plastovými modelmi týchto telies a podieľať sa na 
vytváraní vlastných modelov. V reálnom svete budú hľadať 
informácie o výskyte týchto tvarov a materiál spracujú vo forme 
fotografií. Zo získaného materiálu vytvoria informačné panely. 
Vytvoria tiež prezentácie o hranoloch a mnohostenoch, obohatené o 
vlastný fotografický materiál. Budú sa hrať s vytvoreným 
"vzorcovým" pexesom a matematický edukačný softvér im umožní 
overiť si svoje vedomosti a schopnosti pre nich atraktívnym 
spôsobom

52-ŠpB
Základná škola 
Alapiskola 
Rimavská Seč

Mgr. Beáta 
Újjová

Týždeň s 
dedičstvami 
našich 
predkov

30 000 Sk 995,82 €
 
Rimavská 
Seč 

Banskobys
trický 3.

Vlastiveda, 
Čítanie, 
Telesná 
výchova            
Výtvarná 
výchova, 
Prírodoveda, 
Pv                
Slohový výcvik

Projekt nadväzuje na predmet vlastiveda v treťom ročníku. Ide o 
týždeň využitý na priblíženie jednotlivých súčastí učiva tohto 
predmetu, ako sú napríklad pamiatky, hlavné mesto, kultúra. Veľa 
žiakov v tejto škole je zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich 
svetom je domov a dedina, raz do mesiaca navštívia mesto. 
Nevedia si veľmi predstaviť život mimo ich obce. Preto na 
exkurziách, ale aj z rôznych obrazových materiálov budú vidieť ako 
reálne vyzerá prostredie, o ktorom sa práve učia. Budú sa rozprávať 
so staršími ľuďmi, ktorí im porozprávajú o minulosti, čím sa upevnia 
vzťahy a úcta k starším ľuďom.



62-ŠpB
Základná škola s 
Materskou školou 
Dvorec

Mgr. Adriana 
Čechová

Marec - 
mesiac knihy 18 060 Sk 599,48 €  Dvorec Trenčiansk

y 4. Čítanie

Témou projektu je "Marec mesiac knihy". Pedagóg sa snaží o 
zlepšenie kvality aj kvantity čítania u žiakov. Aby žiaci čítali s 
porozumením, vedeli určiť hlavnú myšlienku diela, odlíšiť poéziu od 
prózy a podobne. Žiakov čakajú tri týždne, počas ktorých postupne 
budú prechádzať rôznymi žánrami. Čaká ich súťaž o najviac 
prečítaných kníh, exkurzie v knižniciach, diskusie o prečítaných 
knihách. Z každej aktivity vzíde "zrnko múdrosti", ktoré následne 
vytvoria "knihu poznaní".

75-ŠpB Základná škola v 
Bytči

Mgr. Alena 
Galovičová

Čarodejníci 
pani Abecedy 30 000 Sk 995,82 € Bytča Žilinský 1.-4.

Čítanie, 
Výtvarná 
výchova

Cieľom projektu je netradičné zážitkové vyučovanie, v ktorom budú 
mať deti možnosť prejaviť svoju tvorivosť, fantáziu, originalitu a 
myslenie. Deti sa okrem čítania naučia aj vyrábať písmenká z 
rôznych materiálov, napríklad vo forme medovníčkov, módneho 
oblečenia s písmenkami a iné. Zmenia celý vzhľad triedy, pripravia 
divadielko pre deti z materskej školy. Na záver vytvoria leporelo 
ktoré slávnostne odovzdajú knižnici v Bytči.

76-ŠpB
Základná škola s 
MŠ P.V. 
Rovnianka

Mgr. 
Miroslava 
Ševčíková

Čo vidia 
bociany? 30 000 Sk 995,82 € Dolný 

Hričov Žilinský 4.

Vlastiveda, 
Slovenský 
jazyk, 
Literatúra, 
Výtvarná 
výchova,           
Prírodoveda

Motiváciou k vytvoreniu tohto projektu bol fakt, že deti pri vyučovaní 
vlastivedy ťažko chápu pojmy ako mapa, mierka a podobne. Celý 
projekt je preto založený na orientácii na mape. Mapa je vlastne 
obraz krajiny z pohľadu vtáka. Preto učiteľka vezme deti na výlet 
vyhliadkovým lietadlom a podrobnosti, ktoré sú uvedené na mape 
im ukáže v skutočnosti. Deti budú zakresľovať a zapisovať svoje 
pozorovanie a následne ho v triede spracujú. Budú spolu 
analyzovať zemepisné názvy a hádať ako vznikli. Popri tom im 
učiteľka objasní aj niektoré skutočnosti z histórie toho-ktorého 
miesta

79-ŠpB Základná škola v 
Ludaniciach

Vladimír 
Káčer

Mamo, tato, 
čítaj so mnou 16 000 Sk 531,10 € Ludanice Nitrianský 4.

Slovenský 
jazyk, 
Literatúra, 
Práca s 
počítačom

Projekt bude realizovaný na hodinách slovenského jazyka a 
literatúry a na hodinách informatiky. Deti si vyberú knihu z triednej 
knižnice. Po jej prečítaní si urobia poznámky a podklady, na základe 
ktorých budú na hodine informatiky spracovávať vlastnú prezentáciu 
o knihe. Prezentácie budú zaznamenané na nosič a dané k 
dispozícii ostatným triedam ako pomôcka na vyučovanie. Ďalšou 
úlohou bude zapojiť do čítania aj svojich rodičov. Deti budú mať 
možnosť rodičov "vyskúšať" z toho, ako si zapamätali dej knihy. To 
je pre nich veľká odmena. Čaká ich tiež prehliadka vydavateľstva 
Mladé Letá a beseda o tvorbe knihy.

87-ŠpB Základná škola Mgr. Anna 
Černáková "Huvy" trieda 24 000 Sk 796,65 € Hnúšťa Banskobys

trický 5.-9.

Hudobná 
výchova, 
Výtvarná 
výchova

"Huvy trieda" bude kombinovaná učebňa výtvarnej a hudobnej 
výchovy. Žiaci budú zapojení do vytvorenia vlastného pracovného 
priestoru, v ktorom sa budú cítiť príjemne. Budú spolu s pedagógmi 
objavovať nové netradičné aj úplne experimentálne metódy 
vyučovania hudobnej a výtvarnej výchovy. Niekedy pôjde o 
prepojenie týchto dvoch predmetov, hlavne pri vyučovaní dejín. Dva 
odlišné predmety si navzájom budú slúžiť ako inšpirácia. Tým práca 
žiakov na týchto predmetoch bude efektívnejšia.

88-ŠpB Gymnázium 
Mateja Hrebendu 

Mgr. 
Nadežda 
Miháľová

Férová trieda 21 000 Sk 697,07 €  Hnúšťa Banskobys
trický 1.-4. Geografia

Týmto projektom sa dostane do povedomia výraz "Fair Trade", ktorý 
sa pomaly stáva bežnou súčasťou života. V rámci vyučovania 
geografie si deti vyskúšajú rôzne druhy práce a zároveň pochopia, 
čo Fair Trade vlastne znamená. Preberú podrobne ekonomiku 
takýchto obchodov a budú porovnávať množstvo spotrebovaných 
potravín v rôznych krajinách sveta. Pomocou hry navodia situáciu, 
ochutnajú výrobky z fairtradeových obchodov. Celkove ide o to, aby 
deti pochopili veľké rozdiely a nespravodlivé taktiky 
medzinárodného obchodu a skúsili ich vyriešiť spravodlivo aspoň v 
triede.



95-ŠpB
Špeciálna 
základná škola 
internátna

Mgr. Renáta 
Janočová Škola hrou 30 000 Sk 995,82 €

Vranov 
nad 
Topľou

Prešovský 1.-4.

Matematika, 
Slovenský 
jazyk, Vecné 
učenie, 
Výtvarná 
výchova, 
Pracovné 
vyučovanie, 
ILS

Učiteľky sa v rámci tohto projektu budú snažiť priblížiť žiakom učivo 
prostredníctvom dramatizácie a literárno-dramatickej výchovy. 
Spestriť žiakom vyučovanie a uľahčiť im samotné učenie. 
Vedomosti sa tak stanú zážitkom a také sú trvalejšie - sú 
nadobudnuté podvedome. Cez dramatizáciu a hranie rolí sa dá 
deťom s mentálnym postihnutím, ktoré majú problémy sociálnej 
interakcie, sprostredkovať rad skúseností, ktoré môžu pôsobiť na 
uvoľnenie napätia z neznámeho a vytváranie nových postojov. Deti 
budú dramatizovať učivo, hrať svoje úlohy a rozprávať sa o 
rozprávke, kresliť námety a postavy samotné.

107-ŠpB Základná škola 
Janka Matúšku

Mgr. Mária 
Andrisová

Predstavme 
Slovensko 
Európe

30 000 Sk 995,82 €  Dolný 
Kubín Žilinský 2.-9.

Slovenský 
jazyk, Dejepis, 
Zemepis, 
Hudobná 
výchova, Cudzí 
jazyk, Práca s 
počítačom

Do projektu Predstavme Slovensko Európe bude zapojená takmer 
celá Základná škola Janka Matúšku z Dolného Kubína. Popri 
poznávaní cudzích národov, kultúr a jazykov žiaci v súčasnosti 
často zabúdajú na svoju vlastnú krajinu, jej históriu, kultúrne 
pamiatky a nárečia. Hlavnou úlohou žiakov 2.- 9. ročníka bude na 
hodinách slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu, hudobnej 
výchovy a cudzích jazykov zaujímavým spôsobom spracovať 
niektorú z 22 oblastí Slovenska. Žiaci v každej triede budú rozdelení 
do skupín po 5 členov a každá skupina si vyžrebuje jednu oblasť, o 
ktorej sa bude snažiť získať čo najviac informácií a tie spracovať do 
zaujímavej podoby. Po vypracovaní projektu si každá trieda zvolí 5 
členov, ktorí sa stanú "zahraničnými turistami" a tí budú putovať 
Slovenskom. Zastavia sa v každej triede, ktorá im predstaví svoju 
oblasť. Forma prezentácie závisí na fantázii každej skupiny, ich 
úlohou je však čo najviac zaujať turistov, ktorý ich budú bodovo 
hodnotiť. Trieda, ktorá získa najviac bodov, vyhráva. Na prezentáciu 
projektov žiaci pozvú aj svojich rodičov, ktorí si budú môcť pozrieť prá

115-
ŠpB Základná škola Mgr. Timea 

Pekariková
Svet je 
zaujímavý 30 000 Sk 995,82 €  Bačka Košický 1.-4.

Prvouka, 
Vlastiveda, 
Prírodoveda, 
Výtvarná 
výchova, 
Pracovné 
vyučovanie

predkladateľka projektu snažila zostaviť projekt tak, aby obsahoval 
na seba nadväzujúce učivo z každého ročníka. Na hodinách 
prvouky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy a pracovného 
vyučovanie absolvujú žiaci 1. - 4. ročníka exkurzie do Michaloviec, 
Kráľovského Chlmca, Košíc a Veľkého Kamenca, počas ktorých 
budú pozorovať rôzne veci na základe učebných osnov jednotlivých 
ročníkov. Z poznávacích výprav budú robiť fotografie, z ktorých 
vytvoria Album histórie a Album chránených území v regióne, ktoré 
budú aj pre ďalšie ročníky slúžiť ako učebné pomôcky. Na záver 
realizácie projektu by žiaci pripravili malú prezentáciu projektu pri 
príležitosti Dňa otvorených dverí pre rodičov a deti a učiteľky z 
miestnej materskej školy. Žiaci všetkých ročníkov by sa pochválili 
vlastnoručne vyrobenými albumami, výtvarnými prácami, 
vlastnoručne utkanými tkaninami, modelom mesta z kartónu a 
podobne.



118-
ŠpB

Špeciálna 
základná škola 

Mgr. Judita 
Susányiová

Cesta za 
poznaním 28 900 Sk 959,30 €  Žiar nad 

Hronom 
Banskobys
trický 5.-9.

Vlastiveda, 
Dejepis, 
Pracovné 
vyučovanie, 
Výtvarná 
výchova

Projekt Cesta za poznaním je určený pre žiakov s mentálnym 
postihnutím zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom. Pre 
týchto žiakov je učivo z dejepisu a vlastivedy veľmi vzdialené a 
nezáživné. Nevedia si predstaviť, či sa historické fakty skutočne 
odohrali alebo sú to len scény z filmov a rozprávok a takisto si 
nedokážu predstaviť časovú následnosť dejinných udalostí. 
Predkladateľky projektu sa preto rozhodli priblížiť svojim žiakom 
dejiny svojho mesta a okolia. Na projektovom vyučovaní budú žiaci 
v skupinách vyhľadávať informácie o kultúrnych a historických 
pamiatkach svojho mesta a získané informácie spracujú so 
stručným popisom do formy plagátov. Počas exkurzie na hrad 
Šášov sa oboznámia s históriou a povesťami o hrade a výlet 
fotograficky zdokumentujú. Podobne navštívia aj banský skanzen v 
Banskej Štiavnici, kaštieľ vo Svätom Antone, múzeum v Kremnici. V 
priebehu celého projektu budú žiaci v tvorivých dielňach výtvarne 
spracovávať svoje zážitky z exkurzií.

124-
ŠpB

Základná škola s 
materskou školou

Eva 
Bystrianská

Podpoľanie - 
zdroj 
inšpirácie 
nielen 
umelcov

30 000 Sk 995,82 €  Hriňová Banskobys
trický 5.-9.

Výtvarná 
výchova, 
Slovenský 
jazyk, Dejepis, 
Prírodopis

Ústredným motívom projektu Podpoľanie - zdroj inšpirácie nielen 
umelcov  je Podpoľanie ako rázovitá slovenská oblasť, ktorá sa 
bude prelínať na hodinách slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, 
prírodopisu aj dejepisu. Žiaci 5. - 9.ročníka Základnej školy v 
Hriňovej budú aktívne zapojení do všetkých fáz realizácie projektu. 
V rámci výtvarnej výchovy absolvujú besedu s umeleckou 
maliarkou, ku ktorej si budú musieť samostatne pripraviť odborné 
materiály, exkurziu do Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 
tvorivé dielne v exteriéroch, kedy žiaci budú autenticky maľovať na 
poľných stojanoch. Súčasťou tvorivej práce bude aj vyhlásenie 
okresnej výtvarnej súťaže, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetky 
školy z okresu. Na hodinách slovenského jazyka budú žiaci svoje 
dojmy z besedy o živote ľudí na lazoch spracovávať do 
novinárskeho článku, ktorý bude spolu s víťaznými výtvarnými 
prácami uverejnený v internetových novinách. Hodiny dejepisu budú 
v rámci projektu venované téme ľudovej architektúry v Podpoľaní a 

126-ŠpB Základná škola s 
materskou školou

MUDr. 
Gabriela 
Cmariková, 
Mgr. Iveta 
Szilvásiová

Ako deviataci 
s druhákmi šli 
do sveta za 
odpadmi

24 000 Sk 796,65 €  Udavské Prešovský 2. a 9.

Prvouka, 
Výtvarná 
výchova, 
Prírodopis, 
Technická 
výchova

Učiteľky prvého a druhého stupňa sa podujali vyučovacie hodiny 
prvouky, výtvarnej výchovy, prírodopisu a technickej výchovy spojiť 
a niektoré z nich uskutočniť priamo na miestach, kde sa odpadové 
suroviny spracovávajú. Podnet pre napísanie projektu vychádzal 
priamo od žiakov, ktorí by chceli na vlastné oči vidieť, ako sa 
triedený odpad mení na odpadové suroviny, ktoré je možné ďalej 
použiť. Zámerom projektu je preto vytvoriť priestor na spoločné 
tvorivé vyučovanie medzi druhákmi a deviatakmi a premeniť 
teoretické poznatky o environmentálnej výchove na druhom stupni a 
prvotné poznatky o ochrane prírody na prvom stupni na praktické 
skúsenosti a zistiť, čo sa deje s odpadom, ktorý vyzbierame. 
Spoločné kreatívne aktivity žiakov vyvrcholia tvorivou dielňou, kde v 
spolupráci s rodičmi vznikne maskot projektu "recykláčik", ktorý 
bude účastníkom projektu pripomínať potreby separácie a 



131-ŠpB Základná škola Valéria 
Fridrichová

Pátrači po 
minulosti - 
dejepisná 
spoločenská 
hra

15 000 Sk 497,91 €  Žiar nad 
Hronom 

Banskobys
trický 7.

Dejepis, 
Výtvarná 
výchova

Na hodinách dejepisu, ktoré vyučuje pani učiteľka Fridrichová zo 
Základnej školy v Žiari nad Hronom, sa môžete pokojne ocitnúť v 
Kolese šťastia alebo Dejepisnom milionárovi. Tieto a mnohé iné 
súťažné a didaktické hry používa najmä pri opakovaní učebnej látky 
a u žiakov sú veľmi obľúbené aj preto, že ich úlohou je pripraviť 
hádanky, úlohy a rébusy pre žiakov z iných tried. So žiakmi 7.A 
tohto roku vymysleli, že na hodinách výtvarnej výchovy a dejepisu 
by mohli vytvoriť spoločenské hry z preberaného učiva, ktorým je 
Veľká Morava a Slovensko v Uhorsku od 11. - 15. storočia. Aby 
mali na prípravu hry čo najviac informácií, navštívia v decembri 
Bratislavský hrad a zúčastnia sa vzdelávacieho programu Panovníci 
na hrade. Vedomosti, ktoré získajú, sa im pri vymýšľaní a riešení 
úloh určite zídu. Na nasledujúce hodiny si každý žiak pripraví 20 - 
25 otázok z učiva, rozdelia sa do skupín po 5-ich a zo všetkých 
otázok vyberú 50, ktoré napíšu na kartičky. Na hodinách výtvarnej 
výchovy deti v skupinách navrhnú hrací plán a dohodnú sa na 
pravidlách hry. Vytvorené hracie plány si na dejepise medzi sebou vy

138-ŠpB Základná škola s 
materskou školou

Mgr. Helena 
Tarbajová

Aká si krásna 
Saharská púšť 26 000 Sk 863,04 €

 Turany 
nad 
Ondavou 

Prešovský 5. a 7.
Zemepis, 
Technická 
výchova

Medzi učebné látky 5.ročníka na hodinách zemepisu patria aj témy 
Prírodné typy krajín - púšte a Človek a krajiny na Zemi - človek a 
púšte. Piataci na Základnej škole v Lomnom však tieto témy budú 
preberať celkom netradičným spôsobom. Projekt bude mať svoju 
prípravnú fázu, v rámci ktorej žiaci budú zhotovovať rekvizity púšte - 
púštne zvieratá a tradičné plodiny a do ktorej sa zapoja aj siedmaci, 
ktorí na hodinách technickej výchovy zhotovia z dreva príbytky 
púštnych obyvateľov - Tuarégov a s pomocou pani učiteliek ušijú aj 
ich typické oblečenie. Hlavná časť projektu sa uskutoční na 
školskom dvore, kde všetci zapojení žiaci vytvoria autentické 
stvárnenie púštnej krajiny s pieskom, stanom, vyrobenými 
rekvizitami a samozrejme Tuarégmi. Žiaci sa rozdelia na Tuarégov a 
turistov, ktorých Tuarégovia spolu so sprievodkyňou, pani učiteľkou, 
zajmú a jedinou šancou na vyslobodenie bude obstáť v skúške 
"Poznáš dobre púšť?". Podarí sa im vyslobodiť z rúk púštnych 
obyvateľov? Závisí od toho, nakoľko pozornými turistami počas 
svojej ceste púšťou boli.

141-ŠpB Základná škola s 
materskou školou

Mgr. Erika 
Čuchranová

My a veci. 
Remeslá 29 000 Sk 962,62 €

 
Chminian
ská Nová 
Ves 

Prešovský 1.

Prvouka, 
Matematika, 
Čítanie, 
Písanie, 
Výtvarná 
výchova

Prváci zo Základnej školy v Chminianskej Novej Vsi sa budú v 
priebehu jedného májového týždňa oboznamovať s rôznymi 
remeslami a povolaniami. V pondelok navštívia nábytkársku firmu, 
kde sa na vlastné oči oboznámia s výrobou nábytku. Hotové 
výrobky si pôjdu pozrieť do Domu nábytku, kde sa takisto dozvedia, 
ako sa kúpený nábytok, dostane až k nám domov. V utorok budú 
žiaci pri práci v skupinách využívať všetky informácie, ktoré sa 
dozvedeli, keďže ich úlohou bude navrhnúť plagát, ako sa vyrába 
nábytok. Nasledujúci deň, teda v stredu, sa žiaci vyberú na exkurziu 
do obce Široké na stavbu polyfunkčného zariadenia, kde im ujovia 
murári ukážu ako a s čím pracujú. Štvrtok bude opäť určený na 
zopakovanie a praktické využitie vedomostí z predchádzajúceho 
dňa, avšak nečakaným prekvapením bude návšteva pani 
kvetinárky, ktorá žiakom osobne predstaví svoje povolanie. 
Posledný deň projektu, teda piatok, strávia žiaci exkurziou do 
Botanickej záhrady v Košiciach.



151-
ŠpB Základná škola Mgr. Ivana 

Švachulová

Sledovanie 
slnečných 
škvŕn a ich 
zakresľovanie

11 500 Sk 381,73 € Liptovský 
Mikuláš Žilinský 9. Fyzika

Téma astronómia je u žiakov deviateho ročníka veľmi obľúbená a 
preto sa aj témou tohto projektu stalo učivo druhého polroku Slnko a 
jeho aktivity. Projekt bude prebiehať vo všetkých troch triedach 
9.ročníka na Základnej škole v Liptovskom Mikuláši a bude 
zameraný na sledovanie slnečnej aktivity prostredníctvom 
zakresľovania slnečných škvŕn, ktoré patria medzi najľahšie 
pozorovateľné prejavy Slnka. Žiaci budú na hodinách pracovať v 
skupinách po štyroch. Každá skupina dostane šošovku s optickou 
mohutnosťou + 0,25 dioptrie, ku ktorej pripevnia clonu z papiera a 
jednoduchý pozorovací prístroj je hotový. Na papierové kružnice 
budú žiaci zakresľovať pozorované slnečné škvrny, pričom každý 
člen skupiny bude mať svoju funkciu. Pozorovania budú žiaci 
opakovať osemkrát s časovým odstupom 2-3 dni, aby bol pohyb a 
vývoj škvŕn badateľný, a na záver projektu vyhodnotia, ako sa 
priebežne škvrny vyvíjali a ako presne ich jednotlivé skupiny 
zakresľovali. Najlepšie tímy za odmenu navštívia planetárium v Žiari 

158-ŠpB Základná škola 
Rudolfa  Dilonga

Mgr. 
Ľubomíra 
Šrámková

Remeslo má 
zlaté dno 17 500 Sk 580,89 €  Trstená Žilinský 2.

Slovenský 
jazyk, 
Matematika, 
Prvouka, 
Výtvarná 
výchova, 
Hudobná 
výchova, 
Telesná 
výchova

V dnešnej spoločnosti poznačenej rýchlym vedeckým a najmä 
technickým pokrokom sa klasické remeslá dostávajú výrazne do 
úzadia. Práve preto sa pani učiteľka zo Základnej školy R.Dilonga v 
Trstenej rozhodla budovať u malých druháčikov pozitívny vzťah k 
tradičným remeslám a k manuálnej práci zábavnou formou 
prostredníctvom rozprávok, exkurzií a hier. Projekt Remeslo má 
zlaté dno sa bude realizovať v priebehu 4 týždňov, z ktorých každý 
bude mať svoje heslo - Ako sa rodí chlieb, Hrnček var, Môj najkrajší 
domček, O medovníkovom domčeku. Žiaci si upečú svoj vlastný 
chlieb, navštívia keramickú dielňu a vyzdobia keramické tanieriky a 
šálky, vyberú sa na stavbu domu a zo stavebnice si postavia svoj 
dom podľa vlastných predstáv. Posledný týždeň navštívia mamičku 
jedného z detí, ktorá sa venuje medovnikárstvu a spoločne ozdobia 
napečené medovníčky.

161-ŠpB Základná škola Mgr. Ľudmila 
Kuliková

Detská  
cestovná 
kancelária 

30 000 Sk 995,82 €
 
Michalovc
e 

Košický 3.-4.

Vlastiveda, 
Výtvarná 
výchova, 
Pracovné 
vyučovanie

Väčšina detí trávi v súčasnosti letné prázdniny pri mori a dovolenky 
s rodičmi na Slovensku vychádzajú z módy. Práve preto pani 
učiteľky tretiakov a štvrtákov z tried pre mimoriadne nadané deti 
rozhodli ukázať im Slovensko nielen prstom na mape, ale 
prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Hlavným cieľom projektu bude 
založenie detskej cestovnej kancelárie a zostavenie infromačného 
katalógu hradov a kaštieľov v okolí školy. Katalóg bude obsahovať 
informácie o danom hrade, jeho polohu, fotografiu, cenu vstupného, 
otváracie hodiny, prevádzku počas leta a zimy, ponuku ďalších 
atrakcií ako aj ubytovacie a stravovacie možnosti v okolí. 
Samozrejme najlepší spôsob ako všetky tieto informácie získať je 
osobná návšteva jednotlivých miest, takže žiaci v priebehu šiestich 
mesiacov navštívia Zemplínske múzeum v Michalovciach, kaštieľ v 
Trebišove, Bardejov, Ľubovniansky hrad, Krásnu Hôrku a kaštieľ 
Betliar. Projekt je určený pre mimoriadne nadané deti, u ktorých je 
výrazný nepomer intelektu a praktických zručností a ktoré si v 
reálnych situáciách budú môcť práve tieto zručnosti precvičiť.



162-ŠpB Gymnázium Mgr. Valéria 
Senajová

Afrika našimi 
očami 19 500 Sk 647,28 €  Stropkov Prešovský 1.

Geografia, 
Dejepis, 
Výtvarná 
výchova

Projekt Afrika našimi očami je určený pre žiakov sekundy gymnázia 
v Stropkove a jeho hlavnou myšlienkou je vytvorenie obrázkovej 
mapy Afriky, na ktorej budú zaznamenané informácie o polohe, 
povrchu, podnebí, vodstve, rastlinstve, živočíšstve, obyvateľstve a 
jednotlivých štátoch tohto kontinentu vo forme obrázkov. Žiaci budú 
rozdelení do 6 pracovných skupín, z ktorých každá sa bude venovať 
určenej téme. Súčasťou projektu bude aj vyhlásenie súťaže s 
názvom "Afrika našimi očami, do ktorej sa budú môcť zapojiť žiaci 
šiestych ročníkov základných škôl, ktorých úlohou bude takisto 
vytvoriť mapu Afriky použitím rôznych výtvarných techník. Najkrajšie 
výtvarné práce budú ocenené počas záverečnej prezentácie 
projektu, na ktorej budú mať možnosť žiaci a učitelia ako aj rodičia 
prezrieť si vytvorenú mapu Afriky a výtvarné práce všetkých 

167-ŠpB Gymnázium Mgr. Mária 
Pastorková

Fyzika pre 
každého 27 000 Sk 896,24 €  Púchov Trenčiansk

y 4. Fyzika, 
Informatika

Cieľom projektu Fyzika pre každého je zvýšiť záujem žiakov o 
vyučovanie prírodovedných predmetov, najmä fyziky. Žiaci kvarty 
púchovského gymnázia najskôr v rámci projektu absolvujú exkurziu 
na Gymnázium v Martine, kde sa v Centre pre popularizáciu vedy 
zoznámia s možnosťami využitia pomôcok na realizáciu 
experimentov na hodinách fyziky. Následne zostavia zoznam 
pomôcok, ktoré vyrobia v škole na laboratórnych cvičenia. Takisto 
vytvoria kartotéku pokusov s fotografiou, opisom a vysvetlením 
fyzikálneho javu. Vyrobené pomôcky budú žiaci používať na 
hodinách fyziky a priblížia ich aj žiakom mestských základných škôl 
v rámci Dňa otvorených dverí a deťom z materských škôl na 
Medzinárodný deň detí.

169-
ŠpB Základná škola Mgr. Ľubica 

Talarovičová Ja a tí druhí 27 500 Sk 912,83 €  Snina Prešovský 2.-9. Výtvarná 
výchova

Výtvarná výchova by nemala hľadať predpoklady len pre 
sebarealizáciu žiakov s výnimočnými výtvarnými schopnosťami, ale 
naopak podporovať každého, aby rozvíjal svoju osobnosť primerane 
svojim schopnostiam. Cieľom projektu Ja a tí druhí  je vytvoriť 
prostredníctvom hry atmosféru, v ktorej sa dieťa cíti byť slobodné. V 
projekte, ktorý je určený pre žiakov prvého aj druhého stupňa ide o 
to, aby sa ani žiaci v staršom školskom veku nebáli tvoriť, aj keď si 
väčšina z nich myslí, že na výtvarnú výchovu nemajú nadanie a za 
svoje výtvarné prejavy sa hanbia. Aby sa hodiny výtvarnej výchovy 
stali príťažlivejšími a zaujímavejšími aj pre vekovú kategóriu 14 a 
15-ročných, rozhodla sa predkladateľka projektu siahnuť po 
netradičných výtvarných techníkách. Počnúc tvorivými hrami v 
snehu vytváraním snehových plastík cez vlastnoručne zhotovené 
fašiangové masky, paketáž postavy, kašírovanie a maľovanie na 
telo, chce na hodinách vytvoriť pohodu a radosť z tvorby.

172-
ŠpB Základná škola Mgr. Jana 

Hoffmanová
Cesta k 
rozprávke 30 000 Sk 995,82 €

 
Rimavská 
Sobota 

Banskobys
trický 4.

Slovenský 
jazyk, 
Literatúra, 
Pracovné 
vyučovanie, 
Hudobná 
výchova

Témou tohto projektu, ktorý bude realizovaný v rámci predmetu 
slovenský jazyk a literatúra, bude jeden z literárnych žánrov - 
rozprávka. Hlavnou úlohou pre deti bude vytvoriť  svoju vlastnú 
rozprávkovú knihu a prezentovať ju na prezentácii s názvom "Z 
rozprávky do rozprávky". Práce bude hodnotiť komisia zložená zo 
žiakov školy, rodičov a spisovateľov Daniela Heviera a Marty 
Hlušíkovej. Počas vytvárania svojej práce deti budú absolvovať 
exkurzie v knižnici a besedu s pani spisovateľkou, ktorá im 
porozpráva o povolaní spisovateľky a predstaví im niektoré zo 
svojich obľúbených rozprávok.



177-ŠpB Základná škola Mgr. Adresa 
Schmidtová

Yi, nehnevaj 
ma! 18 980 Sk 630,02 €

 
Ružombe
rok 

Žilinský 4.

Slovenský 
jazyk, Čítanie, 
Výtvarná 
výchova, 
Pracovné 
vyučovanie

určovanie Y alebo I. Preto v tomto projekte vznikne hra podobná na 
"Človeče, nehnevaj sa". Hráči budú farebne rozlíšení a budú skákať 
po hracom poli. Otáčaním šiltovky s nápisom y-i budú dopĺňať 
slovo, na ktorom práve stoja. Po poli sa posúvajú hádzaním hracích 
kociek. Celá hra bude obsahovať 6 sád - vybrané slová po B, M, P, 
R, S, V, Z. Bude obsahovať aj rôzne prémie alebo pasce, a pravidlá 
si vlastne vytvoria deti samé. Hra je kreatívna a flexibilná, dá sa 
rozložiť ľubovoľne podľa možnosti triedy alebo ihriska. Je vhodná 
nielen na výučbu, ale aj na precvičovanie gramatiky vo vyššom 
ročníku.

182-ŠpB Špeciálna 
základná škola 

Ing. Monika 
Kušnírová

Zvieratká 
očami detí 17 000 Sk 564,30 €  Zvolen Banskobys

trický 5.
Vlastiveda, 
Výtvarná 
výchova

Projekt bude realizovaný spojením predmetov Vlastiveda a 
Výtvarná výchova v 5. ročníku a deťom má priblížiť život našich 
domácich zvieratiek. Počas vychádzky budú deti pozorovať domáce 
zvieratká v okolitých rodinných domoch. Popri sledovaní spolu s 
učiteľkou nazbierajú materiál, ktorý následne použijú na hodine 
výtvarnej výchovy. Tu budú tvoriť na tému domáce zvieratká, ku 
ktorej inšpiráciu nazbierali na vychádzke. Ďalej v počítačovej učebni 
na internetových stránkach budú hľadať a sledovať informácie o 
zvieratkách a zoznámia sa s webovou stránkou ZOO Bojnice. Na 
upevnenie učiva navštívia spolu túto ZOO a po návrate vytvoria 
spoločný výkres s názvom Naše zážitky z návštevy ZOO.

189-ŠpB Základná škola
Mgr. 
Hedviga 
Burínová

Človeče, 
nehnevaj sa 
na 
matematiku

25 800 Sk 856,40 €  Levice Nitrianský 6. Matematika

Predkladateľka tohto projektu vymyslela pre deti na uľahčenie 
pochopenia učiva z matematiky hru na báze spoločenskej hry 
"Človeče nehnevaj sa" s názvom "Človeče, nehnevaj sa na 
matematiku". Predmetom hry bude učivo matematiky šiesteho 
ročníka a pravidlá budú podobné ako pri spoločenskej hre. Na 
rozlíšenie skupín budú slúžiť tričká s logom. Žiak môže vstúpiť na 
hraciu plochu až po hodení čísla šesť. Dráha bude mnohofarebná, 
každá farba predstavuje tematický celok, z ktorého bude nasledovať 
otázka. Okrem nich budú aj bonusové políčka. Keďže v konkrétnej 
triede jeden žiak chýba, nahradí ho učiteľka, pre ktorú pripravia 
úlohy deti. Na záver chce učiteľka zorganizovať súboj detí s rodičmi 
ako motiváciu pre deti a spoznanie sa rodičov navzájom.

194-ŠpB Základná škola 
Jozefa Horáka

Mgr. Lucia 
Gregáňová

Byť čítajúcim 
Slovákom je 
úžasné

27 500 Sk 912,83 €  Banská 
Bystrica  

Banskobys
trický 3.

Čítanie, Sloh, 
Vlastiveda, 
Výtvarná 
výchova, 
Hudobná 
výchova, 
Telesná 
výchova

Žiaci tretieho ročníka už dokážu čítať plynule a s porozumením. 
Podnetom pre učiteľku pre predloženie projektu bol fakt, že ich 
čítanie nie vždy baví. Učiteľka pre nich pripravila hry založené na 
slovenskej folklórnej minulosti. Deti dostanú úlohy ktoré budú hrať 
(richtár, pisár a podobne) a budú hľadať "tajomstvo minulosti". Budú 
pracovať s knihami Smelý zajko, Maťko a Kubko, Rozprávky starej 
matere a Čin čin, z ktorých si budú čítať, obmieňať text, rozprávať 
sa o deji knihy a robiť aktivity podľa deja napríklad vytvoriť kroj pre 
zajka, vybavenie kuchyne pre Maťka a Kubka a podobne. Počas 
týchto aktivít tiež budú zbierať tajomstvá, ktoré potom vyriešia na 
spoločnej prehliadke Slovenského národného múzea v Martine a 
Múzea slovenskej dediny. 

217-
ŠpB Základná škola

PaedDr. 
Monika 
Garlathyová

Vodný svet 30 000 Sk 995,82 €
 Vranov 
nad 
Topľou 

Prešovský 1.-8. Výtvarná 
výchova

Vyučovanie výtvarnej výchovy mimo klasického školského 
prostredia - v prírode, by malo byť motiváciou pre žiakov 
špeciálnych tried, ktorí z rôznych príčin odmietajú na hodinách 
pracovať, a aj ozvláštnením pre ich spolužiakov. Zároveň naučí deti 
novým technikám, ktoré sú bežne ťažko realizovateľné. V 
neposlednom rade upevní ich vzťah k prírode a naučí ich vidieť ju 
trochu inými očami.



220-
ŠpB

Základná škola s 
Materskou školou

Mgr. 
Gabriela 
Paulďurová

Remeslo má 
zlaté dno 19 200 Sk 637,32 €

 Diviaky 
nad 
Nitricou 

Trenčiansk
y 5.-9.

Technická 
výchova,           
Práca s 
počítačom

Projekt sa týka hodín technickej výchovy a hodín práce s 
počítačom, kde si žiaci skúsia teóriu, ktorú sa naučili v praxi. Na 
počítačoch navrhnú hračky pre budúcich prváčikov a na hodinách 
technickej výchovy ich vlastnoručne vyrobia. Celkovo ide o zvýšenie 
pocitu užitočnosti u detí ktoré sú menej nadané alebo menej zručné 
a zároveň o pochopenie teórie, ktorú sa učia a jej využitie priamo v 
praxi.

221-
ŠpB Základná škola 

PaedDr. 
Roman 
Králik

Dráma na 
hodinách 
anglického 
jazyka

28 000 Sk 929,43 € Močenok Nitrianský 6. Anglický jazyk

Snahou predkladateľov tohto projektu je zmeniť vyučovanie 
anglického jazyka na zábavnejšiu formu, nacvičením divadelnej hry 
a jej predstavením na verejnosti. Okrem toho ide tiež o 
predstavenie krásy anglického jazyka rodičom a miestnemu 
obyvateľstvu a o upevnenie vzťahov medzi deťmi, rodičmi a školou.

224-
ŠpB Základná škola 

Mgr. Andrea 
Ivorová  Mgr. 
Jana 
Dendišová

Viem, kde 
žijem 15 000 Sk 497,91 €  Krupina Banskobys

trický 3.+ 8.

Vlastiveda, 
Literárna 
výchova, 
Anglický jazyk, 
Informatika

Žiaci v projekte dostanú úlohu - vytvoriť dokumentárny film, v 
ktorom predstavia svoje mesto - Krupinu a jej okolie. Pri vytváraní 
filmu sa stretnú s mnohými vecami ktoré by si bežne nevšimli, a 
nadobudnú nové poznatky o kraji, v ktorom žijú. Okrem toho si 
osvoja prácu s fotoaparátom, kamerou a spracovanie materiálov na 
počítači. Nakoľko je ich škola školou s rozšíreným vyučovaním 
anglického jazyka a navštevujú ju deti z anglicky hovoriacich rodín, 
materiál bude spracovaný do anglického jazyka. Po vytvorení DVD 
ho bude každý žiak vedieť odprezentovať 

230-
ŠpB

Základná 
umelecká škola

Mgr. 
Svetlana 
Džačovská     
Mgr. Mária 
Feniková

Hudba v 
premenách 
storočí

29 740 Sk 987,19 €  Sabinov  
Prešovský 5.-7. Hudobná 

náuka

Vyučovanie dejín hudby na Základnej umeleckej školy bolo vždy pre 
deti akýmsi strašiakom, pretože bolo potrebné si osvojiť v krátkom 
čase veľa informácii. Preto sa učiteľky rozhodli prezentovať deťom 
tieto informácie zábavnou formou. Žiaci budú sami hľadať 
informácie o tom-ktorom období a následne pomocou rozhovorov, 
počúvania hudby a vytváraním prezentačných materiálov si budú 
osvojovať poznatky o jednotlivých vývojových obdobiach v dejinách 
hudby. Hmotným výstupom z projektu budú informačné tabule 
vytvorené deťmi z materiálov, ktoré si sami vyhľadali.

233-
ŠpB

Základná škola 
Hugolína 
Gavloviča s 
materskou školou

Mgr. Helena 
Solíková

Poznám svoje 
telo 11 000 Sk 365,13 €  Pruské Trenčiansk

y 3.

Prírodoveda, 
Telesná 
výchova, 
Výtvarná 
výchova, Sloh

Žiaci tretieho ročníka vymenia svoje učebnice za lekárske 
sympózium, na ktorom budú riešiť otázky týkajúce sa človeka. 
Postupne sa zoznámia s jednotlivými časťami tela a  funkciou 
orgánov. Osvoja si základné pravidlá a spôsoby prvej pomoci. Pani 
učiteľka bude hrať úlohu oponenta a rozprávaním nezmyselných 
uzáverov privedie deti k diskusii na rôzne témy, aby boli donútené 
sami rozmýšľať nad odpoveďami na otázky. Prinesie vyradený 
lekársky materiál a prístroje (napr. fonendoskop, striekačky...), aby 
si deti na vlastnej koži vyskúšali a pochopili ich funkciu.

234-
ŠpB Základná škola Mgr. Eliška 

Reptová

Sympózium 
nádejných 
lekárov

30 000 Sk 995,82 €
 Brezová 
pod 
Bradlom 

Trenčiansk
y 7.

Prírodopis, 
Práca s 
počítačom, 
Telesná 
výchova

Tento projekt je určený pre žiakov 7. ročníka, ktorí na hodinách 
prírodopisu preberajú náuku o ľudskom tele. Budú rozdelení do 
tímov, z ktorých každý tím si pripraví prednášku a praktické cvičenia 
na konkrétne témy podľa osnov prírodopisu. Budú si navzájom 
merať tep, pozorovať životné funkcie, zapisovať si jedálniček, 
skúmať pokožku a vlasy pod mikroskopom. Budú používať skutočné 
lekárske nástroje a model ľudského tela a svoje vedomosti si 
preskúšajú aj pred žiakmi z iných tried.



236-
ŠpB

Špeciálna 
základná škola

Gabriela 
Elexová

Kniha pre 
radosť 27 500 Sk 912,83 €  Dobšiná Košický 5. Slovenský 

jazyk

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť u mentálne postihnutých 
detí vzťah ku knihám a literatúre. Urobiť vyučovanie slovenského 
jazyka pútavejším a zaujímavejším aj pre tieto deti, ktoré 
pochádzajú z rodín, kde nie sú vedené k čítaniu a učeniu, a vlastne 
väčšina ani k slovenskému jazyku, nakoľko komunikujú rómčinou. V 
triede bude vybudovaný čitateľský kútik, pričom žiaci po prečítaní 
každej z kníh dostanú za úlohu napísať referát spolu s ilustráciou. 
Budú tiež využívať kartičky, ktoré im vytvorí pedagóg, budú 
pracovať s obrázkovými časopismi. Učiteľka pre deti zrealizuje aj 
niekoľko exkurzií do knižníc. A hlavne sa bude snažiť do aktivít 
zapojiť aj rodičov.

239-
ŠpB

Súkromná 
základná škola pre 
intelektovo 
nadaných žiakov

Mgr. Anna 
Uhrinová

Reštaurácia 
Násobok 15 100 Sk 501,23 €  

Bratislava 
Bratislavsk
ý 2.

Matematika, 
Slovenský 
jazyk, Výtvarná 
výchova

Reštaurácia Násobok bude slúžiť na sprostredkovanie skúseností 
získaných na hodinách matematiky v reálnom živote. Deti spoločne 
s učiteľmi otvoria "reštauráciu", na ktorej vytvorení sa sami budú 
podieľať na základe zážitku návštevy "naozajstnej" reštaurácie, kde 
si budú všímať jednotlivé zložky. Následne sa o získaných 
poznatkoch porozprávajú a zapíšu si svoje postrehy. Vymyslia si 
jedálny lístok a recepty, a tu už začína matematika. Deti na základe 
rozdeľovania surovín pochopia princíp delenia, postupným 
sčítavaním prídu na princíp násobenia. V niektoré popoludnie si 
pozvú do školy rodičov, súrodencov a kamarátov a v kostýmoch 
kuchárov a čašníkov predvedú, čo sa naučili.

261-
ŠpB Gymnázium Mgr. Alena 

Viziová

Ekosystém 
ľudských sídel 
a ich okolia

23 820 Sk 790,68 €  Nitra Nitrianský 2. Biológia

Projekt je založený na zážitkovom vyučovaní biológie. Cieľom je 
rozvinúť v žiakoch záujem o svoje okolie, kladný vzťah k prírode. 
Naučiť ich lepšie spoznať ekosystémy vo svojom okolí a pochopiť 
jednotlivé vzťahy v ekosystémoch. Žiaci budú na základe svojich 
praktických skúseností vytvárať učebné pomôcky - atlasy rastlín a 
živočíchov, zhotovenie pexesa (k rastline priradiť plod alebo 
súkvetie), vytvorenie prezentácie v PowerPoint, príprava testov pre 
ďalšie ročníky a podobne. Pri vytváraní žiaci budú mapovať situáciu 
v ich najbližšom okolia a pri tom si ešte osvojovať prácu s technikou 
- fotoaparát, kamera, počítačové prezentačné programy.

264-
ŠpB Základná škola Mgr. Zdena 

Vojtušová
Čisté telo - 
čistá duša... 30 000 Sk 995,82 €

 Krásno 
nad 
Kysucou 

Žilinský 6.-9.

Chémia, 
Prírodopis, 
Dejepis, 
Informatika

V projekte sa snúbi viacero predmetov, ktoré zdanlivo nemajú veľa 
spoločného - chémia, prírodopis, dejepis, informatika. Žiaci sa 
zoznámia s činnosťou MUDr. Hálka, ktorý pôsobil na Kysuciach a 
učil tamojších obyvateľov čistote. Žiaci z rôznych zdrojov získajú 
informácie, aké čistiace prostriedky sa používali kedysi na dedine, a 
akými spôsobmi sa vyrábali. Potom si ich žiaci na hodine chémie 
pod vedením pedagóga vyrobia a vyskúšajú ich pôsobenie 
preskúmaním odpadových vôd po použití klasického a nimi 
vyrobeného čistiaceho prostriedku. O celej svojej činnosti vytvoria 
dokument, ktorý budú prezentovať svojim spolužiakom. Výrobky 
darčekovo zabalia a venujú najaktívnejším spolužiakom.

272-
ŠpB Základná škola Ing. Peter 

Paľaga
Poďme sa 
učiť von! 24 630 Sk 817,57 €  Šahy Nitrianský 8.

Zemepis, 
Prírodopis, 
Informatika, 
Slovenský 
jazyk, 
Pestovateľské 
práce

Pri vyučovaní sa prostredníctvom tohto projektu žiaci zoznámia so 
svojim okolím a naučia sa ho podrobne skúmať. Žiaci budú 
rozdelení do piatich skupín podľa toho, čo budú skúmať - 
geológovia, hydrológovia, pedológovia, botanici a zoológovia. 
Pedagóg každej skupine pridelí praktické úlohy v teréne. Svoje 
poznatky o každej oblasti si žiaci zapíšu do zápisníka a na konci 
projektu ich spolu zhodnotia. Okrem toho získané poznatky využijú 
aj na iných hodinách ako je zemepis a prírodopis - na hodine 
slovenského jazyka napíšu o svojej účasti na projekte, na výtvarnej 
výchove znázornia svoje vizuálne zážitky z pozorovaní v prírode.



274-
ŠpB Základná škola Mgr. Mária 

Oršulová

Učím sa 
organiku 
tvorbou 
modelov

5 500 Sk 182,57 €  Žilina Žilinský 9.

Chémia, 
Technická 
výchova, 
Výtvarná 
výchova

Obsahom učiva v 9. ročníku je organická chémia. Pre veľa žiakov je 
to náročné a nepochopiteľné učivo. Predmetom projektu je 
organická chémia určená osnovami. Bude však žiakom 
sprostredkovaná metódou učenia sa vlastnou skúsenosťou, 
pomocou vlastných zážitkov. Budú sa učiť o štruktúrach jednotlivých 
molekúl tvorbou ich modelov. Okrem toho zistia nielen aká je 
štruktúra molekúl zlúčenín, ale aj ako v nich fungujú rôzne väzby. 
Okrem toho sa na modeloch dá vysvetliť množstvo reakcií, dokonca 
aj veľmi zložitých. Žiaci získavajú množstvo informácií, ktoré dokážu 
využiť na ďalších hodinách a v ďalších témach.

276-
ŠpB

Základná škola 
Centrum I

Mgr. Ľubica 
Henčová

Navzájom si 
pomôžeme 26 670 Sk 885,28 €  Hnúšťa Banskobys

trický 1., 2. Čítanie, 
Písanie

Cieľom projektu je podchytenie problémov súvisiacich so 
špecifickými poruchami učenia, a následná pomoc deťom s týmito 
poruchami, aby sa dokázali zaradiť do školského prostredia v 
bežnej základnej škole a neboli frustrované trestami za to, čo 
nedokážu. Pedagógovia sa chcú zamerať na dyslexiu a dysgrafiu, a 
rôznymi hravými a tvorivými metódami dosiahnuť zvládnutie 
techniky písania a čítania. Zároveň chcú nielen pre tieto deti 
zatraktívniť vyučovací proces a zvýšiť motiváciu detí k učeniu.

290-
ŠpB Základná škola Mgr. Martina 

Juríková Môj strom 20 000 Sk 663,88 €  Ruskov Košický 2. Prvouka

Projekt s názvom Môj strom bude realizovaný na hodinách prvouky 
v 2. ročníku. Jeho cieľom je vybudovať u žiakov vzťah k životnému 
prostrediu a jeho ochrane. Zároveň sa žiaci budú rozvíjať v 
pracovných zručnostiach a rozvíjať svoje estetické cítenie. Pod 
vedením pedagogičky zriadia v triede kútik živej prírody, budú 
získavať z rôznych zdrojov informácie o prírode a spracovávať ich 
na použitie na vyučovaní. Budú sa zúčastňovať exkurzií a besied s 
odborníkmi. Vrcholom projektu bude vybudovanie botanického 
chodníka a bylinnej hriadky v areáli školy. 

293-
ŠpB

Základná škola s 
materskou školou

Mgr. Elena 
Solíková

Poďme na 
ryby 15 050 Sk 499,57 €  Pruské Trenčiansk

y 1.

Matematika, 
Slovenský 
jazyk, Výtvarná 
výchova

"Poďme na ryby" je projekt, ktorý je určený pre žiakov prvého 
ročníka. Hravou formou cez chytanie rybičiek sa zoznámia s 
počítaním do 20. Hlavnou postavičkou bude zlatá rybka, ktorá za 
svoju slobodu sľúbila rybárovi, že si môže každý deň chytiť toľko 
rýb, koľko chce. Spolu s rybárom budú deti každý deň riešiť rôzne 
úlohy, aby sa oboznámili s číslami a sčítaním a odčítaním číselok, 
ktoré budú mať na sebe chytené rybky. Takto učiteľka 
rozprávkovým spôsobom priblíži deťom princíp sčítania a odčítania.

294-
ŠpB

Základná škola s 
materskou školou

Mgr. Andrea 
Houšková

Spoznávanie 
mikrosveta na 
hodinách 
prírodopisu

21 200 Sk 703,71 €  Jelšava Banskobys
trický 3.-9. Prírodopis, 

Prírodoveda

V projekte ide o to, aby sa deti neučili o prírode iba z kníh, ale aby 
prostredníctvom vlastných pokusov a skúmaní samé zistili, ako to v 
prírode naozaj funguje. Deti sa zoznámia s lupou a mikroskopom, 
pomocou ktorých budú skúmať priamo z prírody odobraté preparáty 
podľa práve preberaného učiva - rastliny, minerály, materiál zo 
zvierat aj človeka (vlasy, srsť, odlúpená koža...). Takže pomocou 
tohto projektu môžu učiteľky deťom z rôznych ročníkov priblížiť 
práve preberanú látku a nechať deti zistiť vlastným zážitkom to, o 
čom sa učia.

314-ŠpB Základná škola Mgr. Marián 
Švčík

Oslavy učenia 
s rodičmi 27 000 Sk 896,24 €  Veľký 

Lapáš Nitrianský 4.

Slovenský 
jazyk, 
Matematika, 
Vlastiveda, 
Výtvarná 
Telesná a 
Hudobná 
výchova 

Pani učiteľka 4.ročníka na Základnej škole vo Veľkom Lapáši sa už 
niekoľko rokov snaží o zapájanie alternatívnych metód do procesu 
učenia najmä prostredníctvom modelu Integrovaného tematického 
vyučovania. Vo svojej práci vychádza pani učiteľka z presvedčenia, 
že pre úspešne uplatnenie prvkov ITV je nutná spolupráca s rodičmi 
žiakov. Z toho dôvodu sa rozhodla spolu so žiakmi zorganizovať vo 
februári a máji 2008 Oslavy učenia s rodičmi, na ktorých budú môcť 
rodičia získať ucelenú predstavu o tom, čo tento model výučby 
vlastne znamená. Oslavy učenia budú prebiehať formou tvorivých 
dielní, na ktorých budú rodičia so žiakmi riešiť rôzne úlohy, pracovať 
v komunite a vytvárať spoločný projekt na zadanú tému. V 
prípravnej fáze žiaci vyrobia pre rodičov pozvánky, vyzdobia svoju 
triedu, pripravia program a pre rodičov vyrobia malý darček ako 



316-
ŠpB

Základná škola s 
materskou školou 
s vyučovacím 
jazykom 
maďarským

Adriana 
Siposová

Budem vedieť 
po slovensky! 30 000 Sk 995,82 €

 Sterda 
nad 
Bodrogo
m 

Košický 5.
Anglický jazyk, 
Výtvarná 
výchova

Nápadom pani učiteľky, predkladateľky projektu, je vytvoriť so 
žiakmi na hodinách anglického jazyka a výtvarnej výchovy 
variabilné jazykové učebné pomôcky v podobe závesných 
obrázkových slovníkov. Úlohou žiakov bude v rámci projektu 
vyhľadať prislúchajúce slovíčka vždy k práve preberanej téme a 
spracovať ich nielen po jazykovej stránke, ale aj po stránke 
výtvarnej. Na hodinách výtvarnej výchovy budú žiaci zaujímavými 
postupmi spracovávať slovíčka z rôznych tém, napr. časti ľudského 
tela, oblečenie, naša trieda, dom a záhrada, zvieratá, 
rastliny...Vytvorené pomôcky budú žiaci pripevňovať na korkové 
nástenky, ktoré budú napomáhať k zefektívňovaniu vyučovacieho 
procesu

318-
ŠpB Základná škola Alžbeta 

Bojková
Chlieb náš 
každodenný 20 000 Sk 663,88 €  Cejkov Košický 5.-9. dejepis

Projekt Chlieb náš každodenný sa bude realizovať na hodinách 
dejepisu v 5. až 9.ročníku počas troch mesiacov. Ústrednou témou 
projektu bude stravovanie našich predkov v stredoveku, kedy 
základnými potravinami boli obilniny a mlieko. Žiaci v rámci 
vyučovania navštívia rodinné farmy, kde sa oboznámia s chovom 
hospodárskych zvierat a rôznymi pracovnými postupmi. Následne 
na hodinách dejepisu si vyskúšajú vlastnými rukami upiecť chlieb a 
vyskúšajú výrobu mliečných výrobkov. Na záver projektu pripravia 
bohatú stredovekú hostinu s vlastnoručne pripravenými jedlami.

324-
ŠpB Základná škola Mgr. Helena 

Danišová
Mladí 
bádatelia 24 500 Sk 813,25 € Jaslovské 

Bohunice Trnavský 5.-9. Prírodopis, 
Chémia

Projekt Mladí bádatelia  je zameraný na aktivizáciu žiaka na 
vyučovacích hodinách prírodopisu a chémie. Prostredníctvom 
aktivít ako práca s mikroskopom, fotodokumentácia priebehu 
pokusov, vytváranie obrazových prehľadov rastlín a živočíchov 
vyskytujúcich sa v okolí školy, spoločná tvorba modelov, vytváranie 
pexesa, obrázkových priraďovačiek sa budú všetci žiaci druhého 
stupňa Základnej školy v Jaslovských Bohuniciach aktívne zapájať 
do vyučovacieho procesu. Výsledky svojej bádateľskej práce budú 
na záver projektu prezentovať formou plagátov a fotografií v triede, 
kde si ich budú môcť pozrieť aj ostatní žiaci školy.

334-
ŠpB Základná škola Mgr. Janka 

lacová Počty 30 000 Sk 995,82 €  Motešice Trenčiansk
y 2.

Matematika, 
Slovenský 
jazyk, Prvouka

Žiaci 2.ročníka základnej školy v Neporadzi na hodinách matematiky 
vyrobia s pomocou pani učiteľky veľké viacúčelové počítadlo. 
Počítadlo sa bude skladať z hlavného panela, v ktorom bude na 
desiatich oceľových tyčkách umiestnených 100 polystyrénových 
kociek. Z jednej strany budú na kockách čísla od 1 do 100, z druhej 
abeceda, z tretej dopravné značky, prípadne zvieratká. Kocky sa 
budú dať otáčať a tak bude počítadlo slúžiť ako na hodinách 
matematiky, tak aj na hodinách slovenského jazyka a prvouky. Do 
výroby počítadla budú zapojení aj rodičia, ktorí im pomôžu s 
rezaním polystyrénových kociek. Úlohou žiakov bude príprava 
pexesa so zvieratkami, dopravnými značkami a abecedou. Nová 
pomôcka pomôže žiakom pri ľahšom zapamätávaní učiva a takisto 
povzbudí slabším žiakom k väčšej aktivite na hodinách.



339-ŠpB Základná škola
Mgr. 
Rastislav 
Očenáš

Počítam a 
prikazujem 17 500 Sk 580,89 €  Jur nad 

Hronom Nitrianský 4. Matematika

Súčasní žiaci 4.ročníka základnej školy v Jure nad Hronom boli po 
minulé roky spojení v triede vždy so staršími žiakmi. Keďže žiaci z 
vyšších ročníkov vyžadovali vždy väčšiu pozornosť, prejavilo sa u 
mladších žiakov najmä v minulom školskom roku výrazné oslabenie 
ich matematických zručností. Preto sa pán učiteľ matematiky 
rozhodol prekonať v tomto roku ich nechuť k tomuto predmetu a za 
prostriedok na dosiahnutie svojho cieľa si zvolil lego robota, vďaka 
ktorému získajú slovné úlohy pre deti názorný a hmatateľný 
charakter. Matematika by sa zmenila z niečoho abstraktného na 
komunikačný prostriedok medzi žiakmi a robotom a konečne by v 
nej našli žiaci zmysel. Práca s robotom však vyžaduje od žiakov, 
aby si vopred premysleli, čo od robota budú chcieť a zapísali si sled 
jednotlivých algoritmických prvkov. Takto budú žiaci matematické 
učivo postupne objavovať sami, učivo im nebude predkladané 
formou výkladu učiteľa a každý nový objav ich posunie ďalej.

341-ŠpB Základná škola Mgr. Anežka 
Kútiková

Prebúdzanie 
prírody 29 000 Sk 962,62 €  Bátovce Nitrianský 3., 8., 9.

Pracovné 
vyučovanie, 
Výtvarná 
výchova, 
Matematika, 
Vlastiveda

Inšpiráciou pre napísanie projektu Prebúdzanie prírody boli samotní 
žiaci Základnej školy v Bátovciach, ktorí sa na hodinách dožadujú 
stále nových aktivít a veľmi ľahko sa zapália pre nové veci. Na 
hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvoria žiaci 
8. a 9. ročníka na chodbách školy rozprávkovú krajinu, vybudujú 
rozprávkové mestečko a les, ktoré spríjemnia prostredie školy. 
Súčasťou projektu je práca so žiakmi 3.ročníka na hodinách 
vlastivedy a matematiky, ktorí budú v skupinkách zbierať v prírode 
námety na vymýšľanie slovných úloh, súťažiť v riešení logických 
hádaniek a na vynovených chodbách porovnávať fantastický svet 
rozprávok so skutočným svetom. Okrem praktických zručností si 
budú žiaci zapojení do projektu aktivitami rozvíjať aj sociálne 
zručnosti ako komunikácia v skupine, riešenie konfliktov tolerancia a 
vzájomná spolupráca.

342-ŠpB Základná škola
PaedDr. 
Martina 
Mazáňová

Ako pomôcť 
prírode aj 
nám?

25 000 Sk 829,85 €
 
Topoľčan
y 

Nitrianský 9.
Prírodopis, 
Chémia, 
Informatika

Ľudia v súčasnosti bežne plytvajú vodou, elektrickou energiou, 
produkujú veľké množstvo odpadov, netriedia odpad. Realizáciou 
projektu chcú žiaci deviatich ročníkov Základnej školy v 
Topoľčanoch hľadať riešenia týchto a ďalších environmentálnych 
problémov vzťahujúcich sa na ich blízke životné prostredie. Svojimi 
aktivitami v rámci projektu chcú prispieť k odstráneniu, prípadne 
eliminácii pomenovaných problémov a k ochrane prírody vo svojom 
okolí. V spolupráci s učiteľmi žiaci vytvoria v priestoroch školy 
expozíciu vlastných prác a zo zakúpených sadeníc vytvoria 
interiérový náučný chodník pre všetkých žiakov školy. Na 
pripravovanej konferencii žiaci oboznámia s výsledkami svojich 
zistení a vlastnými riešeniami enviroproblémov svojich spolužiakov 
a širokú verejnosť



352-
ŠpB

Základná škola s 
materskou školou

Mgr.Eva 
Javorská

Po stopách 
P.O. 
Hviezdoslava

24 400 Sk 809,93 €  Budimír Košický 7.-8.

Literárna 
výchova, 
Výtvarná 
výchova, 
Informatika

P.O.Hviezdoslav je náročný autor, ktorý od učiteľa vyžaduje veľké 
úsilie, aby ho žiakom predstavil prijateľným spôsobom. Keďže život 
tohto autora a jeho tvorba predstavuje veľkú epochu vo vývine 
slovenskej literatúry, rozhodla sa predkladateľka projektu podať túto 
tému žiakom veľmi zaujímavým spôsobom. Počas dvojdňovej 
exkurzie navštívia žiaci miesta, kde tento autor žil, tvoril a pôsobil, 
čím budú môcť žiaci bližšie spoznávať jeho život. Tejto časti 
projektu však bude predchádzať dôkladna príprava a oboznámenie 
sa s dôležitými faktami. Žiaci si na hodinách literatúry rozoberú 
niektoré z jeho významných diel, pripravia kvíz o jeho živote a diele 
a zorganizujú triedne kolá a následne školské kolo súťaže v 
prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Po tejto fáze 
projektu sa žiaci vydajú na dvojdňové pátranie po stopách tohto 
významného slovenského autora a všetky získané informácie po 
návrate do školy spracujú formou projektov a powerpointových 
prezentácií. Všetky zozbierané informácie tak budú môcť byť využité 
pri tvorbe výučbového CD určeného pre ďalšie ročníky.

357-ŠpB Základná škola Mgr. Antónia 
Iľkivová

Csontvary - 
maľba na 
lavice

26 000 Sk 863,04 €  Sabinov Prešovský 8.

Výtvarná 
výchova, 
Slovenský 
jazyk, 
Občianska 
výchova, 
Etická 
výchova, 
Dejepis, 
Náboženstvo

Pri príležitosti 155. výročia narodenia výtvarníka a maliara Teodora 
Kostku - Csontváryho sa rozhodli aj žiaci ôsmeho ročníka na 
Základnej škole v Sabinove vzdať úctu svojmu slávnemu rodákovi. 
Témou projektu je maľba parafráz obrazov maliara na drevené 
lavice, ktoré budú počas Dní Sabinova opreté o majestátne gaštany 
a vedľa každej lavice bude umiestnená zalaminovaná farebná kópia 
obrazu autora s popisom. Projekt bude prebiehať najmä na 
hodinách výtvarnej výchovy v triede, školskej knižnici ako aj v 
mestskej galérii. Žiaci si sami vyberú obraz z asi 30-tich 
pripravených predlôh a zvolenú časť parafrázujú podľa vlastného 
spôsobu spracovania. V zimných mesiacoch bude projekt prebiehať 
v školskej triede a školskej knižnici, kde budú žiaci hľadať 
informácie o autorovi v monografiách a na internete. Práce žiakov 
budú na záver projektu formou putovnej výstavy prezentované na 
školách a galériách

359-ŠpB Základná škola
Mgr. 
Miroslava 
Slivanská

Učme sa 
navzájom 26 050 Sk 864,70 €  Vrbové Trnavský 9. Literárna 

výchova

Autormi projektu sú žiaci deviateho ročníka základnej školy vo 
Vrbovom v spolupráci s ich triednou pani učiteľkou Slivanskou. Pre 
projekt sa žiaci rozhodli z dôvodu, že chcú mať na hodinách 
literatúry väčšiu zábavu, tiež sa im páčilo, že si sami zisťovali 
informácie o grantovom programe a podieľali sa na tvorbe projektu. 
Po zozbieraní viacerých návrhov a spoločných diskusiách dospeli k 
jednotnému návrhu. Hodiny literatúry budú prebiehať v Literárnom 
múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde sa nachádza 
stála expozícia slovenskej literatúry od najstarších čias až po 
súčasnosť. Každá skupina si vyberie určitú tému, ktorú bude 
spracúvať. Informácie budú čerpať aj z internetu, z knižnice vo 
Vrbovom a Piešťanoch. Ich úlohou bude následne pripraviť pre 
svojich spolužiakov zaujímavé prezentácie týchto tém, z ktorých 
bude na záver vytvorená učebnica.



365-ŠpB Základná škola

PaedDr. 
Lenka 
Udvardy-
Liptáková

Harry Potter a 
tajomná 
komnata

28 000 Sk 929,43 €  Levice Nitrianský 1.-5. Slovenský 
jazyk

Po knihe Harry Potter radi siahnu aj deti, pre ktoré čítanie nie je 
práve najobľúbenejšou činnosťou. Dokážu prečítať hrubú knižku a 
neraz siahnu aj po ďalšom diely. Tento poznatok viedol autorku 
projektu, ktorá je špeciálnou pedagogičkou na škole, aby využila 
práve príbeh Harryho Pottera na to, aby sa čítanie pre deti s 
vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou 
schopnosťou, ale aj telesne postihnuté či deti s nadaním stalo 
zaujímavejším. Aby si osvojili čítanie s porozumením, nie len čítanie 
ako mechanický proces. Za pomoci rodičov upravia triedu na 
čarodejnícku školu do podoby Rokfortskej školy. Do pretvárania 
triedy budú aktívne zapojení aj žiaci. Deti budú popri čítaní riešiť 
rôzne úlohy v špeciálnych pracovných listoch, hrať sa didaktické 
hry, výtvarne spracúvať prečítaný príbeh či lúštiť zašifrovaný text.

372-ŠpB Základná škola Mgr. Natália 
Juríková

Krajina za 
školou 
Valaská Belá

30 000 Sk 995,82 €  Valaská 
Belá 

Trenčiansk
y 7.-9.

Slovenský 
jazyk, 
Zemepis, 
Práca s 
počítačom, 
Dejepis, 
Prírodopis, 
Občianska 
náuka, 
Anglický jazyk

Obec Valaská Belá sa nachádza v horskom prostredí Strážovských 
vrchov v okrese Prievidza. Okrem krásnej prírody ju preslávilo aj za 
hranicami Slovenska ručne brúsené krištáľové sklo a porcelán, 
vyrábané v miestnych sklenárskych závodoch. V súčasnosti je obec 
jedným z posledných výrobcov ručne brúseného krištáľového skla 
na Slovensku. Projekt určený žiakom 7., 8. a 9. ročníka je zameraný 
na spoznávanie minulosti obce a s ňou súvisiacich sklárskych 
tradícií, budovanie vzťahu detí k rodnému kraju ako aj rozvoj 
spolupráce s rodičmi a starými rodičmi, ktorí budú aktívne do 
projektu zapojení. Žiaci budú spoznávať minulosť obce zberom 
starých fotografií a nahrávaním príbehov, ktoré sa s fotografiami 
spájajú. Pôjdu po stopách týchto historických dokumentov a 
fotoaparátom budú zaznamenávať ich súčasnú podobu, všetky 
informácie následne spracujú pomocou moderných technológií.

373-
ŠpB Základná škola

PaedDr. 
Jana 
Daňková

Plavba zo 
zlatými 
rybkami

28 500 Sk 946,03 € Prakovce Košický 3.-5.

Anglický jazyk, 
Nemecký 
jazyk, Ruský 
jazyk

Žiaci 3. až 5. ročníka tejto školy sa vydajú na objavnú plavbu - v 
skupinkách nastúpia do svojich lodí a budú sa plaviť ich obcou, 
mestami, živou i neživou prírodou... Ich úlohou bude stretávanie sa 
s cudzím jazykom - anglickým, nemeckým a ruským v rôznych 
situáciách, objavovať nové pojmy, predmety, činnosti. Absolvujú 
napríklad objavnú plavbu do baníckeho múzea v Gelnici, kde sa 
oboznámia so životom ľudí v minulosti, ako žili, aké náradie 
používali pri svojej práci, ako si pripomínali ročné obdobia, ako 
trávili voľný čas. Zahrajú sa na cudzincov, ktorí prišli objavovať 
krásy Hnileckej doliny. So živou prírodou sa zoznámia na 
prechádzkach, počas ktorých budú zbierať rastliny, plody, ihličie a 
kvety a vytvoria si z nich leporelo. Všetky tieto činnosti budú 
prepájať s cudzím jazykom. Pomáhať im pri tom budú zlaté rybky - 
učitelia, rodičia, dospelí z ich okolia, ktorí im v prípade potreby 
poskytnú radu. Na záver vplávajú do spoločného prístavu, kde budú 
odhaľovať poklady, ktoré počas svojej plavby získali.



374-ŠpB

Súkromná 
špeciálna 
základná škola pre 
žiakov s autizmom

Ivana 
Vojtášová

Poviem ti o 
mojom svete 
cez hlinu!

28 000 Sk 929,43 €  Žilina Žilinský 1.-7.

Výtvarná 
výchova, 
Etická 
výchova, 
Pracovná 
výchova, 
Vlastiveda, 
Vecné 
vyučovanie, 
Dejepis, 
Zemepis, 
Rozvíjanie 
komunikačnýc
h schopností a 
sociálnych 
zručností

Väčšina detí s autizmom, ktoré navštevujú Súkromnú špeciálnu 
základnú školu pre žiakov s autizmom má veľký umelecký potenciál, 
ktorý im slúži i ako vyjadrovací prostriedok na sprostredkovanie ich 
myšlienok a pocitov. Mnohí z nich totiž nevedia komunikovať 
verbálne. Preto sa učitelia tejto školy rozhodli vytvoriť pre nich 
priestor, kde by mali možnosť poodhaľovať svoj vnútorný svet, 
rozvíjať svoje zručnosti, cit, fantáziu, kde by mohli zažiť pocit 
úspechu a užitočnosti. Na škole bude zriadená keramická dielňa, v 
ktorej bude počas 5 mesiacov prebiehať vyučovanie integrujúce 
rôzne vyučovacie predmety pod vedením skúsenej lektorky. Pri 
práci s hlinou a hrnčiarskym kruhom si budú deti rozvíjať jemnú a 
hrubú motoriku, rozvíjať spoluprácu, osvojovať si základné 
pracovné zručnosti. Ich práce budú na záver vystavené v 
priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline, v Galérii na 
železničnej stanici Žilina - Záriečie a v Základnej škole Bánová.

376-
ŠpB

Gymnázium M. 
Galandu

Nadežda 
Dostálová

Hudba - most 
porozumenia 30 000 Sk 995,82 €

 
Turčiansk
e Teplice 

Žilinský 1.-4.

Hudobná 
výchova, 
Výtvarná 
výchova

V tomto projekte sa netradičným spôsobom spájajú predmety 
hudobnej a výtvarnej výchovy s cieľom všestranného rozvoja 
tvorivosti žiakov primy. Deti sa rozdelia na skupinu "maliarov" a 
skupinu "skladateľov". Skladatelia budú komponovať vlastné 
skladby na základe vnímania obrazov, rozhovorov o obraze, 
vytváraní príbehov... Ich asociácie budú zobrazovať v hudbe 
pomocou netradičných i klasických hudobných nástrojov. Skupina 
maliarov bude maľovať podľa hudby, ktorá bude stimuláciou k 
predstavivosti a fantázii, budú sa učiť farebnému videniu. Maľovať 
budú individuálne ako aj spoločne na jednom papieri a vytvárať 
spoločný obraz. Na záver sa uskutoční vernisáž vytvorených prác 
ako aj prezentácia skladieb skomponovaných skladateľmi. Oproti 
bežnému vyučovaniu, v ktorom vynikajú deti s výbornou pamäťou a 
schopnosťou bezchybnej reprodukcie pri tomto type vyučovania 
dostávajú šancu tí, ktorí vedia pozorovať, počúvať i riskovať, 
fantazírovať a vymýšľať si

378-ŠpB Základná škola

Mgr. Martina 
Medovičová   
Mgr. Viera 
Rajnohová

Karavan show 
- Natočme si 
cestopis

28 500 Sk 946,03 €  
Žarnovica 

Banskobys
trický 5.

Zemepis, 
Anglický jazyk, 
Výtvarná 
výchova

Inšpirujúc sa cestopisom známeho slovenského speváka Ivana 
Táslera vznikol nápad pretvoriť hodiny zemepisu a anglického 
jazyky na Karavan show, počas ktorej budú žiaci najprv spoznávať 
jednotlivé krajiny, komunikovať s jej obyvateľmi a natáčať pri tom 
krátke zaujímavé cestopisy. Témou projektu je učivo zemepisu 5. 
ročníka "Typy krajín na Zemi, Človek a typy krajín". Žiaci sa rozdelia 
do cestovateľsko-pracovných družín, z ktorých každá bude mať na 
starosti predstaviť jeden z ôsmych typov krajín na Zemi. Úlohou 
družín bude navrhnúť trasu, po ktorej by mali cestovatelia z Karavan 
show prejsť tak, aby prešli všetkými typmi krajín. V rámci družiny si 
rozdelia rôzne role - kameraman, scenárista, kulisár, herec-
cestovateľ, herec-domorodec a pod. Naučia sa pracovať s mini DV 
kamerou, ktorú využijú pri natáčaní svojich cestopisov. Každý 
cestovateľ musí ovládať cudzí jazyk, preto aj žiaci budú pri stretnutí 
s "domorodcami", obyvateľmi krajín komunikovať po anglicky.



404-ŠpB Základná škola Mgr.Miriam 
Kňazíková

Čáry - máry s 
energiou 28 000 Sk 929,43 €

 
Považská 
Bystrica 

Trenčiansk
y 3.-9.

Prírodoveda, 
Technické 
vyučovanie, 
Fyzika, 
Informatika, 
Výtvarná 
výchova

Projekt Čáry-máry s energiou vznikol spontánne z potreby 
spolupráce žiakov prvého a druhého stupňa, keď "veľkí" žiaci chceli 
nazrieť do triedy svojich "malých" kamarátov  a vybrali sa tam s 
fyzikálnymi pokusmi súvisiacimi s energiou. V súčasnej dobe sa o 
energii veľa hovorí, hľadajú sa spôsoby jej šetrenia, alternatívne 
zdroje, ktoré by šetrili našu Zem. Táto téma deti zaujíma, niekedy sa 
však obávajú jej obtiažnosti. Preto sa autorky projektu rozhodli 
pomôcť deťom nazrieť pod pokrievku tejto témy hravou formou. 
Žiaci 9. ročníka nacvičia na tému "Energia" divadelné predstavenie. 
Kulisy, kostýmy a všetky potrebné rekvizity im vyrobia žiaci 5. a 6. 
ročníka v rámci hodín výtvarnej výchovy. S divadelným 
predstavením sa deviataci predstavia v 3. a 4. ročníkoch. Deti budú 
môcť klásť otázky, vyskúšať si rôzne pokusy. Príbeh bude 
rozprávaný formou cestovania v čase.

409-
ŠpB

Základná škola 
Čičava

Mgr. Jozef 
Ivanič

Môj domáci 
miláčik 15 000 Sk 497,91 €

 Vranov 
nad 
Topľou 

Prešovský 3.

Prírodoveda, 
Prvouka, 
Hudobná 
výchova, 
Slovenský 
jazyk a 
literatúra

"Môj domáci miláčik" je projekt realizovaný na hodinách prvouky v 
0. a 1. ročníku a na prírodovede v 3. a 4. ročníku, ktoré navštevujú 
prevažne rómske deti. Pôjde o netradičný spôsob vyučovania, ktorý 
sa bude snažiť deti čo najviac motivovať a prepájať učivo s reálnym 
životom. Počas projektu sa trieda premení na hospodársky dvor s 
gazdom a domácimi zvieratkami. Okrem triedy bude prebiehať 
vyučovanie aj v poľnohospodárskom družstve, aby žiaci bližšie 
spoznali vzhľad a životné prejavy domácich zvierat a ich úžitok pre 
človeka. Zvieratká budú zachytávať fotoaparátom a vytvoria si 
vlastný fotoalbum zvierat. Niektoré hodiny budú prebiehať v školskej 
knižnici a počítačovej učebni. Do projektu budú aktívne zapojení aj 
rodičia detí, ktorí navštívia školu.

412-
ŠpB

Základná 
umelecká škola

Bc.Zdenka 
Kevická Čisté mesto 28 000 Sk 929,43 €

 
Turčiansk
e teplice 

Žilinský 1.-4.
Etická 
výchova, 
Prírodopis

Zámerom projektu "Čisté mesto" je vytvoriť muzikál, ktorý bude 
stvárňovať postoje detí k čistote ich rodného mesta a k ochrane 
životného prostredia. Netradičným spôsobom, tancom, spevom i 
hovoreným slovom stvárnia bacily, ktoré nás ohrozujú, keď sa 
nestaráme o svoje životné prostredie, spoločne budú hľadať cesty 
ako vyliečiť znečistenú prírodu, ako predchádzať jej ochoreniu a ako 
separovať odpady. Do muzikálu sa zapoja všetky deti literárno-
dramatického odboru a deti tanečného odboru ZUŠ, okrem toho aj 
študenti gymnázia Mikuláša Galandu z Turčianskych Teplíc. Cieľom 
projektu je netradičnou formou poukázať na potrebu ochrany 
životného prostredia s aktívnym zapojením detí a mládeže.

415-
ŠpB

Základná škola 
Jenisejská

Mgr.Lenka 
Bošková

Nezvyčajný 
týždeň 5 500 Sk 182,57 €  Košice Košický 6.

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

V minulosti, keď sa na tejto škole robil žiacky prieskum v 
obľúbenosti predmetov, skončil slovenský jazyk na samom konci 
rebríčka. Pani učiteľka Lenka Bošková, ktorá učí tento predmet, sa 
rozhodla situáciu zmeniť a ukázať žiakom 6. ročníka, že ide o 
zaujímavý a príjemný predmet. Klasické hodiny sa zmenia na 
netradičné, počas ktorých sa deti budú s jazykom oboznamovať 
formou hier, súťaží, dramatizácií, v uvoľnenej atmosfére, budú si 
môcť vyskúšať rolu učiteľa, naplno využívať svoju tvorivosť, 
predstavivosť a fantáziu. Svoje vedomosti si preveria v súťaži 
Milionár, kde môžu získať zaujímavé a originálne ceny - napríklad 
možnosť odmietnuť ísť odpovedať počas skúšania, presedieť jednu 
hodinu za katedrou, zlepšiť si známku z písomky o jeden stupeň 
prípadne dať túto možnosť kamarátovi, alebo možnosť viesť s 
kamarátom celú vyučovaciu hodinu. Zážitky z prečítaných príbehov 
budú stvárňovať formou kresieb, plagátov, modelovania, tvorby 
básne či dramatizáciou. Vďaka týmto aktivitám sa určite zmení 
pohľad žiakov na slovenský jazyk.



416-ŠpB Súkromná 
základná škola

PeaDr.Gabri
ela Česlová

Hudobná 
rozprávka 25 000 Sk 829,85 €  Košice Košický 1.-2.

Hudobná 
výchova, 
Výtvarná 
výchova, 
Slovenský 
jazyk, Prvouka

Zvuky, ich poznávanie a kultivovanie je súčasťou obsahového 
záberu hudobnej výchovy na prvom stupni. U detí je využívanie 
zvukov pri rôznych hrách veľmi prirodzené. Preto sa autorky 
projektu rozhodli túto ich schopnosť využiť a vedome ju rozvíjať a 
urobiť tak zároveň hodiny hudobnej výchovy, ale aj prvouky, 
slovenského jazyka a výtvarnej výchovy zaujímavejšie. Na začiatku 
si deti vyberú rozprávku, ku ktorej budú na hodinách slovenského 
jazyka vytvárať scenár. Môžu pri tom zapájať svoju fantáziu a 
príbeh úplne pozmeniť, upravovať či dopĺňať. Na prvouke budú 
rozoberať konanie jednotlivých postáv a rozvíjať svoje sociálne 
kompetencie. Nosná časť sa bude odohrávať na hudobnej výchove. 
Pri čítaní príbehu budú postavám, dejom a situáciám priraďovať 
rôzne zvuky za pomoci Orffových hudobných nástrojov (šum 
stromu, cval koňa, hrmenie a blýskanie...). Budú melodizovať 
jednotlivé texty v rozprávke. Výsledkom ich snaženia bude hudobná 
rozprávka. Do projektu sa aktívne zapoja aj rodičia, ktorí deťom 
pomôžu s výrobou kostýmov a kulís na hodinách výtvarnej výchovy.

417-ŠpB Základná škola Mgr.Beáta 
Kirešová

Po stopách 
Mendelejeva 25 000 Sk 829,85 €  Košice Košický 8.-9. Chémia

Chceli by ste vedieť vyrábať gumených medvedíkov či vlastné 
mydlo? Hrať sa pexeso, lúštiť krížovky a osemsmerovky, smiať sa 
na kreslených vtipoch svojich spolužiakov či overiť si svoje 
vedomosti vo vedomostnom kvíze? Potom navštívte Základnú školu 
na Staničnej 13 v Košiciach. Pretože tam sa toto všetko bude 
odohrávať - v ôsmom a deviatom ročníku na hodinách chémie! Kto 
by za takýchto okolností nemal rád tento predmet, ktorý neraz patrí 
medzi najmenej obľúbené? Cieľom autoriek projektu je zmeniť 
prístup žiakov k predmetu chémie, vysvetliť im chemické pojmy na 
základe pokusov a príkladov z bežného života, premeniť učebňu 
chémie na "školskú kuchyňu", a tiež uľahčiť učenie chemických 
pojmov, značiek a vzorcov veselou a hravou formou.

427-
ŠpB

Základná škola s 
materskou školou

Mgr.Daniela 
Šinálová

"Umenie 
snívať"-učenie 
bez učenia

27 000 Sk 896,24 €  Dolný 
Kubín Žilinský 7. Občianska 

výchova

Od žiakov sa všeobecne očakáva, aby sa v škole či doma učili, 
málokto ich však učí "ako sa učiť". Pri otázke či deti radi chodia do 
školy, mnohé odpovede znejú "Áno, ale keby sme sa neučili". 
Zaujímavú poznámku mal žiak tejto školy pri otázke ako sa im 
páčila netradičná vyučovacia hodina: "Mne sa páčilo hlavne to, že 
sme sa neučili a veľa sme sa naučili...". Žiaci si pri rôznych 
tvorivých aktivitách a netradičných postupoch ani neuvedomujú, že 
sa učia. Cieľom projektu je formou diskusií, hier, rôznych úloh so 
žiakmi siedmeho ročníka na hodinách občianskej výchovy 
spoznávať spôsoby učenia, aká je dôležitá učebná atmosféra, 
miesto na učenie, štýl učenia, stratégia či postoj k učeniu. Aktivity 
budú vychádzať z učebných osnov pre siedmy ročník, v ktorých sa 
nachádzajú témy "Príprava na budúce povolanie", "A čo škola?", 
"Slobodná voľba povolania", "Poznávanie sveta" a "Úrovne 
poznania".



433-
ŠpB

Základná škola 
Bélu Bartóka s 
vyučovacím 
jazykom 
maďarským

Ing. 
Annamária 
Fábrik

Geografia 21. 
storočia 24 800 Sk 823,21 €  Veľký 

Meder Trnavský 7.-8.

Zemepis, 
Dejepis, 
Prírodopis, 
Chémia, 
Literatúra

Základnou metódou projektu bude skupinová práca žiakov založená 
na vlastnom skúmaní a objavovaní. Žiaci budú spoznávať svoje 
mesto v rámci tematického celku "Spoznávanie malého regiónu, 
nášho mesta" na hodinách geografie s presahom do ďalších 
vyučovacích predmetov. Prvá skupinka bude v meste fotografovať 
kultúrne pamiatky, ktoré budú zaznamenávať do mapy. Vytvoria 
turistickú trasu vedúcou k jednotlivým kultúrnym pamiatkam a 
všetky tieto informácie spracujú do formy prezentačného plagátu. 
Ďalšia skupinka sa bude zaoberať ekologickými problémami mesta. 
Veľký dôraz budú klásť na čistotu mesta, ale preskúmajú aj vodné 
toky a les. Svoje aktivity budú spracovávať do podoby krátkeho 
filmu. Tretia skupina vytvorí webovú stránku mesta s fotografiami 
pamätihodností, ponukou rekreačných centier, reštaurácií, služieb, 
ktoré by mohli poslúžiť turistom. Prírodným rastlinstvom mesta a 
vytvorením vlastného herbáru bude poverená štvrtá skupina.

439-
ŠpB

Základná škola s 
materskou školou

Mgr.Andrea 
Novotová

Tradičné 
Vianoce - 
netradične

20 800 Sk 690,43 €  Lučenec-
Opatová 

Banskobys
trický 1.-4.

Slovenský 
jazyk, Slohová 
výchova, 
Prvouka, 
Výtvarná 
výchova, 
Hudobná 
výchova, 
Pracovné 
vyučovanie, 
Technická 
výchova, 
Informatika

Témou projektu prelínajúceho sa viacerými predmetmi sú tradičné 
sviatky - Vianoce, s ktorými sa žiaci 1. až 4. ročníka oboznámia 
netradične. Zažijú  besedu v klube dôchodcov spojenú s ukážkami 
výroby vianočných ozdôb tradičnými technikami. Ich triedy sa 
premenia na tvorivé dielne - divadelnú, literárnu, kde budú 
nacvičovať vianočné pásmo, čítať a rozprávať vianočné príbehy, 
tvoriť rýmovačky, vianočné verše, vyrábať vianočné pohľadnice či 
pozdravy. Vo výtvarnej dielni budú navrhovať a vyrábať kostýmy pre 
hercov, oboznámia sa pri tom s prácou s textilom, papierom, 
výrobou doplnkov. Naučia sa aj zaujímavé výtvarné techniky ako sú 
maľba na sklo či servítková technika, ktoré použijú pri tvorbe kulís, 
vianočných ozdôb, pozdravov. Hudobná dielňa bude miestom, kde 
bude vznikať hudobný doprovod k vianočnému pásmu, kde sa budú 
hrať a počúvať koledy a spoznávať tradičné piesne Vianoc. 
Výsledky svojej práce deti predvedú na vianočnom jarmoku a 
vystúpeniami pred verejnosťou.

446-ŠpB Základná škola 
Poruba

PeadDr.Jana 
Mendelová

Bez práce nie 
sú koláče 25 000 Sk 829,85 €

 Lazany 
pri 
Prievidzi 

Trenčiansk
y 1.-4.

Prvouka, 
Vlastiveda, 
Prírodoveda, 
Pracovné 
vyučovanie, 
Slovenský 
jazyk a 
literatúra

Základná škola v Porube je malotriednou školou, ktorú navštevuje 
48 žiakov. Aj títo zažijú netradičné vyučovanie, založené na 
vlastnom bádaní a prepojení s bežným, každodenným životom. 
Ústrednou témou projektu je práca a pracovná činnosť. V čom bude  
vyučovanie inovatívne? Napríklad v tom, že o téme "Starostlivosť o 
zdravie", počas ktorej sa majú deti oboznámiť s prácou detského 
lekára a zdravotnej sestry príde do školy rozprávať zdravotná 
sestrička (mamička žiaka). V tom, že pri téme "Včela medonosná" 
navštívia ozajstného včelára a oboznámia sa s jeho prácou. Priamo 
v obci sa oboznámia s prácou remeselníkov - výrobcom fujár a 
píšťal, košikárom či medovnikárkou. Zistia ako funguje obchod v 
obci a zahrajú sa na vlastný, vyskúšajú si rolu predavača, 
kupujúceho i pokladníka. Zaujímavou bude pre nich určite aj beseda 
s mineralógom v múzeu pri preberaní témy o neživej prírode...

448-
ŠpB Základná škola Mgr.Silvia 

Pillarová
Čítanie ako 
zábava 19 700 Sk 653,92 €  

Bratislava 
Bratislavsk
ý 2.

Čítanie, 
Výtvarná 
výchova, 
Slovenský 
jazyk-sloh

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj čítania u druhákov 
základnej školy nie len ako na automatickú schopnosť, ale aj na 
jeho využitie v rámci voľnočasových aktivít a ako inšpiráciu pre iné 
formy umenia (film, divadlo či ilustrácia). Projekt sa snaží vzbudiť u 
žiakov záujem o čítanie, o obsah textu a snaží sa im ukázať formy 
spracovania textu, pričom využíva interaktívne formy a metódy. Deti 
budú vedené k aktívnemu čítaniu a nadšeniu pre detskú knihu a 
literatúru. Ako možnosť prístupu ku knihám, ktoré sú v dnešnej 
dobe pre rodičov často drahé, ponúka projekt deťom knižnicu, kde 
sa môžu svojej záľube v čítaní venovať za veľmi dostupných 
finančných podmienok.



461-ŠpB Základná škola s 
MŠ bl. Zefyrína Milan Hrubý

Výstava prác 
ľudových 
remesiel

30 000 Sk 995,82 €  Bardejov Prešovský 4.

Výtvarná 
výchova, 
Pracovné 
vyučovanie

Základnú školu v prímestkej časti Bardejova navštevujú prevažne 
deti z rómskych rodín, ktoré vyrastajú v sociálne málo podnetom 
prostredí. Projekt zameraný na spoznávanie ľudových remesiel 
vychádza z poznania, že mnohé z týchto detí majú umelecké a 
estetické cítenie, ktoré je potrebné a hodné rozvíjať. Hodiny 
výtvarnej výchovy sa budú realizovať predovšetkým vonku, kde 
budú deti pozorovať, zbierať a pracovať s prírodným materiálom. 
Budú sa venovať napríklad téme hrnčiarstvo - pozvú amatérskeho 
sochára rómskeho pôvodu z Bardejova, aby im ukázal prácu s 
hlinou, ktorú si žiaci aj sami vyskúšajú. Naučia sa techniky 
drôtikárstva - budú vyrábať šperky, postavičky z drôtu, budú sa 
prizerať práci pozvaných drôtikárov. Spolu s rodičmi sa budú učiť 
pracovať s textilom, spoznávať ľudové tkáčstvo. Spoznajú výrobu 
kraslíc a veľkonočných ozdôb, maľbu ľudových vzorov, kresbu na 
drevo, kôru, kresbu drievkom a iné zaujímavé techniky. Všetky 
výrobky nakoniec poputujú na výstavu prác ľudových remesiel.

2 000 000 Sk 66 387,84 €


