Poradové
číslo

Číslo
projektu

Predkladateľ

01-ŠpB

Základná škola

2

03-ŠpB

Základná škola s
materskou školou

3

06-ŠpB

Základná škola

1

Mesto/Obec

Kraj

Názov projektu

Trnavský

Trieda plná
INDIÁNOV

Brezno

Banskobystrický

Rozprávkové
putovanie po
Horehroní

Komárno

Nitriansky

Čarovná kniha
rozprávok

Košúty

Podporená
suma

380.00 €

1,305.00 €

950.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný
slovenský jazyk, čítanie,
matematika, prvouka, telesná
výchova, výtvarná výchova,
hudobná výchova ...

Mgr. Marianna Kramlová 2.

slovenský jazyk a literatúra,
vlastiveda, prírodoveda,
výtvarná výchova, všetky
predmety

Prostredníctvom projektu deti spoznajú ľudové rozprávky, ich hrdinov a
aj slovenského zberateľa Pavla Dobšinského. Rozprávky ich budú
sprevádzať všetkými ich aktivitami na všetkých predmetoch. Navštívia
napr. Nízke Tatry, Ľupčiansky hrad. Plnením rozprávkových úloh sa
budú deti dostávať bliţšie k cieľu. Vyvrcholením projektu bude
predstavenie, ktoré predvedú rodičom a kamarátom.

Mgr. Marta Kecskésová

čítanie, dramatická výchova,
matematika, výtvarná výchova,
hudobná výchova, informatika

Projekt je zameraný na poznávanie klasických rozprávok a rozvíjanie
rôznych schopností ţiakov a fantázie. Bude prebiehať v rámci viacerých
predmetov, napr. dramatickej výchovy alebo čítania. Deti sa zapoja do
projektu prostredníctvom rôznych rozprávkových hier a súťaţí,
zaspievajú si pesničky o rozprávkových bytostiach.

Mgr. Andrea Vojteková

1. - 4.

1. - 4.

4

07-ŠpB

Súkromné gymnázium Poprad

Prešovský

Staňme sa
fyzikálnymi
konštruktérmi

1,160.00 €

Mgr. Michal Brezina

sekunda, tercia,
fyzika
kvarta

5

11-ŠpB

ZŠ sv. Andreja
Svorada a Benedikta
Skalité

Ţilinský

Behom, letom, šírim
svetom

1,050.00 €

Mgr. Jana Kubánková

4. - 9.

informatika, pracovné
vyučovanie, multikultúrna
výchova, dejepis, výtvarná
výchova, cudzie jazyky,
zemepis, hudobná výchova

6

12-ŠpB

Základná škola
Trstená

Trstená

Ţilinský

Škola ako záţitok a
nie preţitok

1,500.00 €

PaedDr. Gabriela
Kopjorová

štvrtý

vlastiveda, matematika,
slovenský jazyk, prírodoveda,
čítanie, výtvarná výchova,
hudobná výchova, telesná
výchova, práca s počítačom

7

13-ŠpB

Základná škola,
Krymská 5,
Michalovce

Michalovce

Košický

Chráňme Planétu
Zem

1,500.00 €

Mgr. Kuţmová Dana

tretí- štvrtý

8

14-ŠpB

Základná škola
Jesenského 6

Bratislava

Bratislavský

Hravo a tvorivo na
hodinách
slovenského jazyka
a literatúry

PaedDr. Ivona Bellová

druhý

9

10

11

12

13

14

15

Skalité

24-ŠpB

1. ZŠ Vrbové, školská
Vrbové
4

27-ŠpB

Základná škola s
materskou školou,
Palín 104

28-ŠpB

Gymnázium Petra
Pázmáňa s VJM Nové Nové Zámky
Zámky

30-ŠpB

Špeciálna základná
škola

31-ŠpB

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5,
Levice

33-ŠpB

35-ŠpB

Základná škola s
materskou školou
Diviaky nad Nitricou

Špeciálna základná
škola internátna

Palín

Hontianske
Moravce

Levice

Diviaky nad
Nitricou

Prievidza

Trnavský

Košický

Nitriansky

Sme umelci...

Z básničky do
rozprávky

Brána do minulosti

Banskobystrický

Svet pre všetkých

Nitriansky

Mladí bádatelia
svojho okolia

Trenčiansky

Trenčiansky

Ruka bez roboty
upadá do psoty

Brány poznania /
podpora vzdelávania
ţiakov s autizmom v
ŠZŠI Prievidza

770.00 €

1,160.00 €

905.00 €

850.00 €

Vďaka tomuto projektu budú mať ţiaci moţnosť stretnúť sa s rôznymi
kultúrami prostredníctvom besied, rozhovorov, videokonferencii... Ţiaci
budú pátrať po ľuďoch iných národností ţijúcich a pracujúcich v danom
regióne. Uskutočnia s nimi interview alebo ich pozvú na besedu.
Výsledkom ich činnosti budú videozáznamy zo stretnutí a rozhovorov

Celý projekt je zaloţený na myšlienke, ţe všetko, čo môţu robiť ţiaci,
nesmie robiť učiteľ. Deti budú cez blokové vyučovanie spoznávať a
objavovať okolitý svet. Samé si vybrali témy, ktoré ich zaujímajú. K
týmto témam zrealizujú výpravu k danej téme. Potom ju budú
publikovať pre širokú verejnosť na blogu. Cieľom je ponúknuť deťom
atraktívny spôsob vyučovania.
Témou projektu je príroda. Ţiaci tretieho a štvrtého ročníka budú na
základe vlastnej skúsenosti spoznávať jednotlivé druhy rastlín a
ţivočíchov v ich prirodzenom prostredí, spoznávať ich spôsob ţivota.
vlastiveda, prírodoveda,
Budú sa učiť ich skúmať, popísať, rozlišovať a uvedomovať si dôleţitosť
slovenský jazyk, výtvarná
ochrany ţivotného prostredia. Pochopia prečo je dôleţité recyklovať
výchova, pracovné vyučovanie odpad a aký majú podiel na znečistení ţivotného prostredia odpady
vznikajúce v domácnostiach. Cieľom projektu je priviesť ţiakov k
poznaniu ţe aj oni sami môţu svojou vlastnou činnosťou zabrániť
devastácii prírody.
Projekt vznikol s cieľom v čo najväčšej miere rozvíjať kreativitu ţiakov
slovenský jazyk a literatúra, s
na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Aktivity sa zamerajú na
vyuţívaním medzipredmetových tematický celok Slabika a slovo - hravo a tvorivo. Klasická vyučovacia
vzťahov a v nadväznosti na
hodina sa zmení na záţitkovú, na ktorej nebude chýbať úvodná
všetky predmety druhého
relaxácia, následne rôzne úlohy na vzbudenie pozornosti (hádanky,
ročníka
jazykové hry), tvorivé úlohy - modelovanie otázok, inscenačné a
situačné metódy, dramatizácia.

ôsmy A, B

slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Alena Štochlová

tretí

slovenský jazyk a literatúra,
výtvarná výchova, hudobná
výchova, vlastiveda

Základná škola v Palíne je vidiecka škola, ktorú navštevujú ţiaci zo
šiestich obcí - Palín, Stretava, Stretavka, Zemplínska Široká a z osady
Dolný les. V tejto škole vznikol nápad napísať básničkovo -rozprávkovú
kniţku s príznačným názvom: "Z básničky do rozprávky", ktorá bude
didaktickou pomôckou nie len na hodinách slovenského jazyka a
literatúry, ale aj na iných vyučovacích predmetoch. Témou bude veselé
cestovanie do básní a rozprávok - realita a fikcia v básni a v rozprávke.

Timea Benkö

Spestriť klasickú výučbu v autentickom prostredí je zámerom projektu
"Brána do minulosti", ktorý ţiakom sekundy, tercie a kvarty na
vyučovacích hodinách dejepisu, slovenčiny, výtvarnej, hudobnej a
náboţenská výchova, gramatika
sekunda, tercia,
náboţenskej výchovy umoţní pracovať v priestoroch Obecného Múzea
a literatúra, hudobná výchova,
kvarta
v Tvrdošovciach s autentickými muzeálnymi rekvizitami. V rámci
dejepis, výtvarná výchova
vyučovacích hodín je pre ţiakov naplánované spoznávanie ľudového
folklóru, tradičných remeselných techník, práca s kronikou obce a inou
autentickou literatúrou.

Mgr. Sylvia Kurucová

piaty, šiesty,
siedmy, ôsmy,
deviaty

Mgr. Lívia Petrášková

1,445.00 €

tretí, štvrtý,
Mgr. Miroslava Labovská
siedmy

500.00 €

Projekt predloţený Súkromným gymnáziom v Poprade je určený ţiakom
sekundy, tercie a kvarty. Projekt bude prebiehať v rámci vyučovacích
hodín fyziky, na ktorých budú ţiaci rozdelení do niekoľkých menších
vedeckých tímov. Zámerom projektu je samostatná práca ţiakov podľa
zadaní. Najprv si vyhľadajú a naštudujú potrebnú odbornú literatúru a
následne podľa nových poznatkov zostroja jednoduché fyzikálne
zariadenia, či prístroje, ktoré potom sami odskúšajú a zhodnotia ich
význam. Na záver ţiaci medzi sebou vyhodnotia a odmenia najlepší
vedecký tím.

Sme umelci - taký je názov projektu v ktorom pôjde o originálnu,
samostatnú či skupinovú, no najmä tvorivú prácu ôsmakov, ktorej
základom bude básnická a prozaická detská a mládeţnícka literárna
tvorba. Aktivity sa zamerajú na vytvorenie originálnych ţiackych prác.
Kaţdý, kto chce tvoriť nejaký ţáner, musí najprv poznať jeho znaky.
Preto budú na hodinách porovnávať, špecifikovať znaky jednotlivých
literárnych ţánrov a aţ následne s veľkou dávkou voľnosti tvoriť. 49
ţiakov sa bude venovať tvorbe bájok, bájí a povestí. Svoje najlepšie
literárne diela nakoniec spracujú do kniţnej podoby.

1,500.00 €

1,220.00 €

Anotácia
V rámci projektu budú všetky vyučovacie predmety prispôsobené
témam, ktoré budú realizované počas vyhradených dní. Budú to
indiánske témy ako napr. Deň odvahy, lovcov, záchrany... Obdobie
búrok, chladu, horúcich dní... Majú charakter dobrodruţstva a to vytvára
vzťah medzi školou a ţiakom, čo je jeden z cieľov projektu. Deti budú
napr. robiť rôzne ručné práce a bude pre nich pripravená aj čajovňa
alebo budú sa hrať aj indiánske hry.

Mgr. Gabriela
Paulďurová

piaty, šiesty

Mgr. Lenka Zetochová,
2.-9.
Mgr. Daniela Krumlovská

pracovné vyučovanie, telesná
výchova, výtvarná výchova,
vlastiveda, zemepis, občianska
výchova

Projekt "Svet pre všetkých" má za cieľ budovať zdravý a pevný vzťah k
prírode a k zvieratám. Ţiaci sa zúčastnia exkurzií v ZOO, v zubrej obore,
národnom ţrebčíne, na statku, v poľnohospodárskom druţstve, v
baţantej farme, v útulku pre opustené zvieratá. Vyučovanie zatraktívni
aj stretnutie s horárom, kŕmenie divej zveri, pozorovanie vtákov a
zaloţenie vtáčieho albumu. Medzi aktivitami nebude chýbať manuálna
práca na statku miestneho chovateľa, pomoc starším a nevládnym
ľuďom pri opatere domácich zvierat. Projekt vyvrcholí rodinnou súťaţou,
do ktorej sa zapoja aj rodičia a starí rodičia.

chémia

Priblíţiť levickým gymnazistom problematiku ekológie si dáva za cieľ
projekt "Mladí bádatelia svojho okolia". Na vyučovacích hodinách
chémie budú gymnazisti sledovať čistotu vodných tokov, vzduchu a
pôdy v rôznych oblastiach Levického okresu. Svoje chemické merania
budú analyzovať a následne vyhodnocovať. Ţiaci budú pracovať v
skupinách v teréne a v školskom laboratóriu.

pracovná výchova, informatika

Na pracovnej výchove v 5. a 6. ročníku sa bude realizovať projekt "Ruka
bez roboty upadá do psoty", ktorý bude mať dve zloţky: technickú a
pestovateľskú. V rámci technickej sa budú ţiaci učiť spracúvať drevo z
ktorého vyrobia kolekcie hračiek a číselného pexesa, ktoré potom
venujú svojim budúcim spoluţiakom - novým prvákom. Do areálu školy
umiestnia vlastnoručne vyrobené vtáčie búdky, ktoré vyrobia po besede
zo záhradnou architektkou. V rámci pestovateľskej časti spoznajú
moţnosti spracovania úrody (sušenie ovocia, výroba šalátov...),
skrášľovanie ţivotného prostredia a spôsob tvorby rekreačných záhrad.

predmety vychádzajúce z
učebných osnov pre ţiakov a
autizmom, náuka o prírode,
náuka o spoločnosti

Brány poznania sa budú vďaka projektu otvárať aj pre ţiakov s
autizmom zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi.
Ťaţiskom aktivít odohrávajúcich sa v rámci predmetu "Rozvoj
komunikačných zručností" bude nácvik jednoduchých spoločenských
úkonov, beţných sociálnych situácií ktoré autisti často nezvládajú:
nakupovanie, cestovanie v MHD, telefonovanie, rozhovor s neznámym
človekom... Teoretické vedomosti získavajú ţiaci tejto školy v
upravenom prostredí, prostredníctvom rôznych procesuálnych schém, je
potrebné však overiť si tieto zručnosti aj v praxi, v reálnom
spoločenskom prostredí (na pošte, v kniţnici, v obchode, MHD a pod.).
Cieľom projektu je zvýšenie samostatnosti ţiakov s autizmom a tým
zlepšenie kvality ţivota ich samotných ako aj ich rodín.

Poradové
číslo

16

17

18

19

20

Číslo
projektu

47-ŠpB

52-ŠpB

57-ŠpB

62-ŠpB

65-ŠpB

Predkladateľ

ZŠ a MŠ Ulica
priehradná

Špeciálna základná
škola

Základná škola Lok

Základná škola
Študentská ulica
1446, Snina

Gymnázium

Mesto/Obec

Martin

Klenovec

Lok

Snina

Myjava

Kraj

Ţilinský

Banskobystrický

Nitriansky

Prešovský

Trenčiansky

Názov projektu

Tajuplné príbehy z
nášho archívu

"So strigou Agátou
po zbojníckych
chodníčkoch"

Vlastivední bádatelia
za rekordmi
Slovenska

Remeslo má zlaté
dno

So školou pre ţivot
do ţivota

21

67-ŠpB

Základná škola s
materskou školou A.
Radlinského Dolný
Kubín

Dolný Kubín

Ţilinský

Pátrači kríţom
kráţom na
potulkách Oravou

22

80-ŠpB

2. ZŠ Vrbové

Vrbové

Trnavský

Expedícia za
minulosťou Povaţia

23

24

81-ŠpB

82-ŠpB

Základná škola Šahy

ZŠ internátna - pre
ţiakov s narušenou
komunikačnou
schopnosťou

Šahy

Bratislava

Nitriansky

Bratislavský

Ţivot je len jeden!

S LEGOm sa hraj,
reč si rozvíjaj.

Podporená
suma

760.00 €

1,500.00 €

1,500.00 €

1,400.00 €

890.00 €

1,300.00 €

940.00 €

870.00 €

940.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Mgr. Andrea Najšelová

Mgr. Janka Mrnková

Mgr. Miroslava Čákyová

7.A

5. - 9.

4

Mgr. Ľubica Talarovičová 3. - 9.

RNDr. Marianna
Lukáčová

5., 2.

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

Anotácia

slovenský jazyk a literatúra,
etická výchova, výtvarná
výchova hudobná výchova

Tajuplné príbehy z minulosti budú odhaľovať siedmaci z martinskej
základnej školy. Na hodinách budú spoznávať minulosť svojej školy
ktorú spracujú do kniţnej podoby. Naučia sa pri tom pouţívať
publicistický štýl v podobe rozhovorov s bývalými ţiakmi školy, rodičmi
a starými rodičmi, umelecký štýl pri spracúvaní príbehov do poviedkovej
podoby s vyuţitím dobových slov, rečnícky štýl ktorý vyuţijú pri krste a
prezentácii knihy. Pri rozprávaní príbehov sa oboznámia s historizmami,
archaizmami a zastaranými slovami. Prínosom projektu by mala byť
spolupráca s rodičmi, starými rodičmi, bývalými učiteľmi a ţiakmi školy,
ktorých ţivot bol aspoň na chvíľu spätý s touto školou. Ţiaci nakuknú do
histórie kaţdodenného školského ţivota ich predkov, veľa sa pri tom
naučia i zabavia.

slovenský jazyk a literatúra,
vecné učenie, vlastiveda,
zemepis, dejepis, hudobná
výchova, výtvarná výchova,
telesná výchova, pracovné
vyučovanie

Postava Jánošíka je úzko spätá s obcou Klenovec v ktorej sa nachádza
aj táto špeciálna základná škola. Práve s postavou Jánošíka sa bude
spájať projekt "So strigou Agátou po zbojníckych chodníčkoch". Striga
Agáta je postavička s ktorou ţiaci tejto školy uţ minulý rok zaţili
nezabudnuteľný týţdeň. Tento krát sa spolu vydajú na netradičné
spoznávanie kultúry svojej obce a regiónu v rámci regionálnej výchovy.
Nebudú chýbať výlety, exkurzie, bádanie, práca s textom, s mapou,
návšteva kina, tvorivé dielne počas ktorých budú tvoriť zo šúpolia, z
dreva, s výšivkou či háčkovaním, ţiaci sa naučia zbojnícky tanec a
spoznajú ľudové umenie a zvyky z Klenovca. Počas potuliek po
zbojníckych chodníčkoch sa budú riadiť heslom "Všetci za jedného,
jeden za všetkých". Podstatné je ţe sa budú deti učiť záţitkovým
spôsobom.

vlastiveda, čítanie, hudobná
výchova, pracovné vyučovanie,
výtvarná výchova

Štvrtáci z malotriednej základnej školy v Loku sa vydajú na vlastivedné
bádanie za rekordmi Slovenska. Nápad, s ktorými prišli samotné deti sa
premenil do zaujímavého projektu, v rámci ktorého budú objavovať
Podunajskú níţinu - našu najrozsiahlejšiu níţinu, Dunaj - našu
najmohutnejšiu rieku, Gabčíkovo - najväčšie vodné dielo. V rámci
ďalšieho bádania spoznajú región Oravy - najchladnejšiu a
najdaţdivejšiu časť našej vlasti a jej najväčšiu vodnú nádrţ Orava,
nevynechajú ani Oravský hrad a krásnu oravskú prírodu. Ďalej
navštívia najdlhšiu jaskyňu na Slovensku - systém Demänovských
jaskýň dlhý 30,5 km. Na týchto cestách sa budú dozvedať rozličné
zaujímavé informácie a poznatky ktoré zároveň zachytia na
videokamere a natočia vlastivedný cestopis.

výtvarná výchova

Ako vzniká handričkový koberček, ako sa vytáča na hrnčiarskom kruhu
keramika, ako vznikajú plstené kapce, prečo chodili drotári hrnce
drôtovať? Nie kaţdý má moţnosť nájsť tieto odpovede a vyskúšať si to
na vlastnej koţi. Deti zo sninskej základnej školy však túto moţnosť
dostanú. Témou projektu sú ľudové remeslá so zameraním sa na tie,
ktoré sú typické pre tento región: hrnčiarstvo, tkanie na krosnách,
plstenie ovčieho rúna a kováčske práce. Ţiaci si vyskúšajú originálne
tkanie na veľkých krosnách a vyrobia si vlastný výrobok - obrúsok či
tašku. Technikou plstenia si môţu vyskúšať vyrobiť plstené zvieratko či
puzdro na mobil. Výrobky z hliny dajú vypáliť miestnemu hrnčiarovi,
ktorý bude pozvaný aj na hodiny. Pred prácou s kovom si urobia
exkurziu do blízkych Zemplínskych Hámrov, kde sa nadchádza malé
múzeum. Prakticky si vyskúšajú vytvoriť tepaný šperk alebo inú ozdobu
z drôtu.

matematika, geografia,
informatika, etická výchova

Študenti gymnázia si pomocou simulačnej hry vyskúšajú ako funguje
finančná matematika v praxi - vytvoria skupinku tých ktorí potrebujú
niektorý z produktov finančných skupín (pôţička, úver, leasing,
hypotéka...) a skupinku tých ktorí predstavujú finančné skupiny - títo
ponúkajú dané produkty a zároveň chcú zarobiť. Hlavným cieľom
projektu je pochopiť elementárnu finančnú matematiku, vedieť správne
vyplniť formulár, získať správne údaje, vedieť ich spracovať, vyhodnotiť,
"predať" a zároveň vedieť spolupracovať, dodrţať etiku, princíp fairplay... Súčasťou aktivít bude aj natočenie reklamného šotu v ktorom
musia vhodne odprezentovať svoje produkty. Všetky získané informácie
skompletizujú ţiaci do podoby DVD. Projekt vyvrcholí diskusiou,
formuláciou spoločných záverov a prezentáciou jednotlivých skupín.
Deti tejto školy radi pracujú na problémových a tvorivých úlohách. Svoj
nevyčerpateľný aktivizmus a energiu vloţia do pátracej činnosti kríţom
kráţom rodnou Oravou. Témou je objavovanie krás rodného regiónu Oravy - ţiaci sa budú zaujímať o prírodné bohatstvo - Roháče, povodie
rieky Orava, chránené rastliny a ţivočíchy, o kultúrne bohatstvo - hrady,
múzeá, ľudové remeslá a tradície. Naučia sa získavať potrebné
informácie, komunikovať s verejnosťou, plánovať cesty, koncerty, robiť
finančné rozpočty a v neposlednom rade aj propagovať krásu a
jedinečnosť Oravy svojim vlastným umením - hrou na flautičkách a
zvonkohrách.
Jednou z tém, ktoré si majú osvojiť ţiaci piateho ročníka na hodinách
literárnej výchovy sú povesti. Na Povaţí sa nachádza veľa hradov,
zrúcanín, ktoré priamo s minulosťou súvisia. Autorka projektu sa
rozhodla túto tému deťom priblíţiť netradične - najskôr si budú hľadať a
čítať povesti o hradoch, pričom sa zamerajú aj na tie menej známe
povesti. Svoju originalitu si ţiaci otestujú pri samostatne tvorením
povesti, pri dramatizovaní vybranej povesti. Do školy príde aj
spisovateľka Anna Černochová, ktorá píše povesti z okolia Povaţia.
Deti si o nej naštudujú čo najviac informácií a pripravia si pre autorku
otázky. Ďalšou z aktivít bude spolupráca so starými rodičmi s názvom
"Opýtaj sa dedka a babky" - od nich budú získavať povesti, ktoré sú
málo známe - tie najkrajší deti zapíšu a doplnia ilustráciami. Následne
si budú vytvárať vlastné príbehy týkajúce sa ich mesta a jeho okolia novodobé povesti.

Mgr. Danica Lakoštíková 2

literárna výchova, slovenský
jazyk, informatika

Mgr. Ľubica Briediková

5

slovenský jazyk a literatúra

7. - 9.

Projekt Ţivot je len jeden je zameraný na srdcovo-cievnu sústavu
človeka s dôrazom na prevenciu pred kardiovaskulárnymi ochoreniami.
Ţiaci budú prechádzať šiestimi levelmi v rámci ktorých budú realizovať
rôzne úlohy: budú sa učiť merať tep, tlak krvi, sledovať ako sa mení
činnosť srdca v závislosti od fyzickej aktivity. Zúčastnia sa prednášky s
odborným lekárom, ktorý bude hovoriť o rizikových faktoroch ktoré
prírodopis, informatika, výtvarná
negatívne vyplývajú na srdce a cievy. Získané informácie spracujú vo
výchova, slovenský jazyk
forme letáku, ktorý budú rozdávať na verejnosti, na školách v ich meste
ako aj svojim rodinným príslušníkom. V rámci predposledného levelu
vytvoria ţiaci tímy a v uliciach mesta Šahy budú vybraným okoloidúcim
merať hodnoty tlaku krvi a správny pomer tukov a svalov, tzv. BMI.
Zistené hodnoty ţiaci zaznamenajú do zápisníkov. Ako posledný krok
tieto výsledky spracujú a zhodnotia zdravotný stav občanov mesta.

Ing. Peter Paľaga

prípravné aţ
Mgr. Ľubica Vilinovičová
štvrté

slovenský jazyk, matematika,
prírodoveda, vlastiveda,
výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie, etická výchova,
individuálne logopedické
intervencie

Projekt S LEGOm sa hraj, reč si rozvíjaj sa bude realizovať na hodinách
slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej
výchovy, pracovného vyučovania, etickej výchovy a individuálnej
logopedickej intervencie. Autorka projektu vyuţije absolvované školenie
u detí z narušenou komunikačnou schopnosťou a verí ţe si u nich nájde
široké uplatnenie. Ţiaci budú sami navrhovať a konštruovať modely zo
stavebníc LEGO - DACTA podľa zadanej témy. Modely budú dotvárať
pomocou rôznych materiálov. Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie
komunikačných zručností, čo sa bude dosahovať slovným spracovaním
tém. Pri budovaní modelov z tematických súprav budú deti navzájom
spolupracovať a komunikovať, čo prispeje k budovaniu a rozvíjaniu
vzťahov v skupine.

Poradové
číslo

25

26

27

28

29

30

Číslo
projektu

86-ŠpB

87-ŠpB

99-ŠpB

101-ŠpB

106-ŠpB

107-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola
Štefana Závodníka

Základná škola,
Hviezdoslavova 1,
Revúca

Základná škola,
Bernolákova 5, Holíč

Základná škola Nová
Dedinka

Základná škola

Základná škola
Štefana Závodníka

Mesto/Obec

Pruţina

Revúca

Holíč

Nová Dedinka

Prešov

Pruţina

Kraj

Trenčiansky

Banskobystrický

Trnavský

Bratislavský

Prešovský

Trenčiansky

Názov projektu

Čáry - máry

Keď učenie je
zábava

Na návšteve v
ľudskom tele

Hľadanie pokladu
Zeme

Škola hrou - škola
pre ţivot

Echo

31

108-ŠpB

Spojená škola
Námestovo
internátna Námestovo

Ţilinský

Aj pomôcka pomôţe
zmeniť svet

32

113-ŠpB

Evanjelická základná
škola

Ţilinský

Neoxiduj!

33

34

35

36

114-ŠpB

120-ŠpB

121-ŠpB

122-ŠpB

Základná škola s
materskou školou
Šarišské Michaľany

Spojená škola

Gymnázium Gelnica

Špeciálna základná
škola sv. M.M.
Kolbeho v Spišskej
Novej Vsi

Martin

Šarišské
Michaľany

Košice

Gelnica

Spišská Nová
Ves

Prešovský

Košický

Košický

Košický

Palička Kúzelníčka

Poviem to inak

Páči sa mi ako tu
ţijeme

Malí herci

Podporená
suma

1,500.00 €

1,450.00 €

1,320.00 €

750.00 €

960.00 €

1,400.00 €

1,300.00 €

800.00 €

1,370.00 €

1,250.00 €

1,100.00 €

540.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Mgr. Katarín Duffková,
Mgr. Dana Janečková

slovenský jazyk a literatúra,
vlastiveda, informatická
výchova, hudobná výchova,
výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie, anglický jazyk,
triednické hodiny

1. - 4.

telesná výchova

Jeden z mála projektov odohrávajúci sa na hodinách telesnej výchovy
sa uskutoční na prvom stupni základnej školy v Revúcej. Autorka
projektu zaţila počas štúdia na vysokej škole seminár z telesnej
výchovy zameraný na psychomotorické cvičenia ktorý bol pre ňu
nezabudnuteľným záţitkom preto sa rozhodla preniesť tieto cvičenia aj
do praxe so svojimi ţiakmi. Odozva detí uţ v prvom roku bola výborná,
pretoţe nič podobné predtým nezaţili a takéto cvičenie sa im veľmi
páčilo. Na hodinách telesnej výchovy sa budú na tejto škole pouţívať
netypické pomôcky ako sú lyţe, padák, stuhy, jeţkovité lopty. Jednotlivé
hry a cvičenia vyţadujú aj komunikáciou a skupinovú prácu - napríklad
cvičenie s padákom, čím sa ţiaci učia byť aktívnymi členmi kolektívu.

3., 4.

prírodoveda, výtvarná výchova,
telesná výchova, pracovné
vyučovanie, slovenský jazyk,
hudobná výchova, matematika,
informatika

Tematický celok "Ľudské telo" je pre deti 3. a 4. ročníka veľmi lákavý,
ale tieţ náročný na predstavivosť. Preto sa rozhodli autorky projektu
priblíţiť deťom túto tematiku formou záţitkového učenia a hry. Deti
dostanú rolu priamych účastníkov na potulkách tráviacou a dýchacou
sústavou - sústavy budú zhotovené ako labyrint nazvaný "Na návšteve v
ľudskom tele". Projekt sa bude odohrávať na viacerých vyučovacích
predmetoch - napríklad aj na telesnej výchove kde budú deti nafukovať
balóny a zisťovať tak kapacitu svojich pľúc, na slovenskom jazyku kde
budú vymýšľať rýmy na slová týkajúce a dýchacej či tráviacej sústavy.

geografia

Geografia je pre piatakov nový predmet - v tomto ročníku preberajú aj
tematický celok "prírodné krajiny" ktorý je pre deti pútavý a vytvára
priestor pre samostatnú prácu. V rámci tohto projektu sa ţiaci rozdelia
do 5 skupín, pričom kaţdý tím si vyţrebuje jednu z piatich prírodných
krajín ktorou sa budú zaoberať: daţďové pralesy, savany, púšte, lesy
mierneho pásma, tundry a polárne krajiny. Úlohou kaţdého tímu bude
vyhľadávať najrôznejšie informácie a odpovede na otázky: ako vyzerá
daná prírodná krajina, čo v nej ţije, kto v nej ţije, aký je najväčší poklad
krajiny... Vyvrcholením projektu bude exkurzia do ZOO vo Viedni, v
ktorej sa nachádza napríklad unikátna imitácia daţďového pralesa.

rozvíjanie špecifických funkcií,
individuálna logopedická
intervencia, individuálne
logopedické cvičenia

Projekt je zameraný na skvalitnenie procesu vzdelávania ţiakov s
vývinovými poruchami učenia a s narušenou komunikačnou
schopnosťou integrovaných na základnej škole. Cieľom je formou
tvorivých, hrových a záţitkových metód stimulovať správnu činnosť
poznávacích funkcií a rozvíjať základné komunikačné zručnosti. Pre
rozvoj zrakového vnímania a zrakovej pamäte sa budú napríklad ţiaci
hrať pexeso, skladať puzzle ktoré zároveň stimuluje myslenie a
predstavivosť. Pre rozvoj slovnej zásoby bude pouţívaná hra scrabble.
Prácu so slovom obohatí aj lúštenie kríţoviek, osemsmeroviek,
tajničiek...
Jedným z nových predmetov na tejto škole je Tvorivé písanie. V rámci
tohto projektu sa ţiaci druhého stupňa zúčastnia aktivity "hra na
novinárov". Na netradičných hodinách ktoré sa budú prelínať rôznymi
vyučovacími predmetmi budú vyuţívať metódy ako cinguán, mapa
mysle, hranie rolí, diskusie, brainstorming... Prvú časť projektu bude
tvoriť príprava na cestu novinára - v rámci nej absolvujú napríklad
rozhovor s redaktorom Povaţskobystrických noviniek, pripravia
rozhlasovú reláciu, vyskúšajú si hru "Boj za nezávislosť a slobodu"...
Druhú časť projektu tvorí aktivita "Reportéri v meste" v rámci ktorej sa
zahrajú sa na novinárov mapujúcich dianie v uliciach mesta. Tretím
celkom bude vytvorenie vlastnej redakcie ECHO.

Mgr. Jana Augustovičová 5.

Mgr. Peter Fudaly, PhD.

5. - 9.

Mgr. Nataša Kováčová

5. - 8.

slovenský jazyk a literatúra,
tvorivé písanie, občianska
náuka, dejepis, anglický jazyk,
výtvarná výchova, biológia,
zemepis, informatika

Mgr. Marta Gabaríková

triedy pre
ţiakov s
autizmom a
stredne ťaţkým
mentálnym
postihnutím

rozvoj komunikačných
schopností a sociálnych
zručností, výtvarná výchova,
slovenský jazyk a literatúra,
pracovné vyučovanie

Mgr. Dušan Haško

5., 6.

biológia, fyzika, chémia,
matematika

Mgr. Jozef Lacko

Mgr. Jana Gadušová

Projekt "Aj pomôcka pomôţe zmeniť svet" je určený ţiakom špeciálnej
školy, postihnutým autizmom. V rámci tohto projektu sú naplánované
tvorivé dielne zamerané na spoločnú aktivitu s rodičmi a príbuznými.
Cieľom je umoţniť im prostredníctvom práce s novými didaktickými
pomôckami dorozumievať sa, nadväzovať a rozvíjať medziľudské
vzťahy a vyvíjať ich manuálne zručnosti. Aktivity budú prebiehať na
vyučovacích hodinách slovenského jazyka, výtvarnej výchovy a
špeciálnych hodín zameraných na rozvoj komunikačných a sociálnych
zručností.
Neoxiduj! je environmentálno-vzdelávací projekt Evanjelickej základnej
školy v Martine. Jeho cieľom je v rámci hodín biológie, fyziky a
matematiky upriamiť pozornosť ţiakov piateho a šiesteho ročníka na
problém globálneho otepľovania a dať im impulz k objaveniu toho, ţe aj
oni môţu konkrétnymi aktivitami v škole ale aj doma prispieť k
čiastočnej zmene tohto negatívneho javu.

rozvíjanie komunikačných
schopností, rozvíjanie
grafomotorických zručností a
výtvarná výchova, zmyslová
výchova a základy
matematických predstáv,
pracovná výchova

Do nultého ročníka Základnej školy s materskou školu v Šarišských
Michaľanoch zavíta Palička Kúzelníčka, aby deťom vykúzlila dni plné
prekvapení. Ţiaci budú objavovať zákonitosti sveta, prírody, ale aj
materinského jazyka. Motivačná časť prebehne vţdy pod čarovným
stromom, ktorý bude prvým kúzlom Paličky Kúzelníčky. Deti budú mať
moţnosť vyskúšať si moderovanie v triednej televízii, tvoriť z rôznych
výtvarných materiálov, priamo si vyskúšať zákonitosti prírody... Hlavným
cieľom je dosiahnuť aby mali deti z hodiny príjemný záţitok a aby si
osvojené vedomosti zapamätali ľahšie a dlhodobo.

autistické
triedy, triedy so
ţiakmi s
mentálnym
postihnutím

rozvíjanie komunikačných
schopností, matematika,
slovenský jazyk, vecné učenie,
školský klub detí

Na problém komunikácie ţiakov s mentálnym postihnutím
navštevujúcich Spojenú školu v Košiciach sa sústreďuje projekt
"Poviem to inak". Postihnutým deťom plánuje pomocou špeciálneho
komunikačného programu Boardmaker umoţniť netradičné formy
vzdelávania s novým vybavením kompatibilných zvukových
komunikačných tabuliek - Go talk 4 a Go talk 9. Tieto nové pomôcky im
pomôţu pri nácviku komunikačných zručností vytvárať individuálnu
náhradnú komunikáciu.

II. - V.O, 2.

Gymnázium Gelnica predkladá svoj projekt zameraný na vytvorenie si
pozitívneho vzťahu, ochranu a zveľaďovanie okolitého prostredia, v
ktorom ţijeme. Cieľom je zapojiť čo najviac ţiakov rozličných ročníkov v
informatika, technika (technická
spolupráci s dobrovoľníkmi ako aj širokou verejnosťou. Na hodinách
výchova), výtvarná výchova,
etickej, technickej a výtvarnej výchovy a informatiky budú viesť
etická výchova
gymnazisti besedy o ţivotnom prostredí, vytvoria návrhy na vylepšenie
okolia školy, ktoré následne zdokumentujú a budú sa podieľať na
vysadení zelene a iných úpravách okolitého prostredia školy.

PeadDr. Mária Pekárová 0.

Mgr. Terézia Baková,
Mgr. Monika Ferková,
Mgr. Martina Klasovská

Anotácia
Tretiaci a štvrtáci zo ZŠ v Pruţine zaţijú netradičné záţitkové hodiny
slovenského jazyka, vlastivedy, informatickej výchovy, hudobnej a
výtvarnej výchovy a to všetko v spolupráci s ich starými rodičmi. Počas
vybraných dní v týţdni privítajú na vyučovaní starých rodičov, ktorí
porozprávajú o svojom detstve, ľudových povestiach, príbehoch,
rozprávkach, pranostikách, porekadlách, hrách a tradíciách ktoré sa
viaţu na Pruţinskú dolinu. Uvaria si spolu a ochutnajú staré ľudové
jedlá. Navštívia dielne ľudových remeselníkov a vyskúšajú si ich prácu.
Výstupom projektu bude naštudovanie niekoľkých krátkych literárnodramatických pásiem, ktoré malí herci predstavia všetkým ţiakom
školy.

Mgr. Miroslava Kristínová 3., 4.

Mgr. Katarína Hojová

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

2. BC

vecné učenie, pracovné
vyučovanie, sociálna
komunikácia, počty, písanie,
čítanie

Špeciálnu základnú školu v Spišskej Novej Vsi navštevuje 45 ţiakov s
rôznymi druhmi postihnutia. Autorka projektu - pani Gadušová učí
druháčikov - sú to rómske deti, z ktorých väčšina komunikuje v
rómskom jazyku. Veľmi často sa stáva ţe svojej pani učiteľke po
slovensky nerozumejú a ich slovná zásoba je na nízkej úrovni. Krajina
rozprávok a fantázie ostáva pre nich zatvorená. To sa však zmení práve
vďaka tomuto projektu, ktorého podstatu bude tvoriť bábkové divadlo.
Bábky budú ţiakov sprevádzať na kaţdej vyučovacej hodine. Spolu s
bábkami budú deti objavovať jednoduché príbehy, ale aj svet čísel,
písmen či krajinu slušného správania.

Poradové
číslo

37

38

39

40

41

42

43

Číslo
projektu

Predkladateľ

126-ŠpB

Spojená škola
internátna Prakovce

127-ŠpB

Gymnázium sv.
Tomáša Akvinského
Košice

131-ŠpB

134-ŠpB

136-ŠpB

Základná škola,
Nemocničná 987

ZŠ a MŠ Oţďany

Mesto/Obec

Prakovce

Košice

Povaţská
Bystrica

Oţďany

Kraj

Košický

Poďme spolu do
školy

Košický

Historická cesta po
stopách peňazí do
centra Európy

Trenčiansky

Banskobystrický

Základná škola Jozefa
Kollára v Banskej
Banská Štiavnica Banskobystrický
Štiavnici

140-ŠpB

Gymnázium Jozefa
Miloslava Hurbana v
Čadci

141-ŠpB

Gymnázium J.M.
Hurbana v Čadci

Čadca

Čadca

Názov projektu

Čítajme si pre
radosť

Vojna berie všetko

Za tajomstvami
Banskej Štiavnice

Ţilinský

Spočítaj to
počítačom

Ţilinský

Šport a zdravie fenomén 21.
storočia

Podporená
suma

680.00 €

1,000.00 €

800.00 €

1,150.00 €

600.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Bc. Jana Matzová

1B, 1S, 2B1,
2B2, 2C, 2E,
3B, 3C

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

Anotácia

Na problematikou rodinnej výchovy poukazuje projekt špeciálnej školy v
odbory: poľnohospodárska
Prakovciach, ktorú navštevujú ţiaci s ľahkým mentálnym postihom,
výroba so zmeraním na
pričom väčšinu tvorí rómska komunita. Praktické vyučovanie v odbore
záhradníctvo, obchodná
záhradník, kuchár, krajčírka a domáce práce bude spestrené účasťou
prevádzka so zameraním na
rodičov, ktorí predvedú a ozrejmia napríklad rôzne remeselné techniky
prípravu jedál, sluţby a domáce
ako vyšívanie či pletenie košíkov, alebo varenie. Projekt bude
práce, výroba konfekcie so
realizovaný v spolupráci s Komunitným centrom v Nálepkove, v ktorom
zmeraním na šitie odevov
sa na záver odprezentuje spoločná výroba ţiakov a ich rodičov.

Ing. Kvetoslava Danková 2., 3.

manaţérske portfólio,
aplikovaná ekonómia

"Historická cesta po stopách peňazí do centra Európy" je názov projektu
určeného pre 2. a 3. ročník strednej cirkevnej školy v Košiciach. Projekt
zapája do edukačného procesu náučné exkurzie do rôznych banských
múzeí, v ktorých si ţiaci názorne objasnia históriu vzniku a vývoj
peňaţnej meny. Vyvrcholením exkurzií po banských múzeách bude kurz
ryţovania zlata s inštruktorom. Na záver pripravia študenti prezentáciu o
svojich nových poznatkoch pre ostatných ţiakov školy.

Mgr. Alena Hodţová

2. - 4.

slovenský jazyk a literatúra,
výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie

Predloţený projekt "Čítajme si pre radosť" sa zameriava na motiváciu
dnešných ţiakov k spontánnemu čítaniu. Svoje čitateľské záţitky ţiaci
2. - 4. ročníka základnej školy v Povaţskej Bystrici predvedú svojim
rodičom, deťom v materskej škôlke a starčekom v domove dôchodcov.
Na výtvarnej výchove a pracovnom vyučovaní budú pripravovať
prostredie pre svoj prednes a vytvoria si vlastnú kniţnicu. Ďalej pripravia
výstavu starých kníh svojich starých rodičov a pokúsia sa vytvoriť
leporelo riekaniek pre prváčikov.

5. - 9.

slovenský jazyk a literatúra,
dejepis, zemepis, občianska
výchova, etická výchova,
anglický jazyk, výtvarná
výchova, informatika hudobná
výchova, triednická hodina

Na realizácii projektu "Vojna berie všetko", ktorý poukazuje na
závaţnosť vojny, sa budú podieľať ţiaci 5.-9. ročníka na hodinách
dejepisu, jazykov, informatiky, etickej, občianskej, výtvarnej a hudobnej
výchovy. V rámci realizácie ţiaci navštívia expozície múzeí k tematike
SNP, budú sledovať niekoľko filmov s vojnovou tematikou, následne
umelecky vyjadria svoje pocity a postoje k problematike vojny, budú
viesť podnetné diskusie na dané témy a pripravia broţúry o cieľoch a
význame ich projektu.

vlastiveda, prírodoveda,
slovenský jazyk, čítanie,
matematika, výtvarná výchova,
hudobná výchova, etika,
informatika

Tajomstvá Banskej Štiavnice a jej okolia sa vydajú odkryť druháci zo ZŠ
Jozefa Kollára. Projekt bude prebiehať v rámci vlastivedy. Ţiaci sa
zoznámia so zaujímavosťami svojho mesta, načrú do histórie Banskej
Štiavnice, odhalia 7 miestnych divov, dozvedia sa niečo nové o
maliarovi, ktorého meno nosí ich škola. Pre deti sú pripravené rôzne
aktivity, napr. si spolu upečú tradičnú štrúdľu alebo sa na záver vydajú
hľadať poklad cestou na Sitno. Celým projektom budú deti sprevádzať
Štiavnické jašteričky. Deti sa budú učiť zodpovednosti tým, ţe sa budú
podieľať na príprave aktivít. O svoje celoročné objavovanie sa podelia aj
s ostatnými ţiakmi a rodičmi.

informatika, seminár z
informatiky, estetická výchova,
slovenský jazyk a literatúra

Mladí ľudia často vyuţívajú PC hlavne na hry a komunikáciu. Cieľom
projektu je naučiť ţiakov vyuţívať PC rozumne pri práci, vyzdvihnúť
rozvoj ich kreativity a moţnosť prejaviť sa, nie len pripojiť sa. Projekt
bude realizovaný na informatike, estetickej výchove a slovenskom
jazyku a to formou exkurzií, napr. návštevou reklamnej firmy, redakcie
týţdenníka alebo televízie. Tu im bude predstavená činnosť týchto
firiem a oboznámia sa s ich fungovaním. Potom v škole prebehnú
aktivity ako vytvorenie reklamy za pouţitia fotoaparátu a
profesionálneho softvéru alebo príprava vlastnej reportáţe.

Katarína Trebulová

Mgr. Ivanka Kabinová Kopálová

2.

1,500.00 €

Mgr. Radoslav Kačur

kvarta, sexta,
1., 2.

1,160.00 €

Mgr. Mária Majáková
PaedDr. Marianna
Jelenčianková

4. ročné, 8.
ročné, 5. ročné telesná a športová výchova
štúdium

Projekt je zameraný na telesnú a športovú výchovu a na realizáciu
novej školskej reformy, zavedenie populárnych netradičných športov a
pohybových aktivít. Hodiny budú odučené napr. formou cvičení s
hudbou, tréningovým prevedením, plávaním... Oboznámenie s
hygienickými a stravovacími návykmi, fair-play. Taktieţ vyuţitie prírody
v okolí školy na jogging a beh. Cieľom projektu je zvýšiť záujem detí o
šport a ich harmonický rozvoj osobnosti.
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť výučby kreatívnou formou
v rámci všetkých predmetov 3. ročníka. Ţiaci budú pracovať pomocou
metód tvorivej dramatiky, záţitkového učenia. Rodičia sa budú môcť
zúčastniť priamo na vyučovaní a vidieť svoje deti pri výučbe. Deti bude
sprevádzať moreplavec Čľupo, ktorý im podá zaujímavou formou
mnoţstvo informácii z rôznych oblastí, napr. o remeslách alebo prírode.
Trieda bude rozdelená na ostrovy (workshopy), kde budú mať ţiaci
slobodný výber činností.
Projekt sa bude realizovať na laboratórnych cvičeniach z fyziky. Cieľom
je oboznámiť ţiakov s rôznymi softvérovými aplikáciami na úpravu
fotografii, cez ktoré aplikujú svoje teoretické vedomosti z fyziky v praxi.
Ţiaci si sami vyhotovia fotografie podľa vlastného výberu a upravia ho
vlastnými zručnosťami do 3D formátu, čo podporí ich samostatnosť a
tvorivosť.
Planétu Zem navštívia hostia z vesmíru. Prinášajú so sebou nelichotivé
informácie, ktoré zachytili z pozemských masovokomunikačných
prostriedkov. Úlohou ţiakov je presvedčiť ich o tom, ţe na Zemi ţijú
inteligentné a vzdelané bytosti. Pozvú ich do svojich vedeckých
pracovísk, kde sa navzájom poučia o Zemi, vesmíre... Cieľ projektu je
zmeniť pasívne vyučovanie prírodovedných predmetov na aktívne a
zaujímavé.
Projekt je zameraný na vyuţitie tvorivej dramatiky a záţitkového učenia
u ţiakov so špeciálno-výchovnými potrebami. Bude prebiehať na
predmetoch slovenský jazyk a matematika formou tvorivých hier a
záţitku. Deti budú mať moţnosť vidieť bábkové divadlo priamo v škole
alebo navštívia miestnu farmu. Jeden z cieľov je aj vytvoriť príjemné
prostredie na vyučovaní a viesť k spolupráci medzi deťmi a pomáhaní si
navzájom.
Ţiaci šiesteho ročníka budú postavení do role vedcov. Na hodinách
informatiky budú vyhľadávať a spracovávať informácie, potrebné k ich
príspevku. Na hodinách chémie v teréne budú vzorky zozbieravať
analyzovať a na výtvarnej výchove ţiaci vyrobia postery, ktoré
odprezentujú na konferencii pri príleţitosti Svetového dňa vody. Jeden z
cieľov projektu je naučiť sa prezentovať na verejnosti a podpora ich
tvorivosti.

Trenčiansky

Orindţáci do toho nebojme sa
nikoho...

1,500.00 €

Mgr. Gabriela Bieliková

3.

všetky predmety

Stredná odborná škola
Bratislava
geodetická

Bratislavský

Bratislava - cez 3D
okuliare

1,475.00 €

Mgr. Miroslava Síthová

2.

fyzika - laboratórne cvičenia

153-ŠpB

Základná škola SNP
Horná Ţdaňa

Horná Ţdaňa

Banskobystrický

Náš priateľ
mimozemšťan

1,500.00 €

Alena Píšová

7., 8., 9.

zemepis, fyzika, biológia,
matematika

47

154-ŠpB

Špeciálna základná
škola Polomka

Polomka

Banskobystrický

Chcem poznať
všetky zvieratká

Ing. Anna Švidraňová,
Bc. Anna Gandţalová,
Mgr. Helena Šuchaňová

1., 5., 7.

slovenský jazyk a literatúra,
matematika

48

158-ŠpB

Základná škola Jána
Amosa Komenského

Tvrdošovce

Nitriansky

Kvapka za kvapkou
Prvá ţiacka
konferencia

PaedDr. Monika
Vanyová

6.

chémia, fyzika, informatika,
výtvarná výchova, mediálna
výchova

8.

slovenský jazyk a literatúra,
matematika, výtvarná výchova,
technická výchova

Projekt bude realizovaný na hodinách slovenského jazyka, výtvarnej a
technickej výchovy a matematiky. Úlohou detí je vyzbierať čo najviac
informácii o danej téme a spracovať ich do formy koláţe, ktorá má byť
umiestnená na lavici. Najlepšia koláţ bude odmenená. Deti si tým
zútulnia triedu, zopakujú učivo netradičnou formou a takisto sa naučia
pracovať v dvojiciach, čo je jeden z cieľov projektu.

6.

matematika, informatická
výchova

Projekt je zameraný na výchovu k zdravému ţivotnému štýlu.
Realizovať sa bude na hodinách matematiky a informatiky. Šiestaci
budú skúmať, či je pre nich z ekonomickej a zdravotnej stránky
dôleţitejšia voda z vodovodu alebo z obchodu. Číselne vyhodnotia a
zaznamenajú rôzne údaje týkajúce sa témy. Ţiaci sa naučia pracovať s
informáciami a myslieť ekonomicky a racionálne.

6., 8., 9.

nemecký jazyk

Ţiaci zaujímavou a tvorivou formou objavia a osvoja si vedomosti z
nemeckej gramatiky, základy časovania a skloňovania, čo je pre ţiakov
najnáročnejšie. Vytvoria si labyrint z kartičiek s gramatickému
pravidlami, ktorý má slúţiť ako kreatívna didaktická pomôcka pri
vyučovaní. Na konci projektu by mal ţiak objasniť jednotlivé gramatické
pravidlá a pouţiť ich v praxi.

2.

slovenský jazyk, prírodoveda,
vlastiveda, matematika,
výtvarná výchova, hudobná
výchova, telesná výchova,
dramatická výchova,
informatická výchova

Ţiaci druhého ročníka sa zahrajú na pátračov, budú objavovať okolitý
svet. Dieťa sa k informáciám dopracuje samo, pomocou besied,
exkurzií, kníh, internetu. Deti sa oboznámia napr. s prácou poštára,
pekára, starostu, poţiarnika alebo policajta. V rámci projektu navštívia
hrad aj múzeum. Projekt bude ukončený netradičným rodičovským
stretnutím, ktoré bude venované potulkám po kraji.

44

147-ŠpB

Základná škola

45

151-ŠpB

46

49

50

51

52

163-ŠpB

Základná škola Divín

Prečín

Divín

164-ŠpB

Základná škola Divín

Divín

166-ŠpB

Základná škola,
Československej
armády 15, 04501
Moldava nad Bodvou

Moldava nad
Bodvou

167-ŠpB

Spojená škola,
Oslobodenia č. 165,
Belá 013 05

Belá

Matika a slovenčina
Banskobystrický
radia na výtvarnej

Banskobystrický Ţijeme zdravo

Košický

V labyrinte
nemeckej gramatiky

Ţilinský

DETI SLNKA na
výzvedách

900.00 €

1,250.00 €

800.00 €

Mgr. Jana Jakubcová

750.00 €

Mgr. Jana Jakubcová

310.00 €

PhDr. Karolína
Halászová

1,100.00 €

Mgr. Irena Kolčáková

Poradové
číslo

53

54

55

56

57

58

59

60

Číslo
projektu

Predkladateľ

169-ŠpB

Základná škola s
materskou školou
Liesek

170-ŠpB

Základná škola s
materskou školou
Liesek

171-ŠpB

178-ŠpB

179-ŠpB

190-ŠpB

191-ŠpB

193-ŠpB

Mesto/Obec

Liesek

Liesek

Základná škola, Ul.
Komenského 2666/16, Snina
069 01 Snina

SOŠ Juraja Ribaya v
Bánovciach nad
Bebravou

Bánovce nad
Bebravou

Stredná odborná škola
Svit
Svit

Gymnázium Jozefa
Lettricha

Základná cirkevná
škola sv. J. M.
Vianneyho, Rajec

ZŠ SNP 13, Spišské
Vlachy

Martin

Rajec

Spišské Vlachy

61

195-ŠpB

Základná škola

Ţdaňa

62

196-ŠpB

ZŠ s MŠ Krivec č.
1355

Hriňová

63

64

197-ŠpB

ZŠ s MŠ Krivec 1355

Hriňová

199-ŠpB

Stredná odborná škola
technická, Ul. 1. mája Zlaté Moravce
22, Zlaté Moravce

Kraj

Ţilinský

Ţilinský

Prešovský

Trenčiansky

Prešovský

Ţilinský

Ţilinský

Košický

Názov projektu

Dobro víťazí nad
zlom

Poznávaj a miluj...

Od Kataríny do
Troch kráľov...

Po stopách 7 divov
Trenčianskeho kraja

Mám jeden sen...

Skvosty Slovenska v
stromoch

Týţdeň koţkárov

Rozprávková škola

Podporená
suma

1,360.00 €

1,440.00 €

1,000.00 €

1,150.00 €

1,300.00 €

1,500.00 €

940.00 €

1,350.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

slovenský jazyk a literatúra,
výtvarná výchova, práca s
počítačom, technická výchova

prírodopis, dejepis, informatika

Na druhom stupni základnej školy v Liesku budú ţiaci spoznávať
prírodu a históriu svojho rodného kraja a prostredníctvom poznávania
budovať svoj vzťah k rodisku. Zaujímavé a netradičné hodiny budú vo
svojich metódach uplatňovať prvky moderného vyučovania - projektové,
problémové a kooperatívne vyučovanie. Objavovanie nových poznatkov
bude umocnené osobným záţitkom, netradičným prostredím
vyučovania a prizvaním odborníkov a zaujímavých ľudí regiónu.

regionálna výchova, výtvarná
výchova, hudobná výchova,
technická výchova, slovenský
jazyk a literatúra

Ţiaci zapojení do projektu budú spoznávať dávne ľudové tradície a
zvyky, s ktorými sa zoznámia na základe rozhovorov so starými rodičmi,
s členmi ľudového súboru, vyučujúcej, ale i z dostupnej literatúry či
internetu. V prvej časti sa piataci zoznámia so zimným a jarným
kalendárnym folklórom, na ktorý bude nadväzovať rodinný folklór svadba a krstiny. Zároveň sa zoznámia s vybranými remeslami a získajú
zručnosti pri tkaní plátna a výrobe hrnčiarskych predmetov na
hrnčiarskom kruhu. V druhej časti šiestaci postupným zhromaţďovaním
poznatkov zostavia a vydajú kalendár tradícií.

Bc. Krumpálová Helena,
1. - 4.
Bc. Oţvoldík Tibor

cvičná firma, sprievodcovská
činnosť, geografia cestovného
ruchu, ekonomika cestovného
ruchu, účtovníctvo, dejiny
kultúry, marketing a manaţment
cestovného ruchu

Stredoškoláci študijného odboru marketing so zameraním na cestovný
ruch z Bánoviec nad Bebravou chcú svojím projektom reprezentovať
Trenčiansky samosprávny kraj, jeho najzaujímavejšie kultúrne a
historické pamiatky, ktoré označili ako 7 divov Trenčianskeho kraja.
Projekt budú realizovať na praktickom vyučovaní marketingu
cestovného ruchu. Študenti pripravia sprievodcovské zájazdy, vytvoria
prezentačné DVD a propagačné printové bulletiny s danou tematikou. V
rámci projektu uskutočnia aj vzdelávanie pre ţiakov základných škôl s
odovzdávaním propagačných materiálov. Ich aktivity budú
prezentované v tlači a regionálnej televízii.

Paed Dr. Miriam
Sterczová

2.

Problematike multikultúrnej spoločnosti a rasovej neznášanlivosti je
venovaný projekt predloţený Strednou školou v Svite. Projekt je
rozdelený na 5 podtématík, pričom spracovanie kaţdej z nich zahŕňa
zozbieranie a selekciu potrebných informácií, ich spracovanie, ďalej
ETV, geografia, história,
diskusiu na danú tému a prípravu prezentácií. Danými podtématikami
občianska náuka, cudzie jazyky sú: Migrácia - jej príčiny a dôsledky, Afričania - predsudky k inej farbe
pleti, Anglicko - krajina minulosti a súčasnosti, Vietnamci na Slovensku,
Čo robí Slovensko pre imigrantov a aký by bol svet bez tolerancie. Pri
realizácii projektu budú študenti spolupracovať aj s Mestským úradom,
kde budú pátrať o pohybe obyvateľstva v regióne.

1.

biológia, fyzika, informatika,
matematika, slovenský jazyk,
výtvarná výchova

Projekt s názvom "Skvosty Slovenska v stromoch" je určený pre 1.
ročník osemročného gymnázia. V rámci vyučovania jednotlivých
predmetov sa študenti zoznámia s ochranou stromov, naučia sa
samostatnej práci a vyhľadávaniu informácií v odbornej literatúre a na
internete, podniknú laboratórne výskumy a merania v teréne, budú
rozvíjať umelecké cítenie a tvoriť na danú tému a tieţ navštívia Múzeum
slovenskej dediny. Výstupom ich aktivít bude vytvorenie školského
nástenného kalendára. S prezentáciou svojej tvorby vystúpia študenti
na školskej projektovej konferencii.

8.

slovenský jazyk a literatúra,
matematika, anglický jazyk,
dejepis, zemepis, občianska
výchova, prírodopis, výtvarná
výchova, pracovné vyučovanie,
chémia, telesná výchova

Názov projektu je odvodený od prezývky obyvateľov Rajca - "koţkári". V
Rajci bol v minulosti silný cech garbiarov, ktorí šili červené čiţmy kordovánky. Ţiaci ôsmeho ročníka zaţijú "týţdeň koţkárov" v ktorom
budú spoznávať minulosť svojho regiónu. Počiatočnou motiváciou bude
film o Rajci a Rajeckej doline. Ďalšími aktivitami bude napríklad
realizácia ankety o Rajci pre obyvateľov a návštevníkov mesta,
osvojovanie si rajeckého nárečia a príprava scénky v ľudovom nárečí,
návšteva múzea, beseda s poľovníkom ale aj tvorivá činnosť na
pracovnom vyučovaní, kde budú dievčatá vyrábať medovníky v tvare
rajeckých čiţmičiek a chlapci si vyskúšajú práce na krosnách.

0.C, 1.B, 1.C
špeciálna, 2.C
špeciálna

slovenský jazyk, výtvarná
výchova, hudobná výchova,
pracovné vyučovanie,
matematika

Vyučovacie hodiny na tejto škole budú prelínané rozprávkami, čím sa
stane učenie zaujímavejšie, pútavejšie a dobrodruţné. Ţiaci získajú
novú slovnú zásobu, morálne hodnoty vyplývajúce z rozprávok, kladný
vzťah k ľudovej slovesnosti a slovenskému jazyku. Spoznajú miesta kde
ţili rozprávkové bytosti, napríklad Spišský hrad alebo Markušovský
kaštieľ, dokonca aj trieda sa premení na rozprávkovú. Keďţe ide o
rómske deti, spoznajú aj rómske rozprávky. Navštívia divadlo, kino a
kniţnicu a do projektu aktívne zapoja aj rodičov a širšiu verejnosť.

Mgr. Miroslava Vojtková

Mgr. Michaela
Janckulíková

Mgr. Katrína
Krivjančinová

Benita Tomagová

Ing. Ţideková Katarína

Cvengrošová Lívia

1. - 9.

6. -9.

5., 6.

Ţivotné prostredie
našimi očami

1,000.00 €

Mgr. Jana Kyščíková

1., 2., 3.

prírodoveda, vlastiveda,
výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie, slovenský jazyk

Banskobystrický Vodníci na slatine

1,300.00 €

Ing. Alena Ďuricová

5., 8.

biológia, technická výchova,
pestovateľské práce,
informatika, chémia

Košický

Vojna - spomienky,
Banskobystrický poučenie a hľadanie
odpovedí

Nitriansky

Solárne nabíjačky

1,340.00 €

1,000.00 €

Anotácia
Zámerom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti a schopnosti tvoriť
literárne útvary, komunikovať, spolupracovať, vyjadriť vlastný názor a
rešpektovať názor iných, vedieť sa orientovať vo svete informácií a
naučiť sa vyberať tie potrebné. Ţiaci 1. aţ 9. ročníka sa naučia ako
vzniká kniha - budú besedovať so známym autorom detských kníh ale
aj sami tvoriť knihu - zvoleným ţánrom bude klasická a moderná
rozprávka. Motiváciou bude vyučovací deň v rozprávkovej ríši a vo svete
tínedţerských idolov. Vyvrcholením projektu bude "uvádzanie" nových
kníh do ţivota spojené s celoškolskou prezentáciou a výstavou.

Mgr. Mária Paučová

9.

Ing. Jarmila Bernáthová,
5.
Mgr. Milan Varga

Ţivotné prostredie a jeho ochrana sú hlavnou témou projektu
odohrávajúceho v prvom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy.
Zámerom je priblíţiť túto problematiku neštandardne - v prírode,
besedami a rozličnými aktivitami. Deti budú besedovať napríklad s
pracovníkmi útulku pre zvieratá, zástupcami firmy ktorá spracúva
odpad, s členmi poľovníckeho zdruţenia a občianskeho zdruţenia
SOSNA. Vychádzky do prírody budú mať vţdy konkrétny zámer,
napríklad sledovanie stôp zvierat a vtákov v snehu, vyhrabávanie lístia v
školskom sade a sledovanie hmyzu skrývajúceho sa pod lístím, zber
rastlín a výroba herbára. Deti pripravia aj rozhlasovú reláciu o krásach
okolitej prírody a jej ochrane.
Ţiaci 5. ročníka na biológii a ôsmaci na chémii zaţijú netradičné,
zaujímavé vyučovacie metódy, počas ktorých budú bádať, skúmať,
tvoriť a absolvovať exkurzie. Piataci sa budú zaoberať témou
spoločenstvo rastlín a ţivočíchov vyskytujúcich sa vo vode a jej okolí,
ôsmaci sa na chémii naučia o vode a zisťovaní pH vody. Veľa času
strávia priamo v prírode, kde budú spoznávať ţivý i neţivý biologický
materiál. Zahrajú sa na botanikov a budú skúmať vodné rastlinstvo,
zoológov pozorujúcich vodné ţivočíšstvo a chemikov "stvárajúcich"
rôzne pokusy. Absolvujú exkurzie do úpravovne vody a na priehradu
Hriňová, navštívia aj náučný chodník údolím Slatiny, kde sa nachádza
vodná nádrţ Môťová.

dejepis, informatika

Na vyučovacom predmete dejepis sa ţiaci 9. ročníka učia o vojnových
udalostiach. V rámci projektu absolvujú rôzne exkurzie, kde priamym
pozorovaním a štúdiom dokumentov si budú sami utvárať obraz o
situácii pred vyše 60 rokmi počas vojnového obdobia. Budú mapovať
pamätné miesta v mieste svojho bydliska, absolvujú rozprávanie o vojne
s historikom - odborníkom na druhú svetovú vojnu, s členmi
protifašistických bojovníkov a s najstaršími obyvateľmi mesta o ich
záţitkoch cez vojnu. Vydajú sa "po stopách zločinu" vo forme exkurzií v Podpolianskom múzeu v Detve, múzeu SNP v Banskej Bystrici a
koncentračnom tábore Osvienčim. Všetky informácie na záver spracujú
do podoby prezentácie.

ekonomika a podnikanie,
marketing, odborná prax

Predloţený projekt umoţní študentom strednej školy v Zlatých
Moravciach zúročiť ich teoretické vedomosti v praxi. Vo firme Solar
System Slovakia, s ktorou škola spolupracuje, sa naučia a vyskúšajú si
výrobu solárnych nabíjačiek. Na vlastnoručne vyrobené výrobky budú
potom na hodinách ekonomiky kalkulovať náklady a pokúsia sa stanoviť
ich ceny. Na hodinách marketingu budú následne tvoriť tlačovú a
audiovizuálnu reklamu pre svoje výrobky. Svoju tvorbu potom
odprezentujú a zhodnotia svoje úspechy i nedostatky.

Poradové
číslo

65

66

67

68

69

70

71

Číslo
projektu

200-ŠpB

201-ŠpB

207-ŠpB

208-ŠpB

Predkladateľ

Pedagogická a
sociálna akadémia

Základná škola s
Materskou školou sv.
Vincenta de Paul
Levice

Mesto/Obec

Turčianske
Teplice

Levice

ZŠ Ul. 17. novembra v
Sabinov
Sabinove

Súkromné gymnázium Košice

212-ŠpB

Súkromná základná
škola, Lichardova č. 1, Skalica
Skalica

215-ŠpB

Základná škola s
materskou školou
Udavské

217-ŠpB

Základná škola s
materskou školou
Banská Belá

Udavské

Banská Belá

Kraj

Ţilinský

Nitriansky

Prešovský

Košický

Trnavský

Prešovský

Banskobystrický

Názov projektu

Animátor v divadle a
v galérii

Učíme sa v
Tekovskom múzeu

Naša prvá kniha:
Drevené kostolíky
nášho kraja

Kouč sem coach
tam my sa hráme s
ip coach

Matematika na
šachovnici

Separácia do tretice
ale trochu inak

Belianski
separáčikovia

219-ŠpB

Gymnázium Jána
Chalupku, Brezno

73

220-ŠpB

Piaristická spojená
škola F. Hanáka

Prievidza

Trenčiansky

Rytieri sv. Juraja

74

225-ŠpB

Základná škola

Námestovo

Ţilinský

Škôlka na anglickom
jazyku

238-ŠpB

Základná škola A.
Sládkoviča Sliač

Banskobystrický

Poklady nášho
mesta

239-ŠpB

Základná škola s
materskou školou
Budimír

Košický

Spoznávajme
minulosť

72

75

76

77

241-ŠpB

Brezno

Sliač

Budimír

Stredná priemyselná
Košice
škola elektrotechnická

Banskobystrický

Košický

Buďme globálnymi
občanmi

Po cestách a
necestách regiónu

Podporená
suma

1,070.00 €

1,200.00 €

1,300.00 €

1,140.00 €

480.00 €

1,350.00 €

720.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Mgr. Elena Koričánska

Mgr. Miloš Harmady

Mgr. Ján Jaško, Mgr.
Mária Budzáková

Mgr. Virasztóová Slvka

Viera Haraštová

MVDr. Gabriela
Cmariková, Mgr.
Miroslava Koucunová

Mgr. Ivana Zorvanová

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

Anotácia

výtvarná výchova, tvorivá
dramatika

Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach predloţila
pod názvom " Animátor v divadle a galérii" samostatný animačný
projekt, pouţiteľný priamo v praxi v oblasti kultúrnej práce v
špecializovaných zariadeniach animačnej práce. V rámci projektu budú
pracovať dve skupiny študentov, ktorí si na konci polroka medzi sebou
vymenia svoje skúsenosti a odprezentujú svoju prácu a tvorbu. Jedna
skupina študentov bude na hodinách dramatizácie pripravovať
divadelné scénky a kabaretné predstavenie, druhá skupina bude na
hodinách výtvarnej tvorby pripravovať Power Pointové prezentácie a
výstavu ţiackych prác, ktorú bude potom lektorovať.

6., 7., 8.

geografia, zemepis, dejepis a
regionálna výchova

Vzdelávanie ţiakov prostredníctvom tohto projektu je zamerané na
históriu, prírodovedu, archeológiu, etnografiu a národopis regiónu okolia
Levíc - jeho Tekovskej a Hontianskej časti, na rozhraní ktorých sa škola
nachádza. Nosná časť vyučovania bude prebiehať v Tekovskom múzeu
v Leviciach so zapojením prizvaných odborníkov. Témy s ktorými sa
budú šiestaci, siedmaci a ôsmaci zaoberať budú: Tradičné výročné
zvyky v Tekovskom regióne, Tradičné poľnohospodárstvo,
vinohradníctvo a chov dobytka v regióne, chránené a ohrozené druhy
rastlín a ţivočíchov v regióne, Príroda okresu Levice, Dejiny Levického
hradu a Levíc a História tekovského múzea.

5., 6., 8.

dejepis, multikultúrna výchova,
pracovné vyučovanie,
informatika, výtvarná výchova,
slovenský jazyk, geografia

Učivo týkajúce sa slovenských dejín v 17. aţ 19. storočí, zvlášť pokiaľ
ide o dejiny cirkví, patrí k najproblémovejším z hľadiska pochopenia
ţiakov. Publikácie ktoré sú písané k tejto téme sú pre ţiakov náročné.
Preto sa učitelia tejto školy rozhodli zvoliť záţitkové učenie ktoré ţiakom
priblíţi túto problematiku a pomôţe im pochopiť učivo. Ţiaci budú tvoriť
fotoalbum drevených kostolíkov a vytvoria knihu o drevených
kostolíkoch ich kraja. Získajú nové zručnosti aj v oblasti IKT - prácu s
videokamerou, úpravou videa, tvorbou webovej stránky, fotoalbumu. Na
pracovnom vyučovaní budú vyrábať makety drevených kostolíkov.

biológia, chémia, fyzika

Vzhľadom k dnešným trendom modernizácie vzdelávacieho procesu
plánuje predloţený projekt vyuţívať nové technológie, konkrétne
program IP Coach, naučiť ţiakov efektívne vyuţívať IKT, viesť ich k
samostatnému bádaniu a umoţniť im vedomosti pochopiť aj formou
experimentovania. Aktivity určené pre ţiakov kvinty budú prebiehať na
hodinách biológie, chémie a fyziky. Hlavným experimentom projektu
bude vytvorenie procesov fotosyntézy a dýchania, pričom sa študenti
najprv oboznámia s učebnými pomôckami, zostavia potrebnú aparatúru,
vyhodnotia a analyzujú priebeh pokusu. Ďalšie návrhy na experimenty si
potom podľa príkladu pripravia a vypracujú sami študenti.

1., 2.

matematika

Šach je známy ako hra, ktorá pomáha rozvíjať logické myslenie a
pamäť. Jeho prepojenie s matematikou vytvára priestor pre rozvíjanie
základných matematických operácií (sčítanie a odčítanie do 20) formou
hry a súťaţe. Projekt sa uskutoční v prvom a druhom ročníku základnej
školy. Deti budú pracovať v skupinách, čo umoţní rozvíjať aj vzájomnú
spoluprácu a komunikáciu. Postupne sa zoznámia s hodnotami
jednotlivých šachových figúrok, pomocou znakov väčší, menší, rovný
budú figúrky porovnávať. Na ďalších hodinách si budú prostredníctvom
hry na obchod kupovať alebo zamieňať figúrky poţadovanej hodnoty.
Cieľom je inovovať vyučovanie, rozvíjať logické myslenie detí a vytvárať
priaznivú atmosféru na vyučovaní.

4., 5., 9.

prírodoveda, pracovné
vyučovanie, práca s počítačom,
prírodopis, technická výchova,
biológia

Základná škola v Udavskom má dobré skúsenosti so separáciou
papiera, plastov a skla. V tejto činnosti nechcú poľaviť, práve naopak,
okrem týchto komodít chcú začať separovať aj bioodpad a viesť ţiakov
k uvedomelejšiemu správaniu sa k ţivotnému prostrediu. Zámerom
projektu je aj zriadenie si vlastného kompostoviska na školskom
pozemku. To však stále nie je všetko. Učitelia chcú postupne ţiakov
doviesť k orientácii na konzumáciu ovocia a zeleniny a intenzívne
bojovať proti obezite a nezdravému ţivotnému štýlu.

vlastiveda, výtvarná výchova,
prírodoveda

Belianski separáčikovia - tretiaci a štvrtáci zo ZŠ v Banskej Belej - sa
netradičnou formou naučia správne triediť odpad. Papierikovci,
Sklíčkovci, Plastíkovci navštívia zberný dvor a následne na hodinách
prírodovedy, vlastivedy a výtvarnej výchovy vytvoria vlastné kontajnery
aj s vhodným odpadom. Ich výrobky budú tvoriť výzdobu školy a všetci
budú mať na očiach, kde ktorý odpad patrí. Na záver svoje projekty
odprezentujú pred celou školou a odpad naučia triediť i rodičov a
ostatných obyvateľov obce.
Buďme globálnymi občanmi je výzvou projektu pre študentov 2. ročníka
osemročného gymnázia v Brezne. Projekt študentom objasní význam
spoznávania iných kultúr, potrebu tolerancie a akceptovania iných
kultúr. Na projekte bude škola spolupracovať s partnerskou školou na
Filipínach. Študenti budú vyzvaní k nadviazaniu nových kontaktov s
filipínskymi študentmi a prostredníctvom listov, fotografií a menších
darčekov si vymenia informácie o svojich krajinách, kultúre, škole, či
rodine. Príprave informačného materiálu pre svojich zahraničných
kamarátov sa budú venovať na hodinách občianskej náuky, angličtiny a
výtvarnej výchovy.

3.

kvinta

3., 4.

Mgr. Stanislava
Benediková

sekunda

občianska náuka, anglický
jazyk, výtvarná výchova

1,500.00 €

Mgr. Aneţka Kútiková

3.A, 3.B,
septima

rímskokatolícke náboţenstvo,
slovenský jazyk a literatúra,
vlastiveda, pracovné
vyučovanie, výtvarná výchova,
prírodoveda, matematika,
telesná výchova

1,500.00 €

Zdenka Veljačiková

6. - 9.

anglický jazyk

8., 9.

zemepis, slovenský jazyk,
anglický jazyk, matematika,
fyzika, chémia, prírodopis,
dejepis, informatika, výtvarná
výchova

8., 9.

"Spoznávajme minulosť" je názov projektu, v rámci ktorého navštívia
ţiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Budimír koncentračný tábor v Osvienčime.
literárna výchova, dejepis,
Prostredníctvom záţitkového učenia tak budú môcť lepšie pochopiť a
občianska výchova, informatika, zapamätať si učivo dejepisu, občianskej výchovy ako aj literatúry.
triednické hodiny
Záţitok exkurzie a sprievodná diskusia tieţ prispeje k uvedomelosti
ţiakov a lepšiemu pochopeniu foriem diskriminácie, rasizmu,
antisemitizmu a intolerancie v súčasnom svete.

1,370.00 €

600.00 €

1,000.00 €

1,300.00 €

Mgr. Alena Lisičanová

Mgr. Eva Javorská

PaedDr. Darina
Šalagovičová

1., 2., 4.

slovenský jazyk a literatúra,
občianska náuka, etická
výchova, dejepis, výpočtová
technika

Na rytierov sv. Juraja sa zahrajú tretiačikovia z cirkevnej školy v
Prievidzi, ktorí sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. prijímanie. Ţiaci
budú na hodinách kľúčových predmetov vyrábať ochranné erby, v
hornonitrianskej kniţnici budú čítať dávne legendy o rytieroch, podniknú
niekoľko turistických "výprav", ktoré povedú gymnazisti zo školy,
vytvoria si vlastné rytierske oblečenie, vlajku a rodičia im pomôţu
vytvoriť si vlastné fotoknihy.
Projekt "Škôlka na anglickom jazyku" je určený pre kinestetických
ţiakov, na podporu ich učenia, ale aj podporu ďalších učebných štýlov,
ktoré nie sú pre tieto deti dominantné. Vyučovacie hodiny angličtiny
budú spestrené pohybom a hrou. V rámci projektu budú ţiačikovia
pracovať na vytvorení mestečka s cestami a dopravnými značkami v ich
učebni, kde sa naučia ako sa správne opýtať po anglicky na cestu, či
navigovať turistu. Takisto si zahrajú človeče nehnevaj sa a iné
spoločenské hry, pri ktorých si rozšíria slovnú zásobu a svoje jazykové
zručnosti.
Hlavnou aktivitou projektu "Poklady nášho mesta" je hra
GEOCACHING, pri ktorej budú ţiaci prostredníctvom GPS navigácie
hľadať indície z vyučovacích predmetov v domovskom meste Sliač.
Touto formou preberú plánované učivo v osnovách zemepisu pre 8.
ročník, tematický celok Miestna krajina. Odmenou súťaţnej hry bude
plánovaná exkurzia do Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

Naučiť sa objektívne posudzovať a správne vyuţívať informácie
predkladané médiami a zároveň rozvíjať v mládeţi lokálpatriotizmus sú
cieľmi projektu "Po cestách a necestách regiónu". Študenti 1. a 2.
ročníka SPŠ elektronickej v Košiciach budú vyhľadávať a pracovať s
informáciami konkrétnych webstránok o domácom regióne. Študenti
tieţ podniknú niekoľko poznávacích exkurzií po domovskom regióne.
Výstupom projektu bude príprava návrhov vlastných webstránok o
regióne, pričom budú rozvíjať svoju kreativitu, schopnosti tímovej práce
a svoje komunikačné zručnosti.

Poradové
číslo

78

79

80

81

Číslo
projektu

242-ŠpB

243-ŠpB

248-ŠpB

249-ŠpB

Predkladateľ

Mesto/Obec

Základná škola, Ul. 8.
Svidník
mája

Základná škola
Breznica

Základná škola na
Jenisejskej ulici v
Košiciach

Pedagogická a
sociálna akadémia
Turčianske Teplice

Stropkov

Košice

Turčianske
Teplice

Kraj

Prešovský

Prešovský

Košický

Ţilinský

Názov projektu

Poznaj svoje mesto

Vesmír na dlani

Tradície tradične aj
netradične

Je hra vţdy len
hrou?

Podporená
suma

920.00 €

980.00 €

1,400.00 €

1,270.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Mgr. Anna Šturáková

Mgr. Jana Gombitová

8.

3., 4.

Mgr. Kristína Jendrálová 5.

Mgr. Ivana Frívaldská

2.

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

geografia

prírodoveda

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vzbudiť u ţiakov záujem o
pozorovanie vesmíru. Na hodinách prírodovedy sa ţiaci 3. a 4. ročníka
naučia pozorovať pomocou teleskopu dennú oblohu, z encyklopédií sa
dozvedia o súčasných výskumoch, oboznámia sa s menami slávnych
astronómov a dozvedia sa viac o ich objavoch a taktieţ navštívia pod
dozorom rodičov planetárium, kde budú pozorovať nočnú oblohu. Na
základe ich pozorovania sa potom pokúsia zakresliť vesmírnu mapu.

dejepis, slovenský jazyk,
občianska výchova, etika,
výtvarná výchova, hudobná
výchova

"Tradície tradične aj netradične" je názov projektu zameraného na
blokovú výučbu na tému ľudových tradícií. Bloková výučba s vyuţitím
inovatívnych foriem a metód bude prebiehať jeden deň raz za tri týţdne
v rámci predmetov dejepis, slovenčina, etika, občianska, hudobná a
výtvarná výchova. Plánované podporné aktivity vyuţívajúce metódy
záţitkového učenia budú návštevy košickej "uličky remesiel",
folklórnych slávností spojených s ukáţkami remesiel, či dokonca
pobytová exkurzia s výukou tradičných ľudových remesiel. Pripravená
aktivita "Dedko, babka, remeslá" plánuje zapojiť aj starých rodičov
ţiakov, ktorí ovládajú niektoré z tradičných techník remesiel.

teória a metodika animačných
činností

Realizácia projektu určeného pre 2. ročník študijného odboru Animátor
voľného času bude rozdelená na dve časti, a to na teoretickú časť
usmerňovanú konzultáciami a spojenú s výberom témy, vypracovaním
motivačného scenára, vhodných súťaţí a zhotovení plagátu, a na
praktickú časť, ktorú študenti absolvujú v chatovej osade Gader, kde v
skupinkách zrealizujú svoje pripravované aktivity. Študenti by mali
zorganizovať aţ 7 animačných programov. Animačné aktivity podstúpia
skupinky študentov medzi sebou a tak budú mať moţnosť vzájomne sa
poučiť a inšpirovať.
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250-ŠpB

Základná škola

Bystrany

Košický

Putovanie Guľka
Bombuľka
Rozprávkovom

1,200.00 €

PaedDr. Ruţena
Kočišová

0., 1., 2.

zmyslová výchova a základy
matematických predstáv,
matematika
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253 - ŠpB

Základná škola s
materskou školou

Jasová

Nitriansky

Mladí záchranári

1,260.00 €

Mgr. Iveta Sláviková

1. - 4.

prírodoveda, vlastiveda,
matematika, slovenský jazyk,
telesná výchova, výtvarná
výchova

84

Základná škola a
254 - ŠpB
materská škola

Nitriansky

My v Európe,
Európa v nás (Deň
Európy)

1. - 9.

slovenský jazyk a literatúra,
geografia, dejepis, prírodopis,
matematika, hudobná výchova,
občianska náuka, výtvarná
výchova, triednické hodiny
záujmové krúţky

85

86

87

88

89

262-ŠpB

265-Špb

272-ŠpB

275-ŠpB

277-ŠpB

Základná škola

Základná škola a
materská škola

špeciálna Základná
škola Mórica
Beňovského

Pedagogická a
sociálna akadémia

Základná škola

Veľké Ripňany

Vranov nad
Topľou

Kokava nad
Rimavicou

Vrbové

Prešov

Košice

Prešovský

Banskobystrický

Trnavský

Prešovský

Košický

Ako ţije les

Krása z odpadu

Čítanie so psíkom

Pobozkám tvoju
dušu - ČAROV TRO
VAĎORI

Kvety plné dúhy

1,210.00 €

840.00 €

870.00 €

1,500.00 €

1,000.00 €

1,250.00 €

Mgr. Ľubica Mazáková

Anotácia
Prostredníctvom projektu "Poznaj svoje mesto" ţiaci 8. ročníka spoznajú
minulosť ako aj lepšie pochopia súčasnú situáciu ich domovského
regiónu. Projekt bude realizovaný na hodinách geografie. Ţiakov
zavedie do mestskej kniţnice, ďalej navštívia pamätné miesta
duklianskych bojov, drevené kostolíky a skanzen - národnú prírodnú
expozíciu. Budú taktieţ pracovať v počítačovej učebni, kde pomocou
internetu vyhľadajú doplňujúce informácie. Nadobudnuté vedomosti
vyuţijú pri vytváraní informačného prospektu o meste Svidník a jeho
okolí. Svoje práce odprezentujú spoločne a budú vystavené ako stála
expozícia v priestoroch školy.

Zaujať a motivovať ţiakov najniţších ročníkov k tvorivému a
samostatnému prístupu plnenia si školských povinností je náplňou
projektu predloţeného Základnou školou v Bystranoch. S vyuţitím
inovatívnych metód a foriem výučby ako sú programové, diferencované,
skupinové, či projektové vyučovanie a najmä tvorivá dramatika a
záţitkové učenie chcú vyučujúci vyvolať u ţiakov pozitívny postoj k
učeniu akoby to boli detské hry. Hodiny budú prebiehať taktieţ v EKO
učebni školy, prírode, okresnej kniţnici, múzeu, v divadle, či ZUŠ, alebo
aj dopravnom ihrisku.
Ako mladí záchranári sa predvedú ţiaci 1. stupňa ZŠ v Jasovej, ktorí sa
na ťaţiskových predmetoch vlastivede a prírodovede zoznámia s
poţiarnou ochranou, bezpečnosťou občanov, ďalej budú poučení o
zdravotnej starostlivosti, správnej ţivotospráve, dopravnej výchove a
význame športových aktivít. Ţiaci navštívia Hasičský a záchranársky
zbor, Červený kríţ, Policajný zbor, či dopravné ihrisko v Nových
Zámkoch a svoje záţitky z ciest si zaznamenajú do cestovateľských
zápisníčkov. Vyvrcholením projektu bude podujatie s účasťou členov
navštívených inštitúcií, na ktorom si ţiačikovia preveria nové poznatky
formou pripravených súťaţí a formou referátov odprezentujú svoje nové
záţitky.
Na prehĺbenie poznatkov ţiakov o Európskej únii je zameraný projekt
predloţený ZŠ Veľké Ripňany. Na vyučovaní kľúčových predmetov
budú ţiaci všetkých ročníkov vyhľadávať a spracovávať informácie o
štátoch eurozóny z dostupných informácií. V prípravnej fáze projektu si
zástupcovia jednotlivých tried vyţrebujú jeden štát a následne začnú
tvoriť, nacvičovať a pripravovať prezentáciu o danej krajine, ktorú
doplnia prípravou národného jedla krajiny. Záverečnú prezentačnú fázu
bude tvoriť slávnostná akadémia, kde všetky triedy predstavia svoju
prácu. Priebeh aktivít bude monitorovať a zaznamenávať tím z
informačného krúţku, ktorý daný materiál spracuje formou
videozáznamu. Videozáznam bude slúţiť na prezentáciu na školskej
webstránke.

5.

biológia, informatická výchova,
výtvarná výchova

Na hodinách biológie, informatiky a výtvarnej výchovy budú realizovať
ţiaci 5. ročníka ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou projekt so zameraním
na spoznávanie lesného spoločenstva drevín priamym pozorovaním v
teréne. V areáli školy zmapujú jednotlivé druhy drevín a vytvoria tak
náučný chodník, ktorý ešte doplnia drevinami typickými pre lesné
spoločenstvo. Získané poznatky o drevinách ďalej spracujú formou
elektronického atlasu drevín s doplnením zbierky plodov a semien. V
rámci projektu taktieţ navštívia drevospracujúci podnik v ich regióne,
kde sa oboznámia so spracovaním dreva. Vyvrcholením projektu bude
prezentácia v areáli školy s účasťou rodičov, mestského zastupiteľstva,
regionálnej TV a miestnych novín.

5.-9.

informatika, biológia, občianska
výchova, výtvarná výchova,
slovenský jazyk, nemecký jazyk,
anglický jazyk, etická výchova,
telesná výchova

Hlavnou myšlienkou projektu "Krása z odpadu", ktorý je určený pre
ţiakov druhého stupňa je upozorniť na aktuálny problém znečistenia
ţivotného prostredia, viesť mládeţ k jeho ochrane a informovať o
význame recyklácie. Kľúčovou aktivitou tohto projektu je tvorba
vlastných návrhov šiat z odpadového materiálu. Svoje práce predvedú
študenti ZŠ Kokava nad Rimavicou na módnej prehliadke, ktorú si sami
zorganizujú ako sprievodnú akciu zameranú na osvetu separovania a
druhotného vyuţitia odpadu. K podujatiu pripravia taktieţ propagáciu a
informačný materiál.

PaeDr. Monika Šulovská 1. -3.

slovenský jazyk a
literatúra/čítanie

Špeciálna škola vo Vrbovom predkladá projekt s názvom "Čítanie so
psíkom", ktorý je určený pre 1. stupeň a 5. ročník. Hlavnou myšlienkou
je vyčlenenie špeciálnej triedy ako kniţného kútika, kde deti okrem
prvých dotykov s literatúrou dostanú moţnosť vyskúšať si zahrať sa na
reţisérov, scenáristov, hercov, či literárnych kritikov. Ţiaci na motívy
obľúbenej kniţky vytvoria leporelo, ktoré potom darujú ich kamarátom
škôlkarom a zároveň pre nich pripravia hodinu čítania. Projekt počítača
taktieţ so spoluprácou rodičov. Usilovným ţiakom bude robiť
spoločnosť v kniţnom kútiku aj psík.

Mgr. Klára Bystřická

Prínosom projektu "Pobozkám tvoju dušu - ČAROV TRO VAĎORI" bude
začlenenie etnickej menšinovej kultúry do kultúry regiónu
prostredníctvom hudobných, výtvarných a jazykových aktivít. Na
realizácii sa budú podieľať tretiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie v
hudobná výchova, výtvarná
Prešove, ktorí budú pripravovať na predmete kreatívna hudobná
výchova, tvorivá dramatika a hra
výchova spevník určený pre rómskych ţiakov ZŠ Giraltovce. Študentské
na hudobný nástroj - PaSA
aktivity sú naplánované v niekoľkých krokoch, v prípravnej časti sa
Prešov
telesná výchova,
rozdelia do skupín a po úvodnom rozhovore a besede spracujú rómsku
hudobná výchova a slovenský
problematiku z rôznych hľadísk, následne budú pracovať s literatúrou,
jazyk na ZŠ Giraltovce
hudobnými materiálmi, internetom a vytvoria fotodokumentáciu a
videozáznam z hodín a úvodného vystúpenia ţiakov špeciálnej ZŠ v
Giraltovciach. Vyvrcholením bude usporiadanie podujatia pre rodičov a
určených hostí, na ktorom predstavia svoje schopnosti.

Ing. Mariana Petíková

Mgr. Eva Švingálová

Mgr. Lívia Slovinská

3.

3.

prírodoveda, čítanie, slovenský
jazyk, matematika, výtvarná
výchova, vlastiveda, pracovné
vyučovanie

Tretiaci zo ZŠ Staničná v Košiciach sa v tomto školskom roku v rámci
projektu "Kvety plné dúhy" naučia spoznávať rastliny a vybudujú si
pozitívny vzťah k prírode a k jej ochrane. Projekt bude realizovaný
prostredníctvom integrovaného vyučovania s rozdelením na 6 blokov. V
rámci jednotlivých blokov budú ţiaci pracovať v skupinách v prírode,
naučia sa spoznávať kvietky, zaznamenať ich na fotoaparát a následne
ich zakresliť, ďalej sa pokúsia sami vyhľadávať informácie k týmto
rastlinám, vytvoria si batikované tričká, kreslené básničky a na záver
absolvujú exkurziu do Prírodovedného múzea.

Poradové
číslo
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92

93

94

95
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Číslo
projektu

284-ŠpB

287-ŠpB

290-ŠpB

291-ŠpB

Predkladateľ

Základná škola

Základná škola a
materská škola

Základná škola

Základná škola

Mesto/Obec

Jaslovské
Bohunice

Zaluţice

Hliník nad
Hronom

Hliník nad
Hronom

302-ŠpB

Stredná odborná škola
stavebná Emila
Trenčín
Belluša

314-ŠpB

Špeciálna základná
škola

316-ŠpB

Základná škola Petra
Škrabáka

Rimavská
Sobota

Kraj

Trnavský

Košický

Banskobystrický

Banskobystrický

Názov projektu

Cesta za zdravím

Aj tak budem
rytierom!

Srdcová sedma

Centi, Mili, uţ to
mám!

Trenčiansky

Môţeme, chceme,
vieme

Banskobystrický

Paralympiáda detí
so špeciálnymi
edukačnými
pomôckami

1,190.00 €

1,400.00 €

980.00 €

1.- 7.

slovenský jazyk a literatúra,
anglický jazyk, matematika,
informatická výchova, výtvarná
výchova, dejepis

Cieľovou skupinou projektu "Aj tak budem rytierom" sú ţiaci 1.a 2.
stupňa. Hlavnou myšlienkou je posolstvo rytierstva - naučiť sa
ochraňovať a pomáhať slabším. Témy výučby sa týkajú kultúry a tradícií
Slovenska a cudzích krajín. So sprievodných aktivít sú podnetné napr.
hra televízor, pri ktorej sa ţiaci zahrajú na hercov a moderátorov,
vytvorenie školského časopisu s vyuţitím projektovej fotodokumentácie,
vyzdobenie tried podľa poznávacích znakov cudzích krajín a
sprevádzanie nimi. Ţiaci budú motivovaní oceneniami, ktoré budú
zbierať na svoj vlastnoručne vytvorený štít a na záver projektu budú
pasovaní za rytierov po skúške odvahy v nočnej škole.

7.

prírodopis, slovenský jazyk a
literatúra, telesná výchova,
cudzie jazyky (anglický,
nemecký), technická výchova,
hudobná výchova, výtvarná
výchova

Srdcová sedma je projekt siedmakov zo ZŠ v Hliníku nad Hronom, ktorý
budú ţiaci realizovať v rámci 7 predmetov. Prostredníctvom 7 aktivít sa
z rôznych hľadísk pozrú na symbol lásky - srdce a tieţ získajú 7 nových
zručností. Naučia sa poskytnúť prvú pomoc, volať na linku 112 aj v
cudzom jazyku, zasúťaţia si o SrdcoStar triedy, či ţelezného siedmaka,
vytvoria knihu Zdravá kuchárka, časopis a TV vysielanie Srdcová
sedma. K svojmu projektu si taktieţ sami vytvoria logo. Ich aktivity
usmernia nielen pedagógovia, ale tieţ rodičia, lekárka, či redaktori.

3. ročník - matematika,
geometria, slovenský jazyk,
čítanie, prírodoveda, vlastiveda,
pracovné vyučovanie, výtvarná
výchova, etická výchova,
anglický/nemecký jazyk; 5.
ročník - slovenský jazyk a
literatúra, sloh, práca s
počítačom, výtvarná výchova

Projekt "Centi, Mili, uţ to mám" vyuţíva myšlienku prepojenia práce
ţiakov 1. a 2. stupňa v rámci blokového a integrovaného vyučovania,
pričom starší ţiaci budú svojich mladších kamarátov usmerňovať.
Základmi učiva matematiky a geometrie prevedú tretiačikov a piatakov
postavičky Centi a Mili. Tento projekt vyuţíva záţitkové formy učenia,
konkrétne aktivity v tvorivej dielni, spoznávanie prírody a učenie v
teréne, plánujú tieţ návštevu Soľnej jaskyne a divadelného
predstavenia či Tropicaria v Budapešti, kde sa naučia spoznávať ryby.

slovenský jazyk a literatúra,
dejepis, občianska náuka

Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a
občianskej náuky bude na SOŠ stavebnej Emila Belluša realizovaný
projekt "Môţeme, chceme, vieme". Pri jeho realizácii budú vyuţívať
algoritmické a heuristické postupy, alebo tieţ techniku Šiestich
mysliacich klobúkov, ktorá je zaloţená na princípe vyuţívania rôznych
prístupov k riešeniu problémov od emotívneho aţ k chladnému
racionálnemu. Ţiaci si tieţ vyskúšajú techniku tvorivej dramatiky, ktorá
pomáha zbaviť sa trémy. V rámci projektu absolvujú niekoľko exkurzií,
kde budú spolupracovať so sprievodcami, podieľať sa na výklade, riešiť
úlohy, zhromaţďovať a spracovávať informácie.

telesná výchova

"Paralympiáda detí so špeciálnymi edukačnými potrebami" je
predloţený projekt Špeciálnej základnej školy v Rimavskej Sobote.
Jeho cieľom je usporiadať športové súťaţe pre hendikepovanú mládeţ
formou paraolympiády v okrese Rimavská Sobota, ktorá sa bude konať
v dvoch etapách rozdelením na zimnú a letnú paralympiádu. Takéto
podujatie prispeje okrem iného k socializácii hendikepovaných detí a
mládeţe a spolupráci s ostatnými školami v zmienenom okrese.

1., 4., 7.

dejepis, slovenský jazyk literárna výchova, čítanie

Zámerom projektu Základnej školy v Dolnom Kubíne je vzbudiť a
rozvíjať záujem dnešnej mládeţe o čítanie kníh a vyuţívanie kniţníc.
Projekt bude realizovaný v rámci vyučujúcich hodín dejepisu a
slovenského jazyka a uskutoční sa v priestoroch kniţnice, Matice a
múzea, kde budú ţiakom prednášať a usmerňovať ich dohodnutí lektori.
Ţiaci budú pracovať na čitateľských denníkoch, vlastnej tvorbe a
prezentáciách. Spoločne vytvoria Knihu pátraní, Knihu záţitkov,
ilustrácií a fotoalbum ako výstup projektu.

Mgr. Mária Danihelová

3.

slovenský jazyk a literatúra,
matematika, prírodoveda,
čítanie, výtvarná výchova

Rozvíjať pozitívny vzťah k ţivotnému prostrediu a jeho ochrane si dáva
za cieľ projekt Základnej školy vo Zvolene. Projekt zdôrazňuje potrebu
záţitkového učenia a plánuje exkurzie ţiakov do Vysokých Tatier,
Múzeu TANAPu, Botanickej záhrady a okolia vysokohorských chát. V
rámci daltonských blokov sa ďalej môţu ţiaci venovať tieţ
prírodovednej téme aj počas vyučovania základných predmetov ako
matematika či slovenčina.

Mgr. Marta Kureková

1. - 4.

prírodoveda, vlastiveda, etická
výchova, výtvarná výchova,
informatika

"Petfľašový drak" je výstiţný názov projektu ZŠ Dobšinského, do
ktorého sa zapoja triedy prvého stupňa. Zámerom projektu je rozvíjať u
detí vzťah k ochrane ţivotného prostredia a separovania odpadu.
Projekt bude taktieţ rozvíjať u detí tímovú prácu, tvorivosť ako aj
zručnosti v tvorivých dielňach. Vybraných aktivít sa budú účastniť aj
rodičia. Ţiaci sa budú podieľať na organizovaní a propagácii Dňa Zeme.

Mgr. Anna Fejková

Mgr. Miriam Libová

5.-9.

Mgr. Nadeţda Porubská,
3. a 5.
Mgr. Andrea Jenatová

Mgr. Mária búbelová

Mgr Darina Urbanová

1.- 4.

1.- 9.

Zvolen

Banskobystrický

1,000.00 €

Rimavská
Sobota

Banskobystrický

Petfľašový drak

650.00 €

1,020.00 €

Mgr. Daniela Pagáčová,
Mgr. Eva Maronová, Ing. 4. - 9.
Magdaléna Horňáková

1,300.00 €

Mgr. Martina Boleková

329-ŠpB

Základná škola Pavla
Dobšinského

99

332-ŠpB

Základná škola s
materskou školou

Trnava

Trnavský

Ţivé laboratórium učíme sa v záhrade

100

340-ŠpB

Gymnázium Púchov

Púchov

Trenčiansky

Aby sme si rozumeli

345-ŠpB

1,500.00 €

Stredná odborná škola
Pribeník
Szakközépiskola

Stredná odborná škola Svit

Košický

Prešovský

Hodiny inak - hodiny
očami "televízneho
štábu"

Textil kreatívne

500.00 €

1,500.00 €

1,500.00 €

Anotácia

prírodopis, chémia

Mgr. Helena Danišová

Za poznaním do
Tatier

98

102

1,000.00 €

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

Ţiakom 2. stupňa je určený projekt "Cesta za zdravým", ktorý budú
realizovať na kľúčových predmetoch prírodopise a chémii s podporou
medzipredmetových vzťahov vyučovania matematiky, etiky a výtvarnej
výchovy. Zámerom je prostredníctvom rôznych aktivizujúcich úloh akými
sú napr. dokazovanie vitamínov laboratórnymi postupmi, vytváranie
fotodokumentácie, vypracovávanie projektov, posterov, či puzzle, alebo
nahrávanie videozáznamov aktívne zapojiť ţiakov do vyučovacieho
procesu, motivovať ich a zároveň poučiť a viesť ich k starostlivosti o
vlastné zdravie. Okrem zásad zdravého stravovania sa ţiaci v rámci
projektu oboznámia tieţ s predlekárskou prvou pomocou. Výsledky
práce ţiakov budú uverejnené v časopise Cesta za zdravím.

Kniha - zdroj
vzdelávania aj v 21.
storočí

318- ŠpB Základná škola

342-ŠpB

490.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Ţilinský

Dolný Kubín

97

101

Podporená
suma

Mgr. Eva Pelachová

Andrea Nováková

Ing. Alica Skokanová

septima

1. - 4.

1. - 3.

Ţiaci 4. ročníka a druhého stupňa ZŠ Krasku v Trnave budú v rámci
projektu pracovať na vytváraní návrhov a realizácii akéhosi ţivého
prírodopis, biológia, pracovné
školského laboratória, budú sa podieľať na vysádzaní rastlín a umelom
vyučovanie, projektové
vytvorení jazierka. Tento projekt nadväzuje na doterajšie aktivity školy
vyučovanie, ekologická výchova
zameranej na environmentálnu výchovu a ďalej rozvíja metódy
záţitkového učenia.
Súţitie Slovákov a Maďarov v geograficky blízkom prostredí síce trvá uţ
viac ako 1000 rokov, ale naše vzájomné kontakty, poznanie a
porozumenie sú obmedzené. V poslednom období sa objavuje
extrémistické správanie, ktoré naše vzťahy ešte viac komplikuje. Cieľom
dejepis, slovenský jazyk a
projektu je zlepšiť znalosť ţiakov školy o histórii a dnešných reáliách
literatúra, anglický jazyk,
Maďarska, predstaviť im učiteľa a ţiakov z tejto krajiny, ktorí navštívia
estetická výchova
gymnázium. V blokoch sa budú učiť variť národné jedlá, počúvať a
rozoberať hudbu, diskutovať o histórii i modernej literatúre. Výstupom
bude malý zborník spracovaných tém, ktorého súčasťou bude aj slovník
spoločných slov pouţívaných v oboch jazykoch - slovenskom i
maďarskom.

slovenský jazyk a literatúra,
ruský jazyk, triednická hodina,
informatika

Hodiny slovenského jazyka a literatúry, ruského jazyka a triednickej
hodiny sa zmenia na televíznu redakciu. V kaţdej triede sa spracuje iná
konverzačná téma podľa učebných osnov. Na začiatku si ţiaci rozdelia
úlohy - redaktor, kameraman, scenáristi, dramaturgovia... Potom sa
začne mravenčia práca televíznej - triednej redakcie, získavanie
informácií na danú tému, ich spracovanie, napísanie scenára,
dramaturgie, výber vhodného prostredia, v ktorom sa téma spracuje.
Výsledná reportáţ sa natočí na videokameru a ţiaci postupne zostavia
denný televízny program. Hotové materiály budú môcť pouţiť v rámci
opakovania a pri prehlbovaní si učiva.

styling, prax

Na strednej odbornej škole v Svite v študijnom odbore odevníctvo sa
uskutoční projekt "Textil kreatívne". Východiskom projektu je upadajúci
záujem o odevníctvom v tomto regióne, remeselné techniky postupne
upadajú do zabudnutia. Tak vznikol nápad oţiviť zabudnuté remeselné
techniky a naučiť mladých ľudí tradičné ručné práce ako sú háčkovanie,
pletenie, tkanie alebo paličková čipka. V neďalekej obci Vernár
navštívia čipkárku a krojárku, aby sa priamo od nich dozvedeli praktické
rady a skúsenosti a aby spolu oprášili niektoré zabudnuté nápady a
remeselné techniky, ktorú zapadajú aj do súčasnej módy.

Poradové
číslo

103

104

Číslo
projektu

346-ŠpB

348-ŠpB

Predkladateľ

Gymnázium Gelnica

Základná škola
Kladzany

Mesto/Obec

Gelnica

Niţný Hrabovec

349-ŠpB

Základná škola

106

350-ŠpB

Základná škola
Ţarnovica

Ţarnovica

107

351-ŠpB

Základná škola s
materskou školou

Hontianske
Moravce

105

108

109

110

111

Lučenec

Kraj

Košický

Názov projektu

Svet je plný rôznych
ľudí

Prešovský

Prales - studnica
poznania

Banskobystrický

"Vernisáţ - čo nám
dáš?"

Banskobystrický

1,210.00 €

Na rozdielnych vyučovacích predmetoch, angličtiny, informatiky a
geografie sa budú ţiaci v rámci realizácie projektu učiť správne
pracovať s novými médiami a o ich vyuţití. Pri realizácii projektu
spracujú krátky video film či poster o pouţívaní mobilného telefónu,
vytvoria vlastnú zemepisnú encyklopédiu, budú spolupracovať s
mobilným operátorom pri vytváraní štatistických štúdií a popracujú na
vytvorení webstránky školy.

Banskobystrický

Neobyčajné dni so
strašidielkami

1,200.00 €

Mgr. Zdenka Čiaková

slovenský jazyk, matematika,
prírodoveda, vlastiveda, telesná
výchova, hudobná výchova,
výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie, informatická
výchova, anglický jazyk

Ţiaci 3. triedy ZŠ v Hontianskych Nemciach sa pri realizácii projektu
netradičným spôsobom naučia vybrané slová. Učivo kľúčového
predmetu slovenčiny prepoja s ostatnými predmetmi, budú rozvíjať
svoje tvorivé schopnosti a zručnosti a absolvujú dve exkurzie do kaštieľa
v Sv. Antone a múzea baníctva v Banskej Štiavnici.
Piataci z Banskej Štiavnice sa pri realizácii projektu "prenesú" do
histórie svojho mesta. Legendy spojené s ich rodným mestom spracujú
formou hudobného divadla, pri ktorom vyuţijú svoje vedomosti a rozvinú
zručnosti z hudobnej a taktieţ výtvarnej výchovy pri tvorbe scény.
Taktieţ navštívia kultúrne inštitúcie mesta, kde budú pátrať po histórii.
Svoje predstavenie predvedú v materskej škôlke a na záverečnej
besiedke ich školy.

353-ŠpB

356-ŠpB

Evanjelická spojená
škola - Evanjelická
Liptovský
základná škola
Mikuláš
biskupa Jura Janošku

Ţilinský

Ţiar nad Hronom Banskobystrický

5 NAJ nášho mesta

V HLÁSKOLESE
múdrej tety sovy

361-ŠpB

Základná škola s
materskou školou

Hriňová

Banskobystrický

Spoznajme sa,
podajme si ruky

113

362-ŠpB

Základná škola J. G.
Tajovského

Banská Bystrica

Banskobystrický

Učebnica v teréne

115

116

371-ŠpB

372-ŠpB

Gymnázium Jozefa
Lettricha

Gymnázium Lipany

Martin

Lipany

V rámci projektu Vernisáţ, čo nám dáš zorganizujú ţiaci vybraných tried
7. a 8. ročníka výstavu s vernisáţou na tému histórie a súčasnosti
odevu. Na rôznych vyučovacích hodinách budú pracovať na zozbieraní
a vyselektovaní potrebných informácií, príprave ich prezentácii, ďalej
zhotovovaní vybraných odevov a následne na vytvorení propagácie,
inštalovaní a organizácii pripravovaného podujatia. Výstupné podujatie
bude reflektované v miestnej tlači.

anglický jazyk, geografia,
informatika

Daruj krv, daruj
nádej

Hnúšťa

vlastiveda, výtvarná výchova

Cieľom projektu "Prales - studnica poznania" je vytvárať u ţiakov
pozitívny vzťah k ţivotnému prostrediu, obohatiť ich o nové vedomosti o
chránených územiach na Slovensku a tieţ aktívne zapojiť do
výchovnovzdelávacieho procesu aj rodičov ţiakov. Projekt bude
realizovaný na hodinách vlastivedy a výtvarnej výchovy, ţiaci absolvujú
exkurziu do národnej prírodnej rezervácie Stuţica a vytvoria informačné
plagáty, ktoré spolu s novými poznatkami odprezentujú svojim rodičom.

Mgr. Viera Rajnohová,
4. - 8.
Mgr. Martina Medovičová

Základná škola Jozefa
Banská Štiavnica Banskobystrický
Horáka

Gymnázium Mateja
Hrebednu

1. - 4.

občianska náuka, informatika,
geografia

Časy sa zmenili,
máme net a mobily!

Základná škola Jozefa
Banská Štiavnica Banskobystrický
Horáka

363-ŠpB

Mgr. Zuzana Michľová

sekunda,
oktáva

Anotácia
"Svet je plný rôznych ľudí" je výstiţný názov projektu, ktorý
gymnazistom z Gelnice predstaví odlišné kultúry, náboţenstvá a taktieţ
prehĺbi znalosti o kultúre domovského regiónu. V rámci projektu sú pre
študentov naplánované 4 besedy na témy svetové náboţenstvá, ţivot
detí a mládeţe v Mozambiku a Číne, Projekt Detské záhrada v Keni a
ţiakmi pripravená prezentácia "Stratené dejiny Hnileckej doliny". V apríli
absolvujú 2-dňovú exkurziu v Bratislave, kde navštívia Múzeum
ţidovskej kultúry a múzeum kultúry karpatských Nemcov. Nadobudnuté
poznatky si študenti ešte doplnia vyhľadanými informáciami z internetu
a spracujú formou prezentácií, ktorými sa potom predvedú pred
spoluţiakmi na triednej konferencii.

Bc. Patrícia Bohuslavová 7. a 8.

112

114

300.00 €

Mgr. Martin Kríţ

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

1,500.00 €

352-ŠpB

Špeciálna základná
škola

1,475.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

slovenský jazyk, dejepis,
geografia, informatická výchova,
výtvarná výchova, technická
výchova, anglický jazyk,
nemecký jazyk, francúzsky
jazyk, ruský jazyk, hudobná
výchova, etická výchova

Štiavnické jašteričky
- Ako piataci
"objavili" bohatstvo
Štiavnice

359-ŠpB

Podporená
suma

Banskobystrický

Maľujeme chémiou

Ţilinský

PRÁVO NA KAŢDÝ
DEŇ - Týţdeň
skúsenostného
vyučovania

Prešovský

NECH JE ŠKOLA
SKUTOČNE HROU
(MOŢNO
DIVADELNOU)

3.

1,090.00 €

Mgr. Adriána Kruţlicová,
5.
Mgr. Lucia Gregáňová

hudobná výchova, výtvarná
výchova, slovenský jazyk a
literatúra, dejepis, občianska
výchova

1,200.00 €

Mgr. Adriana Baláţová,
Mgr. Renáta Taligová

biológia, výtvarná výchova,
etická výchova, občianska
výchova, slovenský jazyk,
matematika, fyzika

ZŠ v Banskej Štiavnici predloţila projekt "Daruj krv, daruj nádej", ktorý
je určený pre ţiakov 2. stupňa. Na rôznych predmetoch budú deti
vedené k vlastným aktivitám a samovzdelávaniu v oblasti záchrany
ţivota. V rámci projektu sa uskutoční taktieţ darcovstvo krvi, ku ktorému
budú vyzvaní aj rodičia a príbuzní ţiakov. Počas dňa darcovstva budú v
školských priestoroch vystavené práce ţiakov na tému záchrany ţivota.

slovenský jazyk, vlastiveda,
výtvarná výchova, prírodoveda,
matematika

V rámci projektu " 5 naj nášho mesta" majú štvrtáci určiť v svojom
meste najstaršiu budovu, najnebezpečnejšie a najnavštevovanejšie
miesto mesta, najvzácnejšiu rastlinu a zviera. Informácie a poznatky k
daným témam budú ţiaci získavať aktívne vrátane návštevy týchto
miest ako aj pri diskusiách na plánovaných stretnutiach s odborníkmi.
Výstupom projektu bude prezentácia ţiackej práce rodičom a vytvorenie
informačnej broţúry.

4.

slovenský jazyk, vlastiveda,
pracovné vyučovanie, výtvarná
výchova

Štvrtáci zo špeciálnej školy v Ţiari nad Hronom sa v rámci projektu "V
hláskolese múdrej tety sovy" budú hravou formou učiť o hláskach a
slabikách, vytvoria si slabikoknihy, maľovanú čítanku a obrázkový
slovník. Pre ostatných ţiakov školy taktieţ vytvoria počítačovú knihu
záţitkov. Ďalej majú naplánované stretnutie s kníhviazačom a pani
knihovníčkou, ktorí im priblíţia knihu z pohľadu ich povolania. Ich
aktivity budú prebiehať na vyučovacích hodinách vlastivedy,
slovenského jazyka, pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy.

Eva Bystrianska

5. - 8.

slovenský jazyk, výtvarná
výchova, zemepis, dejepis,
informatika

Mgr. Andrea Paučulová

5. a 8.

biológia, výtvarná výchova,
slovenský jazyk, technická
výchova, rodinná príprava

1,000.00 €

1,000.00 €

1,500.00 €

850.00 €

1,165.00 €

800.00 €

1,000.00 €

5. - 9.

Mgr. Lucia Ţudelová,
4.
Mgr. Monika Kopčeková

PaedDr. Ingrid Čierna

Mgr. Eva Talianová

Mgr. Izabela
Šomodíková

Mgr. Soňa Šuhajová

1.

kvarta

kvinta

Formou záţitkového vyučovania a absolvovaním exkurzie do Maďarska
získajú ţiaci 2. stupňa nové poznatky o romantizme v slovenskej a
maďarskej literatúre. Tento projekt by chcel prispieť k zlepšeniu
slovensko-maďarských vzťahov, pričom bude časť vyučovania
prebiehať na slovenskej škole v Maďarsku. Pre ţiakov sú naplánované
výtvarné aktivity, ktorými predvedú svojho tvorivého ducha a vlastný
pohľad na svoju domovinu a Maďarsko. Ich práce budú reprezentované
na výstave, ktorú si zorganizujú sami ţiaci.
Projekt "Učebnica v teréne" určený pre ţiakov 5. ročníka si dáva za cieľ
rozvíjať počítačovú gramotnosť, komunikáciu a spôsobilosť ţiakov riešiť
problémy. Piataci budú počas projektu získavať poznatky o lokalite, v
ktorej ţijú, budú pracovať priamo v teréne, pričom budú získané
poznatky spracúvať prostredníctvom internetu a encyklopédií. Na
výtvarnej výchove vytvoria obrázky ţivočíchov a rastlín z okolia školy a
na pracovnom vyučovaní políčka, na ktorých budú pestovať liečivé,
lúčne a poľné rastliny. Pre svojich rodičov a verejnosť pripravia
informatívno-náučnú výstavu s besedou o prírode v okolí sídliska a tieţ
informačnú broţúru.

biológia, chémia, umenie a
kultúra

Hlavnou myšlienkou projektu určeného prvákom na osemročnom
gymnáziu v Hnúšti je prepojiť na jednej strane vedecké poznávanie a na
druhej umelecké vyjadrenie a tak zatraktívniť učebnú látku. Projekt
budú ţiaci realizovať na vyučovacích hodinách biológie, chémie a
umení a kultúre. Na hodinách biológie budú pracovať v teréne, naučia
sa spoznávať faunu a svoje pozorovania fotograficky zdokumentujú. Na
predmete chémie sa oboznámia so starou výtvarnou technikou
enkaustiky, a starou fotografickou technikou kyanotypiou,
prostredníctvom ktorých potom umelecky vyjadria svoje videnie prírody
tvorbou veľkoplošných fotografií. Na hodinách umenia a kultúry sa budú
realizovať umením Land art. Výstupy svojej tvorby s power pointovými
prezentáciami predstavia na výstave "Dych prírody".

slovenský jazyk, hudobná
výchova, estetická výchova,
náuka o spoločnosti

V rámci realizácie projektu sa ţiaci 4. ročníka Gymnázia J.Lettricha v
Martine počas blokového vyučovania v trvaní jedného týţdňa zoznámia
s jednotlivými odvetviami práva. Formou záţitkového učenia môţu
naučené vedomosti konfrontovať s reálnou praxou, účasťou na súdnom
pojednávaní v Martine, besedami s príslušníkmi policajného zboru SR a
mestskej polície, besedami s mladistvými odsúdenými a nakoniec
ukáţkou práce psovodov a vyhľadávaní omamných látok Justičnej
stráţe z Ústavu na výkon trestu pre mladistvých. Tieţ absolvujú besedu
s kaplánom Farského úradu, kde sa oboznámia s podmienkami
uzavretia manţelstva na základe cirkevného obradu. Projekt ponúka
študentom celostné poznanie jednotlivých odvetví práva.

anglický jazyk, slovenský jazyk
a literatúra, estetická výchova,
informatika

Učiť sa anglický jazyk hravou formou je myšlienkou predloţeného
projektu určeného ţiakom kvinty. Hra pozostáva z procesu
oboznámenia sa s literárnym dielom podľa výberu študentov. Ďalej
budú študenti pracovať s internetom, kde vyhľadajú existujúce trailery
(na stránke www.youtube.com) , alebo iné ukáţky spracovaného diela.
Následne si pripravia scenár a nacvičia dramatizáciu vybraného diela v
kombinácii jazykov slovenčina a angličtina. Svoje predstavenie potom
predvedú spolu s pripraveným jazykovým kvízom hodnotiteľom
Mestského úradu, ktorí vyberú najlepšie divadelné predstavenie.

Poradové
číslo

Číslo
projektu

Predkladateľ

Mesto/Obec

Kraj

Názov projektu

117

380-ŠpB

Súkromná základná
škola, Slobody 1

Košice

Košický

Médiá - dobrí
sluhovia, zlí páni

118

381-ŠpB

Cirkevná stredná
odborná škola sv.
Jozafáta

Trebišov

Košický

Cesta k úspešnému
podnikaniu

119

120

121

122

382-ŠpB

Stredná zdravotnícka
škola

384-ŠpB

Cirkevná základná
škola Narnia

391-ŠpB

Základná škola s
materskou školou

392-ŠpB

Súkromná základná
škola waldorfská

Poprad

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Prešovský

W.Š.E.V.E.D. V
AKCII

Bratislavský

ČÍTANIE OTCOV ORANGE KNIGHTS

Bratislavský

Učme sa s chuťou
zdravo ţiť

130

131

413-ŠpB

415-ŠpB

419-ŠpB

Základná škola
Slovenských
partizánov

Základná škola

Spojená škola

Povaţská
Bystrica

Ţilina

Detva

2.

slovenský jazyk, hudobná
výchova, výtvarná výchova,
informatika

Predloţený projekt "Čítanie otcov - Orange knights" je zameraný na
prehĺbenie záujmu ţiakov o čítanie. Na realizácii projektu sa budú
podieľať aj otcovia ţiakov, ktorí svoje ratolesti oboznámia s literatúrou
ich detstva. Na hodinách slovenského jazyka, informatiky, hudobnej a
výtvarnej výchovy budú ţiaci 2. B pracovať s novými médiami, vytvoria
vlastnú knihu na námety prečítaných kníh, vypracujú scenár a nacvičia
muzikál, pripravia kulisy a ďalej sa pokúsia nahrať vlastné CD a DVD.

8. a 9.

technická výchova, výtvarná
výchova, informatika, biológia

Hlavným cieľom projektu "Učme sa zdravo ţiť" je viesť mládeţ k
zdravému ţivotnému štýlu. Projekt bude prebiehať na vyučovacích
hodinách technickej a výtvarnej výchovy, informatiky a biológie. Ţiaci
8.a 9. ročníka sa naučia podľa vyhľadaných receptov v súlade so
zdravým stravovaním pripravovať rôzne pokrmy. Časť finančnej podpory
projektu pouţijú na dobudovanie školskej kuchynky. Na hodinách
informatiky spracujú recepty formou prezentácie a vytvoria kalendár.

7.

dejepis, zemepis, dielenské
práce, výtvarná výchova,
pracovné vyučovanie

Ţiaci 7. ročníka Waldorfskej školy budú v rámci realizácie projektu
"Plavba za poznaním" preberať záţitkovou formou učivo o období
renesancie a zámorských objavoch. Silnou motiváciou pre ţiakov bude
zhotovenie skutočnej lode a plavenie sa v nej jazerom Kuchajda. Radi
by sa tieţ zúčastnili súťaţe plavidiel na Štrkovci a plavby na veslici
Hyperborea v Trenčíne.
Zámerom projektu predloţeného ZŠ Račianska je spoznávanie hradov
a zámkov v Bratislavskom kraji. Úlohou ţiakov 4. D bude vypátrať
všetky hrady, zámky a taktieţ zrúcaniny v okolí a zistiť čo moţno najviac
informácií o týchto stavbách. Výstupom bude vyrobenie plastickej mapy
hradov a zámkov, ďalej vytvorenie veľkých plagátov a spísanie knihy
povestí hradov a zámkov Bratislavského regiónu.

1,300.00 €

1,200.00 €

1,250.00 €

Mgr. Andrea Cinegová

Ing. Bullová Renáta

9.

dejepis, výtvarná výchova,
technická výchova so
zameraním práca na PC

Vytvoriť v prostredí školy minigalériu je zámerom projektu predloţeného
ZŠ vo Vígľaši. Na jeho realizácii sa budú podieľať ţiaci 9. ročníka, ktorí
budú tvoriť diela podľa vlastných námetov ako aj parafrázovaním
známych umeleckých diel. Ako výtvarný materiál plánujú taktieţ vyuţiť
dosky starých školských lavíc. Námety diel budú čerpané z internetu a
počítačových výukových programov pre vyučovanie výtvarnej výchovy.
Inštalácia ţiackej tvorby v priestoroch školy je naplánovaná na mesiac
máj.

5. - 9.

pracovné vyučovanie

Pre ţiakov 2. stupňa špeciálnej školy v Dubnici nad Váhom je určený
projekt "Tvoríme z hliny pre radosť našu, iných". Na pracovnom
vyučovaní budú pracovať pod vedením učiteľky a vedúcej chránenej
dielne pani Zeliskovej, s ktorou spolupracovala škola uţ v minulosti. V
dielni sa oboznámia s materiálom hliny a tieţ históriu výroby keramiky.
Na záver pripravia ţiaci prezentáciu svojich vybraných diel.

nultý

rozvoj komunikačných
zručností, rozvoj
grafomotorických zručností,
výtvarná výchova

Základná škola v Bystranoch chce svojim predloţeným projektom
zaujať a pritiahnuť problematických ţiakov rómskeho pôvodu. Projekt
"Dobrodruţná cesta abecedy" je určený pre nultý ročník. Tradičné
vyučovanie vystrieda škola hrou a záţitkové učenie, rozvíjanie
kreatívneho myslenia a tvorivosti predškoláčikov. Vyučovacie hodiny
budú prebiehať nielen v školských laviciach, ale aj prírode, ZUŠ-ke,
divadle, kniţnici, Galérii umelcov Spiša či Vlastivednom múzeu.

technická výchova, fyzika

Technikus - praktikus predloţený ZŠ v Povaţskej Bystrici si dáva za cieľ
vybudovať ţelezničný model s krajinou, s ktorým budú môcť ďalej
pracovať všetci ţiaci školy. Na realizácii projektu, stavbe a spojazdnení
modelu, sa budú podieľať ţiaci 7. a 8. ročníka. Aktivity budú prebiehať
na predmetoch technickej výchovy a fyziky. V multimediálnej učebni
spracujú ţiaci animované minifilmy. Výsledky svojej práce predvedú v
určený tematický deň, kedy prebehne výstava ţelezničných modelov,
besedy na tému ţelezníc a prehliadka zabezpečovacieho zariadenia v
stanici ŢST Povaţská Bystrica. Projekt bude rozvíjať praktické zručnosti
ţiakov, tímovú prácu a naučí ich vyuţívať teoretické vedomosti v praxi.

zemepis, dejepis, informatika,
občianska výchova

Pre ôsmakov je určený projekt pod názvom "Ţilina - dnes a včera", ktorý
má alternatívnou formou sprostredkovať ţiakom učivo v osnovách
predmetov zemepisu - regionálna geografia a dejepis - regionálne
dejiny. Hlavnou témou projektu sú kultúrne pamiatky mesta. Na
hodinách budú ţiaci aktívne pracovať, naučia sa sami vyhľadávať
potrebné informácie, vyuţívať načerpané poznatky v praxi a rozvíjať
svoje tvorivé schopnosti a kreativitu. Ţiaci zdokumentujú vybrané
pamiatky, vytvoria priestorové modely kultúrnych pamiatok Ţiliny,
nástenku a plagáty a zorganizujú výstavu svojich prác v priestoroch
školy, prípadne v priestoroch popisovanej pamiatky.

cestovný ruch, hospodárska
geografia

Problematikou cestovného ruchu sa zaoberá projekt, ktorý budú
realizovať študenti 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie na Spojenej
škole v Detve. Hlavným zámerom je zmapovať a zhodnotiť podmienky
pre rozvoj cestovného ruchu v Podpoľaní s dôrazom na mesto Detva.
Študenti budú pripravovať interaktívnu mapu regiónu Podpoľania, na
ktorej bude zmapovaný prírodný a kultúrny potenciál regiónu,
oboznámia sa s tradíciami regiónu a zúčastnia sa školskej súťaţe o
najkrajšiu foto mesta. Študenti budú na projekte spolupracovať s
viacerými organizáciami a inštitúciami mesta a regiónu, napr.
Podpolianske múzeum, Komunikačné centrum, región Podpoľanie.
Výsledky budú ponúknuté partnerským organizáciám.

Banskobystrický

Päť divov Gemera

Banskobystrický

Škola v galérii galéria v škole

Trenčiansky

Tvoríme z hliny pre
radosť našu, iných

Košický

Trenčiansky

Ţilinský

Banskobystrický

Dobrodruţná cesta
Abecedy

Technikus praktikus

Ţilina - včera a dnes

Spoločne
spoznávame
Podpoľanie

1,000.00 €

RNDr. Dáša Škodyová

1. - 4.

400-ŠpB

129

V rámci projektového vyučovania budú študenti 1. aţ 3. ročníka
Strednej zdravotníckej školy v Poprade pracovať na na tému šetrenie
vody a jej ochrana pred znečistením. Aktivity projektu budú prebiehať
na kľúčových predmetoch. Budú sa venovať meraniu a šetreniu vodu v
domácnostiach, analyzovať vzorky vody a čistiť ich, získavať informácie
o vode z overených zdrojov a na hodinách telesnej výchovy si vyskúšajú
kanoistiku. Výstupom projektu bude vytvorenie dotazníka a e-bulletinu v
slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. V rámci projektu tieţ
pripravia podujatie s rôznymi súťaţami.

Na spoznávanie kultúrneho bohatstva svojho regiónu je zameraný
projekt "Päť divov Gemera", ktorý predloţila ZŠ Dobšinského v
Rimavskej Sobote. Projekt je určený pre ţiakov 1. stupňa, pre ktorých
sú plánované aktivity ako nacvičenie divadla podľa povestí viaţucich sa
k daným lokalitám, spísanie príbehov o kraji, vyskúšajú si tieţ tradičné
ľudové remeslá a prípravu tradičných jedál kraja.

Rimavská
Sobota

Bystrany

1. - 3.

matematika, chémia, biológia,
fyzika, telesná výchova,
informatika, občianska náuka,
dejepis, nemecký jazyk,
anglický jazyk, náboţenská
výchova, slovenský jazyk a
literatúra

vlastiveda, slovenský jazyk a
literatúra, výtvarná výchova,
telesná výchova, hudobná
výchova, anglický jazyk,
informatika

Základná škola Pavla
Dobšinského
Rimavská Sobota

Základná škola

účtovníctvo, technika obchodu,
ekonomika

V rámci projektu "Putovanie našim krajom" budú ţiaci 1. stupňa
spoznávať Košický kraj. Ţiakom nebude učivo podané iba formou
prednášok, ale zúčastnia sa niekoľkých exkurzií po okolí. Pri realizácii
projektu sa ţiaci naučia taktieţ zaobchádzať s digitálnym fotoaparátom
a počítačovou technikou. Získané vedomosti vyuţijú pri vyhotovovaní
vlastných máp kraja.

Putovanie našim
krajom

409-ŠpB

3. a 4.

prírodoveda, vlastiveda,
výtvarná výchova, dopravná
výchova, environmentálna
výchova

Košický

128

Ing. Peter Lazár

1. - 4.

Bačka

407-ŠpB

1,160.00 €

Mgr. Timea Pekariková

Základná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským v Bačke

127

mediálna výchova, informatika,
slovenský jazyk, tvorivé dielne,
etická výchova, občianska
náuka, anglický jazyk

1,200.00 €

396-ŠpB

Dubnica nad
Váhom

1. - 9.

4.

124

Špeciálna základná
škola v Dubnici nad
Váhom

Mgr. Matúš Kišš

Mgr. Miriana Krajčíková

Bratislavský

Vígľaš

960.00 €

1,330.00 €

ZŠ Rajčianska ul. Č. 3 Bratislava

Základná škola

Anotácia
Projekt "Médiá - dobrí sluhovia, zlí páni" si dáva za cieľ predstaviť
mládeţi ako správne pristupovať k mnoţstvu informácii, ktoré sú šírené
médiami. V rámci projektu sú naplánované exkurzie ţiakov do
niekoľkých rozhlasových štúdií, redakcie tlače, televízie a tieţ múzea.
Ţiaci budú vedení k diskusiám a budú pracovať s peer programom. V
záverečnej fáze projektu pripravia správy, články a fotografie pre
webstránku školy a školský časopis.
Problematika podnikateľského prostredia v oblasti obchodu a
gastronómie je predmetom projektu určeného pre 3. a 4. ročník
cirkevnej SOŠ. Študenti absolvujú niekoľko exkurzií vo vybraných
podnikoch a inštitúciách spojených so zakladaním podnikov, akými sú
daňový a obvodný úrad ţivnostenského podnikania, sociálna poisťovňa
atď. Tieto vedomosti uplatnia pri vypracovávaní projektov o pracovnej
činnosti ich vlastných fiktívnych firiem. Projekt okrem teoretických
vedomostí umoţní študentom obohatiť si vedomosti o skúsenosti z
praxe z podnikateľskej oblasti.

vlastiveda, slovenský jazyk,
výtvarná výchova

393-ŠpB

404-ŠpB

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

Plavba za poznaním

123

126

Ročník

Autorka/autor projektu

Bratislavský

Pátranie po hradoch
Bratislavského kraja

125

Podporená
suma

1,300.00 €

770.00 €

720.00 €

1,000.00 €

1,500.00 €

570.00 €

1,000.00 €

Marián Czére

PaeDr. Mária Šimková

Mgr. Ivana
Štefanidesová

Mgr. Mária Vavrincová

Eva Hricová

Peter Lengyel

7., 8.

Mgr. Mária Gáboríková,
8.
Mgr. Andrea Rabčanová

Ing. Valéria Čiamporová

1., 2.

Poradové
číslo

132

133

134

135

Číslo
projektu

420-ŠpB

421-ŠpB

433-ŠpB

434-ŠpB

Predkladateľ

Spojená škola

Základná škola

Gymnázium Vrútky

Mesto/Obec

Detva

Lieskovec

Vrútky

Základná škola Milana
Rastislava Štefánika
Košariská
KOŠARISKÁ

Kraj

Názov projektu

Banskobystrický

Meriame po novom
a presne

Banskobystrický

Cesta do
Rozprávkova alebo
S Dobšinským cez
rozprávkový svet

Ţilinský

Trenčiansky

Biológia za oknom

Vtáčie rána v
dedinskej škole

Podporená
suma

1,300.00 €

1,200.00 €

1,500.00 €

1,000.00 €

150,000.00 €

Ročník

Autorka/autor projektu

Predmety na ktorých bude
projekt realizovaný

Anotácia

1., 3.

odborný výcvik, základy
elektrotechniky

Na odborný výcvik študentov učebného odboru autoopravár sa
zameriava projekt s názvom "Meriame po novom a presne". Hlavným
cieľom je modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy v tomto odbore.
Študentov má projekt motivovať prácou s modernejšími didaktickými
pomôckami a predovšetkým exkurziou v reálnych podmienkach.
Podstatou projektu je príprava a dokumentácia vzorových hodín formou
videa a fotodokumentácie. Takto spracovaný materiál bude následne
zverejnený na školskom e-learningovom portáli, aby poslúţili aj ďalším
študentom a vyučujúcim.

1. - 4.

slovenský jazyk, matematika,
vlastiveda, výtvarná výchova,
dramatická výchova,
informatická výchova,
prírodoveda, hudobná výchova,
pracovné vyučovanie

Zámerom projektu "Cesta do rozprávkova alebo S Dobšinským cez
rozprávkový svet" je pútavou záţitkovou formou rozvíjať v deťoch
povedomie o slovenskom kultúrnom bohatstve, vylepšiť čitateľské
zručnosti a budovať pozitívny vzťah k literatúre. Hlavnými aktivitami
projektu budú nacvičenie divadelnej hry Dobšinského, príprava kulís,
prepis a ilustrácia rozprávok na počítači a ich nahrávanie v rámci
teleprojektu multimediálna čítanka. Výstupom projektu tak bude školská
kniha rozprávok, verejné prezentácie ţiakov v čiastkových projektoch a
divadelné predstavenie.

RNDr. Monika Hustáková 2.

biológia, ekológia

Učivo v osnovách biológie a ekológie pre 2. ročník stredných škôl si
osvoja gymnazisti z Vrútok prostredníctvom realizácie projektu "Biológia
za oknom". Tému vodného ekosystému preberú študenti formou
záţitkového učenia. Praktickú časť projektu absolvujú v teréne, na
vybranom úseku rieky Turiec, kde budú skúmať vodné organizmy a ich
prostredie. Prínosom pre ţiakov je nadobudnutie skúseností z
vedeckého výskumu. Výsledkom projektu budú náučné tabule, ktorými
oslovia spoluţiakov, ale tieţ širokú verejnosť.

Martin Janšto

prírodoveda, vlastiveda,
pracovné vyučovanie, hudobná
výchova, výtvarná výchova,
regionálna výchova,
informatická výchova

Ţiakom 1. stupňa ZŠ Košariská je určený projekt tematického a
záţitkového vyučovania s témou "Vtáky okolo nás", ktorý má u detí
rozvíjať pozitívny vzťah k prírode. S touto témou budú pracovať na
predmetoch prírodoveda, vlastiveda, pracovné vyučovanie, hudobná,
výtvarná regionálna a informatická výchova. V rámci projektu sa naučia
zaobchádzať s nahrávacou technikou v teréne, zvládnu prácu s PC a
prezentovanie svojich výstupov pomocou projekcie. Na hodinách
pracovného vyučovania sa pokúsia za asistencie vyhotoviť búdky pre
vtákov, ktoré budú umiestnené v priestoroch školy. Výstupy projektu
budú odprezentované aj širšej verejnosti v priestoroch kultúrneho domu.

Bc. Jozef Martinský

Mgr. Lenka Hudecová

1. -4.

