
Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2012/2013

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

014/2012

Základná škola s 

materskou školou 

Liesek

Po Orave za 

hviezdami
        1 325,00 € Liesek

Projekt Po Orave za hviezdami má sprístupniť žiakom praktické poznanie 

práce oravských kultúrnych i spoločenských dejateľov. Sprostredkovať im 

konkrétnu skúsenosť a zážitok z osobného poznania ich rodiska a miest, 

prostredníctvom exkurzií po Orave a následnými aktivitami na vyučovacích 

hodinách. Žiaci navštívia Hájovňu pod Babou Horou, Rabčice, Dolný Kubín, 

Oravský hrad, Tvrdošín a iné. Počas exkurzií budú žiaci vypĺňať List pátrača s 

rôznymi úlohami. Záverom projektu bude žiacka konferencia, kde si pozdieľajú 

a odprezentujú získané skúsenosti a poznatky. Výstupom bude veľkoplošná 

mapa Oravy, do ktorej žiaci zaznačia navštívené miesta a urobia krátke popisy, 

čím sú tieto miesta výnimočné. Prostredníctvom projektu chceme žiakom 

netradičným spôsobom ukázať región zaujímavým. Jednou z možností, ako 

priblížiť klenoty domáceho prostredia našim deťom, je možnosť ukázať a 

priblížiť žiakom rodný kraj významnej osobnosti.

ŠpB 

015/2012

Študentský 

parlament 

elektrotechnikov a 

informatikov STU

Summer School of 

Physics
        2 000,00 € Bratislava

Letná škola fyzikálneho inžinierstva bude trvať počas jedného týždňa, počas 

ktorého si zúčastnení študenti vypočujú prednášky profesorov a ďalších 

významných ľudí pôsobiacich v tejto oblasti a to ako zo Slovenska tak aj 

zahraničia. Prednášky budú v Anglickom jazyku. Okrem prednášok profesorov 

bude priestor pre spoločnosti, firmy, ktoré projekt podporia, k prezentácii 

zaujímavých projektov v oblasti technických vied a to najmä z oblastí fyziky, 

jadrovej fyziky, jadrovej energetiky, nanotechnológií, obnoviteľných zdrojov 

energie, materiálového výskumu, astrofyziky, biofyziky, urýchľovačov a 

počítačovej fyziky. Okrem oficiálnej časti letnej školy sa študenti budú môcť 

zúčastniť spoločných eventov, ktoré poslúžia k socializácii a nadviazaniu 

nových kontaktov.
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Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

023/2012

Občianske 

združenie TATRY

Lesná zážitková 

škola
        2 480,00 € Liptovský Mikuláš

Hlavným kvalitatívnym prínosom projektu je realizácia komplexného 

modelového projektu zameraného na zážitkové učenie o lesnom ekosystéme 

prostredníctvom exkurzií, besied, filmových predstavení a samostatnej práce 

detí. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci ZŠ Janka Kráľa – Liptovský 

Mikuláš. Sekundárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia školy a verejnosť 

(rodičia žiakov a priatelia školy). V rámci projektu budú pre žiakov školy 

zrealizované 3 odborné exkurzie (Lesníctvo na Slovensku – história, tradície a 

technológie, Lesy a cestovný ruch – zážitkový turizmus, Prírodné lesy verzus 

hospodárske lesy), 2 dni premietania filmov spojených s besedou s autormi 

filmu (Strážca divočiny, Znovuzrodenie lesa), 2 súťaže pre žiakov školy 

(výtvarná súťaž na tému Les, súťaž prezentácií žiakov na tému Les a 

ekosystém lesa v medzipredmetových vzťahoch), celodenný interaktívny 

program Prírodné lesy = prírodné procesy, 3-dňová lektorovaná výstava 

Medvede a my, celodenný Deň lesa prístupný aj pre verejnosť. Súčasťou 

projektu je aj výsadba 30 ks borovíc v exteriéroch školy, zakúpenie 1 ks stromu 

v súkromnej prírodnej rezervácii Vlčia a zakúpenie 1 ks Wollemi pine pre 

zapojenie sa školy do záchrany tohto vzácneho genofondu. Projekt bude 

ŠpB 

026a/2012

Spojená škola 

internátna Levice

Spoznajme 

dedičstvo našich 

otcov

        1 107,00 € Levice

Celý projekt sa bude niesť v duchu Roku sv. Cyrila a Metoda. Žiaci 7., 8. a 9. 

ročníka Špeciálnej základnej školy v Leviciach získajú vedomosti o Solúnskych 

bratoch netradičným spôsobom. Budú počúvať príbehy, hádanky, vyhľadávať 

obrázky na internete, vytvoria si vlastné písmo, knihu básní, mapu Veľkej 

Moravy, deviataci s ôsmakmi sa zahrajú na koledníkov, pričom pásmo kolied 

predvedú nielen vo svojej škole, ale aj chorým deťom v nemocnici. Siedmaci si 

zase nacvičia krátke divadlo O troch prútoch kráľa Svätopluka, ktoré zahrajú 

svojim spolužiakom a vyučujúcim pri príležitosti Dňa učiteľov. Vyvrcholením 

projektu bude návšteva Nitrianskeho hradu a jeho okolia, kde budú mať 

možnosť spoznávať hrad a krásy mesta Nitra.

ŠpB 

027a/2012
PERSONA

Osobnostno-

sociálna výchova na 

školách

        2 500,00 € Bratislava

Hlavným cieľom projektu je prevencia a eliminácia dopadov sociálno-

patologických javov ohrozujúcich detí a mladých ľudí. Tento hlavný cieľ 

chceme naplniť formou zavádzania programov osobnostno-sociálnej výchovy 

(OSV) do škôl. Medzi hlavné aktivity projektu patrí: a) Vytvorenie a realizácia 

kurzu pre učiteľov zameraného na podporu zavádzania programov OSV do 

výchovno-vzdelávacieho procesu škôl; b) Vytvorenie učebnice osobnostno-

sociálneho rozvoja mladých ľudí a metodickej príručky pre učiteľov, ktorí budú 

programy OSV na školách implementovať; c) Sprievodné propagačné aktivity 

prispejú k naplneniu stanovených cieľov a k šíreniu výstupov projektu, ktoré 

môžu používať aj ďalšie školy, ktoré majú záujem o implementáciu OSV do 

svojho výchovno-vzdelávacieho procesu.
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Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

028a/2012

K-7 Psovodi - 

záchranári 

Slovenskej 

republiky, OZ

Ajda je už druháčka 

!
           850,00 € Žilina

Projekt netradičného vzdelávania Aj Ajda je už druháčka predkladá občianske 

združenie K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky. Projektom 

podporujeme netradičné formy vzdelávania formou canisterapie (AAA a AAE), 

ktoré realizujeme priamo na školách ako odborne akreditovaní animoterapeuti. 

Cieľom projektu je jednak realizácia netradičného vzdelávania na škole ZŠ 

Jarná Žilina, a zároveň tvorba metodiky s cieľom zaznamenať výstupy a 

výsledky takejto formy netradičného vzdelávania pre ročníky prvého stupňa 

ZŠ. Cieľom projektu je propagácia animoterapie v žilinskom regióne a na 

Slovensku. Projekt Aj Ajda je druháčka vychádza z pilotného testovania 

animoterapie v ZŠ Jarná, v pôvodnej 1.B. triede, kde boli zaznamenané 

úspechy v pozitívnej zmene v správaní sa detí a odstránení niektorých fóbií. 

Projekt sa dá využiť aj na iných ZŠ a súvisí s učebnými osnovami danej 

základnej školy. Dĺžka projektu je 7 mesiacov. Počet hlavných aktivít projektu 

je 5 - 3x mesačne hodina so špeciálne cvičeným psom, 1x ročne Prírodoveda 

naživo, 1x ročne ekologická aktivita triedy, 1x ročne metodická hodina pre 

učiteľov, 1x ročne tvorba metodickej príručky Čítame o Ajde s porozumením.  

ŠpB 

030b/2012

Základná škola s 

materskou školou

Čo rozprávajú staré 

budovy II.
        1 000,00 € Dolný Kubín

Zámerom projektu žiakov 7. ročníka je zozbierať informácie o historických 

budovách hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Objaviť, ktoré významné 

osobnosti žili a tvorili v týchto budovách. Tieto budovy so žiakmi navštíviť a 

zdokumentovať. Zároveň si budú žiaci všímať aké geometrické útvary možno 

nájsť na budovách, vypočítať ich rozlohu, veľkosť, tvar a tak zistiť, že 

matematika je kľúčom ku všetkým ľudským vedomostiam a spája históriu a 

súčasnosť do jedného celku. Na záver svoje zistenia žiaci predstavia na 

rodičovskom združení formou výstavy a krátkeho filmu.

ŠpB 

032b/2012

Spojená škola 

Kysucké Nové 

Mesto

Učme sa na hrách            800,00 € 
Kysucké Nové 

Mesto

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci strednej spojenej školy so zameraním na 

informatiku a elektrotechniku. Cieľom projektu je naučiť študentov navrhovať a 

programovať výpočtovú techniku. Výstupom bude vlastné vytvorenie 

počítačovej hry. V súčasnosti sú populárne hry na dotykových displejoch, ktoré 

si môžu žiaci jednoducho vytvoriť pomocou vývojového kitu EASYAVR6. 

Projekt prinesie do vyučovania prvok hravosti, interaktivity, samostatnej 

tvorivosti a spríjemní školskú klímu.

ŠpB 

034a/2012

Základná škola 

Budkovce 355

Záhady kaštieľa a 

rozprávkové 

vyučovanie v kaštieli

        1 500,00 € 
Budkovce, okr. 

Michalovce

Zámerom projektu je dotvorenie triedy v starom kaštieli v Budkovciach na 

priestor pre divadelné predstavenie. Pôjde o moderné spracovanie rozprávky o 

Smiechulienke. Predstavenie budú nacvičovať žiaci ôsmych ročníkov, ktorí sa 

snažia o záchranu starého kaštiela. V priestoroch kaštiela si vytvorili triedu, 

kam chodia na hodiny výtvarnej a dramatickej výchovy. Cieľom projektu je 

rozvíjať fantáziu, kreativitu a regionálnu uvedomelosť žiakov. Žiaci si budú 

sami vyrábať kulisy, rekvizity a scény. Divadelné predstavenie bude otvorené 

pre širokú verejnosť.
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ŠpB 

035a/2012
Základná škola Knižný klub         1 392,00 € Svodín

Projekt Knižný klub je zameraný na podporu sebarealizácie a získavania 

nových poznatkov a slovnej zásoby zážitkovým učením. Prvoradou aktivitou je 

zakúpenie cudzojazyčnej anglickej literatúry v rôznych stupňoch náročnosti 

textu, ktorá bude žiakov motivovať k čítaniu a osvojovaniu si anglického 

jazyka. Žiaci budú na hodinách cudzieho jazyka počúvať nahrávky 

elektronických kníh, vyhľadávať nové výrazy v slovníkoch a učiť sa gramatiku 

zábavnejšou formou. Počas tohto obdobia bude zároveň prebiehať aj príprava 

divadelnej inscenácie v anglickom jazyku, ktorá bude na záver prezentovaná 

širokej verejnosti. Projekt podporuje skupiny mladých ľudí so sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktorí sa nemôžu z rôznych príčin realizovať a tým 

pádom nevidia zmysel vo vzdelávaní sa v cudzom jazyku.

ŠpB 

039/2012

Gymnázium Štefana 

Moysesa Moldava 

nad Bodvou

Spoznajme slávnych         1 470,00 € 
Moldava nad 

Bodvou

Projekt Spoznajme slávnych je určený pre žiakov nižších ročníkov 

osemročného gymnázia, kde na hodinách informatiky žiaci vytvoria plagáty a 

prezentácie o slávnych matematikoch, fyzikoch, vynálezcoch a objaviteľoch, s 

ktorými sa stretnú na hodinách techniky, matematiky a fyziky. Súčasťou 

projektu je návšteva Múzea voskových figurín v Košiciach. Výstupy zo 

spracovania informácií o slávnych, žiaci predvedú jednak na hodinách MAT, 

FYZ a TECH, ale aj pred rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi na Bádateľskej 

konferencii, na ktorú pripravia pozvánky, urobia výstavku z fotografií z priebehu 

projektu a pripravia fotokoláže z návštevy múzea. K projektu bude zriadená 

web stránka, kde bude zverejnený priebeh projektu a výstupy z jednotlivých 

aktivít.

ŠpB 

042/2012

Základná škola sv. 

Cyrila a Metoda

Rozmýšľame, 

zvažujeme, 

hlasujeme

        1 424,00 € Košice

Projekt Rozmýšľame, zvažujeme, hlasujeme je pripravený pre žiakov 

siedmeho ročníka a bude sa realizovať na hodinách nového predmetu ŠkVP - 

Fyzika v pokusoch. Má ponúknuť atraktívnu podobu fyziky a zmysluplného 

obrazu fyzikálneho sveta, k čomu prispeje použitie moderných typov 

vyučovania. Do vyučovania zahrnieme čo najviac meraní, demonštračných 

pokusov a najmä vlastného žiackeho experimentu na prebudenie pozornosti 

žiakov. Zámerom projektu je v čo najväčšej miere žiakov aktivizovať, prinútiť 

ich uvažovať nad fyzikálnym problémom a riešiť ho. Na splnenie stanovených 

cieľov bude slúžiť hlasovacie zariadenie, ktoré bude využívané v každej etape 

vyučovacej jednotky a názorné didaktické pomôcky.
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ŠpB 

051/2012

1.ZŠ Vrbové, 

Školská 4

Z rozprávkovej 

truhlice od susedov 

–otvorení Európe

        1 390,00 € Vrbové

Do projektu budú zapojení žiaci 6.-9. ročníka, ktorí sa učia nemecký jazyk. 

Cieľom projektu je zapojiť žiakov aktívnejšie do vyučovania, poskytnúť im viac 

priestoru na sebarealizáciu, na prezentáciu svojich schopností a umožniť 

žiakom zážitkové vyučovanie. Žiaci budú zapojení do mnohých aktivít - tvorba 

rozprávkovej nemeckej knihy, tvorba hry, ktorá bude mať pravidlá aj úlohy v 

nemeckom jazyku, žiakmi nahrávané CD s nemeckými textami, ktoré bude 

následne využité ako pomôcka pre nižšie ročníky, tvorba informačno-

propagačnej brožúry o Slovensku... Výstupom bude mnoho praktických 

materiálov, ktoré budú môcť žiaci dlhodobo využívať na hodinách nemeckého 

jazyka.

ŠpB 

052/2012

Základná škola, Ul. 

Dr. Jánskeho č. 2
Solúnski bratia            950,00 € Žiar nad Hronom

Hlavným zámerom je oboznámiť žiakov s pôsobením Konštantína a Metoda na 

našom území. Projekt bude realizovaný na hodinách dejepisu, informatiky, 

slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, náboženskej výchovy. V prípravnej 

fáze budú žiaci zhromažďovať informácie, pripravovať prezentácie a 

interaktívny test, ktoré odprezentujú spolužiakom v iných triedach. Navštívime 

Mikulčice, pripravíme besedu o hlaholike a dramatizácie zo života Konštantína 

a Metoda. Na hodinách výtvarnej výchovy urobíme kostýmy, postery a leporelá 

z činnosti vierozvestcov na Veľkej Morave. Záverečnou fázou bude Deň 

solúnskych bratov, kde žiaci budú aplikovať svoje poznatky a odprezentujú ich 

žiakom celej školy. Žiaci si budú môcť otestovať svoje vedomosti 

prostredníctvom pripravených úloh.

ŠpB 

065/2012

Gymnázium Jozefa 

Miloslava Hurbana

Netradičné športy v 

tradičnej škole
        1 500,00 € Čadca

Projekt Netradičné športy na tradičnej škole chce ponúknuť študentom 

alternatívu k tradičnému obsahu hodín telesnej výchovy. Zámerom je 

ponúknuť, spropagovať rôzne tradičné aj netradičné športy na hodinách 

telesnej výchovy. Ide najmä o športy bedminton, florbal, ringo. Škola by taktiež 

rada zorganizovala medziškolské turnaje v týchto športoch, čo prispeje k 

väčšej motivácií žiakov trénovať. Škola chce byť otvorenou v oblasti športu aj 

pre širšiu verejnosť, predovšetkým pre rodičov svojich žiakov. Prinesie tiež 

pozitívny posun myslenia študentov a pedagógov v oblasti starostlivosti o svoje 

zdravie, fyzických aktivít a športových návykov.
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ŠpB 

068/2012

Spojená škola 

Nováky

Vitajte na hornej 

Nitre
           590,00 € Nováky

Náš projekt zasvätí žiakov do problematiky cestovného ruchu. Oboznámi ich s 

prírodným, kultúrnym a duchovným dedičstvom regiónu horná Nitra. Žiaci 

pripravia koncepciu rozvoja cestovného ruchu, vytvoria propagačný materiál 

regiónu, vypracujú ponukové listy fakultatívnych zájazdov. Prakticky si 

vyskúšajú výrobu skla, prípravu jedál, výrobu ponukových katalógov. Stanú sa 

sprievodcami, ktorí budú schopní tak v materinskom, ako aj v cudzom jazyku 

predstaviť prírodné a kultúrne dominanty, zručnosť remeselníkov i 

najvýznamnejšie osobnosti. Vyskúšajú si objednanie autobusu, vybavenie 

poistenia a iných potrebných náležitostí pri organizácií fakultatívnych zájazdov. 

Naše heslo znie : jeden deň vám nestačí, horná Nitra vás očarí.

ŠpB 

070/2012

Špeciálna základná 

škola

"Špeckovská" 

rozprávkovo - 

zážitková kniha.

        1 317,00 € Klenovec

Deti zo špeciálnej základnej školy sa často s rozprávkami stretávajú až ako 

šesť ročné. Mnohé z nich nevedia ako sa v nich majú orientovať a nechápu 

ilustrované obrázky. Preto by sme chceli viac motivovať žiakov k čítaniu skrz 

zážitkového učenia.  Postupne, pravidelne a systematicky formou projektového 

vyučovania by sme počas vyučovacích hodín (slovenský jazyk a literárna 

výchova, rozvíjanie komunikačných schopností, vecné učenie, vlastiveda, 

výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, práca s PC, 

zemepis, dejepis, prírodopis, matematika) získavali a spracovávali informácie o 

živote a diele Pavla Dobšinského, ktorý dlhé roky pôsobil v neďalekej obci 

Drienčany. Navštívili by sme jeho miesto pôsobenia, ktoré je bohaté nielen 

krásnou prírodou, ale aj zaujímavosťami a pamiatkami. Deti by sa vlastnou 

činnosťou zapájali do aktivít projektu, rôznymi formami a metódami by zbierali 

informácie a na základe získaných informácií, skúseností, zážitkov, fantázie, 

predstavivosti a svojej tvorivosti by vymysleli a napísali svoju "Špeckovskú" 

rozprávkovo - zážitkovú knihu. A aby na to, čo prežili nezabudli, nacvičili by 

sme bábkové a divadelné predstavenie pre naše detičky zo škôlky a z obce. 
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ŠpB 

071/2012

Gymnázium Mateja 

Hrebendu, Hnúšťa

Varí sa to, pečie sa 

to, (ne)je sa to!
        1 390,00 € Hnúšťa

Varí sa to, pečie sa to, neje sa to je názov projektu, ktorý spája odlišné 

spôsoby poznávania a vyjadrovania sveta okolo nás - vedu a umenie a to 

prostredníctvom kulinárstva. Účastníci projektu sa stanú na istý čas kuchtíkmi, 

ktorí budú pomocou netradičných pokusov a výtvarných techník objavovať 

nielen tajomstvá kuchyne, ale predovšetkým predmetov chémia, biológia a 

umenie a kultúra. Na prvý pohľad bežné suroviny a tradičné postupy 

každodennej kuchyne im otvoria jedinečný pohľad na tieto školské predmety, 

počas ktorých sa naučia uvariť mydlo, krém na ruky, pripravovať serigrafiu, 

olejotlač, soľ do kúpeľa, či upiecť hodvábnu šatku, prívesok, alebo hlinenú 

sošku. Na jednotlivých predmetoch obsiahneme učebné témy: Chémia: 

Chémia bežného života, motivácia k štúdiu predmetu chémia, pH roztokov, p-

prvky, d-prvky Biológia: Prehľad systému neživej prírody, Život s človekom.  

Umenie a kultúra: Svet kultúry - Vyjadrovacie prostriedky kultúry okolo nás, 

Kultúra ako ľudská aktivita, ako estetická hodnota.

ŠpB 

085/2012

Stredná odborná 

škola Revúca

Tvorivý svet 

Patchworku v 

krajčírskej dielni

        1 500,00 € Revúca

Cieľom nášho projektu je vniesť do učiva žiakov učebného odboru Výroba 

konfekcie novú šijaciu metódu pomocou techniky patchwork. Našou snahou je 

prostredníctvom tejto techniky prebudiť v žiakoch tvorivosť a uplatniť vlastnú 

fantáziu, prebudiť v nich záujem o niečo nové, s čím sa ešte nestretli. Technika 

je síce náročná na trpezlivosť, ale dá sa ňou získať zručnosť veľmi presného 

šitia. Táto technika má zvýšiť záujem žiakov o predpísané učivo. Žiaci sa 

nenápadným spôsobom majú naučiť používať meradlo, predznačovať rozmery, 

strihať s presnosťou, dodržiavať presnosť šitia. Budú rozvíjať svoju fantáziu pri 

kombinovaní farieb a vzorov, svoju tvorivosť a technické myslenie. Kúpa 

guiltovacieho šijacieho stroja umožní na hodinách odborného výcviku 

vytvorenie dekoratívnych textílií a ozdôb, ktorými uvažujeme skrášliť prostredie 

našej školy, domova dôchodcov a informačného centra v Revúcej. Nakoľko sa 

projektu zúčastnia žiaci prevažne rómskeho pôvodu, chceme poukázať formou 

výstavy, na to, že aj títo žiaci prostredníctvom patchworku vedia vytvoriť krásne 

práce, hodné pochvaly. Počas realizácie chceme úzko spolupracovať so 

školou podnikania (tvorba propagačných materiálov, katalógu) a so stolárskym 

ŠpB 

086/2012

Špeciálna základná 

škola
Rozprávkový týždeň         1 500,00 € Krompachy

Žiaci so špeciálnej školy a sociálne znevýhodnených rodín majú často problém 

s vyjadrovaním sa, so sebaprezentáciou, s čítaním a porozumením. Preto je 

cieľom projektu pestovať kladný vzťah k detským knihám a knihám ľudovej 

slovesnosti. Spoznať detské knihy, pestovať mravné hodnoty u žiakov. Chápať 

etické správanie sa v spoločnosti a rozvíjať čítanie s porozumením. Radi by 

sme zapojili rodičov do čítania krátkych ľudových, ale aj moderných rozprávok, 

kde dobro víťazí nad zlom. Jednou z hlavných aktivít bude dramatizácia 

jednoduchej rozprávky so žiakmi prvého ročníka a následná prezentácia 

divadla žiakom, rodičom a verejnosti.
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ŠpB 

090/2012

Gymnázium Jozefa 

Lettricha, Martin

Francúzsko - 

poznám ťa?
        1 500,00 € Martin

Projekt Francúzsko - poznám ťa? je zameraný na podporu vyučovania 

francúzštiny ako druhého cudzieho jazyka netradičnými metódami. Keďže tento 

románsky jazyk patrí k tým ťažšie zvládnuteľným, o to väčšia je potreba 

animovať hodiny lákavými činnosťami a zdolávať ťažkosti gramatiky hravými 

spôsobmi. Žiaci budú zapojení do tvorivej činnosti vo workshopoch, nielenže 

budú pracovať s inovovanými pracovnými listami, ale budú sa aj podieľať na 

zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení s cieľom zvládnutia aktívnej 

slovnej zásoby. Počas besied s francúzskou lektorkou a Slovenkou žijúcou vo 

Francúzsku, získajú nové poznatky z reálií, a pri práci s naším študentom, 

ktorý absolvoval rok štúdií vo Francúzsku, budú pozitívne motivovaní k 

dosiahnutiu aktívneho ovládania tohto jazyka. Študenti si osvoja nové fakty o 

frankofónnych krajinách netradičnými formami a zvládnu projektové 

vyučovanie. Pomocou súťaží, jazykových hier, prácou s pesničkami a 

zhotovovaním PowePointovej prezentácie sa budú snažiť aktívne komunikovať 

a vylepšovať svoje vyjadrovacie schopnosti. Talentovaní študenti sa zapoja do 

recitácie francúzskej poézie, do interpretácie francúzskej piesne a do 

dramatizácie rozprávky.

ŠpB 

093/2012

Základná škola, 

Angyalova ulica 

401/26, Kremnica

Meteorologická 

stanica
        1 500,00 € Kremnica

Prvky meteorológie sa stali súčasťou vyučovania fyziky na základnej škole. 

Meteorologickú stanicu chápeme ako zariadenie, ktoré meria meteorologické 

prvky. Projekt Meteorologická stanica zahŕňa súbor menších aktivít, ktoré spolu 

tvoria dlhodobú tímovú prácu a pozorovanie meteorologických javov. 

Východiskom pri navrhovaní aktivít sú medzipredmetové vzťahy (fyzika, 

geografia, prírodoveda). Aktivity projektu sú nasmerované na aktívny spôsob 

vyučovania, tvorivú činnosť žiakov aj netradičné metódy vyučovania. Pri 

aktivitách je kladený dôraz na prácu žiakov v skupinách, rozvoj kompetencií a 

osvojenie si nových poznatkov a zručností. Projekt má tri časti, ktoré by 

komplexne mali podať žiakom informácie o meteorológii. Prvá časť je zhotoviť 

meteorologickú stanicu a pochopiť na základe aktivít ako jednotlivé meracie 

prístroje pracujú. Druhá časť je z digitálnej meteorologickej stanice - ako 

hotovej učebnej pomôcky, získať už hotové informácie a vedieť, ich spracovať, 

poprípade porovnať s výsledkami zo zhotovenej meteorologickej stanice. A 

posledná časť je exkurzia na pracovisko SHMÚ - Odboru meteorologickej 

predpovede a výstrahy a priamo vidieť ako so získanými údajmi pracujú 

odborníci.
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ŠpB 

102/2012

Stredná 

priemyselná škola - 

Ipari 

Szakközépiskola, 

Petőfiho 2, 

Komárno

Od nás k vám         1 499,00 € Komárno

Podstatou projektu Od nás k vám je vytvorenie študentského televízneho a 

rozhlasového štúdia, ktorého realizácia podporí odbornú spoluprácu žiakov 

študijného odboru strojárstvo a elektrotechnika. Žiaci študijného odboru 

strojárstvo budú na hodinách strojárskej konštrukcie projektovať zvukotesnú 

deliacu priečku. Najlepší návrh na hodinách odbornej praxe pod vedením 

učiteľa zrealizujú. Žiaci elektrotechniky budú v rámci hodín elektrotechniky 

navrhovať nákresy zásuviek, vypínačov a celkového osvetlenia. Konkrétny 

návrh potom na hodinách odbornej praxe pod vedením učiteľa zrealizujú. V 

rámci hodín grafických systémov budú žiaci spracovávať digitálny materiál do 

finálnej podoby a na hodinách aplikovanej informatiky navrhnú a vytvoria 

webovú stránku televízneho a rozhlasového štúdia, ktorú budú pravidelne 

napĺňať spracovaným materiálom. Digitálny materiál bude vznikať v rámci 

predmetov slovenský jazyk, maďarský jazyk, etická výchova a občianska 

náuka, pričom učitelia na vyučovaní využijú netradičnejšie formy, napr. formu 

diskusie, ankety, situačných hier, napodobňovania televíznych súťaží či 

videokonferencie. Po celý čas bude spracovaný materiál umiestňovaný na 

ŠpB 

106/2012

Základná škola 

Pavla Dobšinského, 

Rimavská Sobota

Stredovek - 

vzdialený a blízky
           840,00 € Rimavská Sobota

Projekt má ambíciu ukázať žiakom spôsob života našich predkov v stredoveku 

formou zážitkového učenia a niekoľkých exkurzií.  Exkurzia v Gemersko-

malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, ktoré v roku 2012 oslávilo 130. 

výročie svojho založenia, pomôže vytvoriť si základnú predstavu o živote 

našich predkov v stredoveku. Návšteva skanzenu Slovenskej dediny pri 

Martine umožní žiakom konfrontovať svoje predstavy s prácou odborníkov, 

ktorí rekonštruovali stredovekú slovenskú dedinu. Keďže projekt sa realizuje v 

roku, kedy si pripomíname 150. výročie založenia Matice slovenskej, navštívili 

by sme aj stálu expozíciu MS, lebo jednou z jej hlavných úloh bolo a je 

uchovávanie ľudovej kultúry. Aktivity sa budú realizovať najmä v rámci hodín 

dejepisu, slovenského jazyka a literatúry a ďalších.

ŠpB 

112/2012

Základná škola 

Benkova ul. 34, 

94901 Nitra

Deň v Hlaholskej 

škole
           500,00 € Nitra

Projekt Deň v Hlaholskej škole približuje žiakom netradičnou formou 

vzdelávania históriu našej krajiny, ktorá sa v blízkej budúcnosti pripravuje na 

1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Naši žiaci radi pracujú 

na problémových a tvorivých aktivitách, preto s pomocou odborníkov z histórie 

získajú nové poznatky formou zážitkového vyučovania mimo priestorov školy - 

na besedách, v múzeách, v knižniciach, na exkurziách hradov a zámkov. 

Štvrtáci si pripravia vlastnú prezentáciu pre mladších spolužiakov 1. - 3. 

ročníka, ktorá bude pozostávať z dramatizácie života Cyrila a Metoda v 

dobových kostýmoch, z prezentácie nových poznatkov v Power-pointe, ukážok 

čítania diel v staroslovenskom jazyku. Vyvrcholením budú tvorivé dielne 

Hlaholskej školy, kde budú štvrtáci učiť mladších žiakov písať v hlaholike. 

Takto sa stanú pokračovateľmi posolstva Cyrila a Metoda.
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ŠpB 

116/2012

Spojená škola 

internátna Prakovce

Spoločnými silami 

zvládneme všetko
        1 200,00 € Prakovce

Spojená škola internátna poskytuje ideálne podmienky pre vzdelávanie žiakov 

s mentálnym postihnutím. Napriek maximálnemu úsiliu sa ustavične borí s 

problematikou nedostatočnej dochádzky. Tento problém má svoje korene v 

rodinnom prostredí žiakov. Ide o málopodnetné, mnohoproblemové rómske 

rodiny. Škola týmto projektom podáva pomocnú ruku, chce zlepšiť dochádzku 

žiakov do školy a zapojiť rodičov do aktivít. Študenti budú pod odborným 

vedením vyrábať darčekové predmety pre svojich rodičov, ktorí budú prizvaní 

na vyučovaciu hodinu. Ďalšia aktivita sa uskutoční v spolupráci s Komunitným 

centrom v Nálepkove. Pôjde o odborný výcvik pre študentov, ich súrodencov a 

rodičov v odbore príprava jedál. Pred Veľkou nocou budú žiaci spoločne s 

rodičmi vyrábať rôzne darčekové a dekoratívne predmety, ktoré budú 

ponúkané na workshope o škole. Žiaci aj rodičia budú mať možnosť si vybrať 

aj z ďalších odborných výcvikov, ktorých obsahovú náplň si vyberú sami. Po 

dohode so starostom obce Nálepkovo, žiaci odboru maliarske a natieračské 

práce budú mať možnosť absolvovať odbornú prax a pomôcť s maliarskymi 

prácami v obci či v škole.

ŠpB 

133/2012
ZŠ s MŠ Brezovica

Angličtina volá nás, 

divadielko nauč nás!
        1 250,00 € Brezovica

Projekt sa zameriava na výučbu anglického jazyku netradičnou formou a to 

hraním divadla. Chceme tým dosiahnuť plynulé a správne používanie cudzieho 

jazyka u žiakov. Na hodinách hudobnej výchovy si budeme osvojovať piesne a 

tance, hudobný doprovod za pomoci jednoduchých hudobných nástrojov, 

ktorými oživíme naše predstavenie. Na hodinách výtvarnej výchovy budeme 

vytvárať rôznymi výtvarnými technikami kulisy a masky. Pri šití kostýmov 

budeme spolupracovať s rodičmi. V závere projektu zrealizujeme predstavenie, 

kde sa predstavíme širokej verejnosti s našim programom. Celé to 

zaznamenáme a potom spracujeme na hodinách informatickej výchovy. 

Chceme tak žiakov naučiť spracovať, upravovať a publikovať fotografie a 

videá. Výtvarne sa budeme podieľať aj na vytváraní obalu na DVD. Ide nám o 

pozdvihnutie bezprostrednej komunikácie a to aj u slabších žiakov a chceme 

žiakov motivovať v ich ďalšom štúdiu jazyka.
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ŠpB 

138/2012
ZŠ Benkova Nitra

3 D budova školy v 

Google mapách
           500,00 € Nitra

Projekt modelovanie 3D budovy školy v programe Google SketchUP 8 prináša 

využitie medzipredmetových vzťahov fyzika, informatika, technika, svet práce. 

Program sa využíva v praxi v architektúre, dizajne, stavebníctve, strojárstve 

ako aj iných oblastiach. Na hodine techniky bude žiakom vysvetlený princíp 3D 

budov v zobrazení Google mapy MapsGL. Pomocou programu Google 

SketchUP 8 vytvoríme 3D budovu našej školy ZŠ Benkova a požiadame firmu 

Google o zverejnenie našej 3D budovy na mapách Google mapy MapsGL. V 

meste Nitra je 14 ZŠ, naša škola by mala ako prvá v meste zverejnenú 3D 

budovu na stránkach Google mapy MapsGL. Žiaci sa zúčastnia aj exkurzie do 

firmy Google Slovensko.

ŠpB 

140/2012
Základná škola

Ako sme odhaľovali 

tajomstvá lesnej 

mágie

        1 500,00 € Levice

V tomto projekte ide o vytvorenie dvoch ekotímov, ktoré budú pracovať na 

rôznych úlohách, hókusy-pokusy v prírode, tvorbu ekohymny pre tímy, 

workshopy s využitím stratégie podnetných otázok, návštevu knižnice na tému 

Lesy v knihe, čarovné lesočítanie s využitím techniky insert, v rámci metód 

tvorivého písania: tvorba lesných inzerátov, lesných reklám, lesných komiksov, 

cinquin, lesné sms-ky, tvorba lesného totemu, rozhlasovej a televíznej relácie, 

práca s knihám, lesná pantomíma, lesné tance, sprievod mestom Levice ku 

Dňu Zeme, tvorba letákov ku Dňu lesov a Zeme, lesná koláž, tvorba malej 

knižky pre mladších žiakov školy, návšteva lesníckeho skanzenu vo 

Vydrovskej doline /Čierny Balog/ a spolupráca s odborníkmi - vyučovacie 

hodiny v lesníckom skanzene, videokonferencia jednotlivých ekotímov a iné. 

Tieto aktivity by sa zrealizovali na všetkých predmetoch: matematika, 

slovenský jazyk, slohová výchova, čítanie, prírodoveda, vlastiveda, 

informatická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova.

ŠpB 

141/2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

TRSTENÁ

To najkrajšie, čo 

doma máme !
           950,00 € Trstená

Hlavným zámerom projektu je objaviť a spoznať najkrajšie divy Slovenska. 

Projekt je založený na zážitkovom učení. Prostredníctvom tohto projektu deti 

spoznajú najvzácnejšie pamiatky našej vlasti, ich jedinečnosť a hodnotu. 

Tvorivými a problémovými úlohami sa naučia vnímať ich bohatstvo, objavia ich 

najkrajšie a najvzácnejšie skvosty a svoje skúsenosti a zážitky budú 

interpretovať prostredníctvom filmu, ktorým odprezentujú svoje nadobudnuté 

poznatky a zážitky nielen svojim kamarátom zo školy, ale aj širokej verejnosti. 

Žiaci si vytvoria vlastný filmový štáb a pokúsia sa vytvoriť reklamu, dokument 

resp. film na tému, objekt, resp. jav , ktorý budú považovať za dôležitý, 

zaujímavý, hodný povšimnutia širokej verejnosti. Svoje snaženie (výsledný 

produkt) budú prezentovať pred verejnosťou a žiakmi našej školy .
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ŠpB 

145/2012

Občianske 

združenie Poza 

školu

Školienka letí do 

škôl
        2 000,00 € Omšenie

Školienka je vzdelávací program určený pre 1. a 2. ročník základnej školy. V 

roku 2008 vznikol súbor 30 príbehov o Lienke Školienke, ktorá sa rozhodla 

chodiť do školy. Rozprávkové príbehy sú šité na mieru deťom vo veku 6-8 

rokov. Školienka zobrazuje bežné dieťa, ktoré sa počas školského roka vyvíja 

a napreduje rovnako ako žiačik v škole. Každý príbeh nesie v sebe inú tému, 

súbor vedomostí, morálnych pravidiel, životných problémov a situácií, ktoré 

deti pomáhajú Školienke riešiť. Metodická príručka vedie učiteľa k tomu, aby 

využil mnohostranne po vzdelávacej, výchovnej a hlavne emocionálnej 

stránke. Obsahová náplň programu sa viaže v medzipredmetových vzťahoch 

na predmety: slovenský jazyk, práca s literatúrou, prídoveda, vlastiveda, 

dramatická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a etická výchova. 

Ideou projektu Školienka letí do škôl je ponúknuť učiteľom vo viacerých 

mestách vzdelávací seminár ako s týmto programom pracovať a následne ho 

zapojiť do vzdelávacieho procesu školy. Súčasťou aktivít budú aj súťaže pre 

učiteľov, ktorí vzdelávací program Školienka používajú a súťaž pre deti, ktoré 

budú do projektu zapojené. Učiteľom budú poskytnuté štartovacie učebné 

materiály a k dispozícií bude aj informačný webovský priestor na vzdelávanie.

ŠpB 

161/2012
Európske Lýceum

Individuálna 

príprava liekov 

potrebuje 

individuálny prístup

        1 775,00 € Bratislava

Siete lekární pomaly vytláčajú individuálne pripravené lieky, pričom tie majú nie 

raz vyššiu kvalitu a priaznivý psychologický efekt v procese liečby. Žiaci, 

pripravujúci sa na povolanie farmakológa potrebujú poznať a praktizovať prácu 

lekárnika. Európske Lýceum vytvorilo v priestoroch Strednej odbornej školy 

chemickej pracovisko pre študijný odbor Biotechnológia-farmakológia cvičné 

pracovisko pre prípravu uvedených liekov. Žiaci si budú môcť pripraviť lieky na 

základe skutočných lekárskych predpisov. Projekt vytvára tvorivé, podnetné a 

inšpirujúce prostredie už tým, že z učiteľa sa na chvíľku stáva zákazník v 

lekárni, ktorý si objedná liek na základe receptu od lekára. Žiaci absolvujú 

vyučovacie hodiny, zamerané na praktickú spätnú izoláciu účinných látok 

pripravených liekov a možnosti ich použitia.

ŠpB 

162/2012
TROJSTEN

Zimné sústredenia 

KMS, FKS a KSP
        2 000,00 € Bratislava

Zámerom projektu je podpora nadaných študentov základných a stredných škôl 

v oblasti matematiky, fyziky a informatiky poskytnutím vzdelania nad rámec 

školských osnov na týždňových sústredeniach. Taktiež pripravujeme študentov 

na medzinárodné predmetové olympiády. Projektom sa snažíme znížiť 

účastnícky poplatok na sústredenia našich seminárov.
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ŠpB 

164/2012

Základná škola, 

Školská 389, 

Sačurov

Deviataci to vedia            750,00 € Sačurov

Projekt bude prebiehať na hodinách matematiky v 9. ročníku a využijeme aj 

hodiny informatiky. Žiaci sa naučia tvoriť myšlienkové mapy. Vytvoria zbierku 

obrázkových tlačených myšlienkových máp, založia webovú stránku a vydajú 

CD s interaktívnymi myšlienkovými mapami. CD aj webová stránka poslúži ako 

hodnotná učebná pomôcka pre učiteľov a žiakov. Žiaci budú spolupracovať s 

paralelnou triedou a odprezentujú svoju tvorbu aj pred učiteľmi školy. K týmto 

myšlienkovým mapám potom na hodinách informatiky vytvoria interaktívne 

myšlienkové mapy – v programoch xMind a FreeMind. Založia si jednu 

spoločnú webovú stránku a do nej uložia všetky svoje myšlienkové mapy. 

Vytvoria zbierku myšlienkových máp s názvom: Z každého rožka troška, v 

ktorej budú aj myšlienkové mapy pre iné vyučovacie predmety ZŠ. Na záver 

projektu zorganizujú prezentáciu vytvorených myšlienkových máp pre učiteľov 

našej školy, ktorých pozvú na otvorenú hodinu. Projektom chceme rozvíjať 

prierezové témy osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, tiež prezentačné 

zručnosti a tvorbu projektu a využijeme aj ciele mediálnej výchovy.

ŠpB 

171/2012

Základná škola s 

materskou školou 

Rakovec nad 

Ondavou

Malý dopravák         1 147,00 € 

Rakovec nad 

Ondavou 2 072 

03 Rakovec nad 

Ondavou

Projekt Malý dopravák by mal poskytnúť žiakom vedomosti o bezpečnosti v 

cestnej premávke, základných návykoch správania sa v cestnej premávke a 

disciplíny počas pohybu na cestách, znalosť dopravných značiek. Mal by 

upozorniť žiakov na I. stupni na pravidlá slušného správania sa v dopravných 

prostriedkoch. Mal by poučiť začínajúceho cyklistu ovládať základné pravidlá 

cestnej premávky a pomocou dopravného ihriska čo najviac priblížiť cestnú 

premávku, dopravné situácie na cestách.

ŠpB 

172/2012

Základná škola, 

Vígľaš č.436,962 02 

Vígľaš

"... tíško načúvaj, čo 

ti šepká história...."
        1 055,00 € Vígľaš

Projekt korešponduje s učivom v učebnici dejepisu pre 7. ročník základnej 

školy. Jednotlivé kapitoly v učebnici sú dopĺňané o atraktívne formy vyučovania 

- ako sú tvorivé dielne, návštevy galérií, múzeí a pod. Je založené na 

projektovom vyučovaní, na získavaní iných zdrojov informácií (nielen od 

pedagóga) s ambíciou rozvíjať kompetencie žiakov učiť sa, vyhľadávať 

poznatky samostatne, podporovať IKT zručnosti, sociálne zručnosti a čo 

najviac si jednotlivé aktivity zažiť a spracovať.
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ŠpB 

173/2012
Základná škola Žijeme medzi vami            500,00 € 

Muránska Dlhá 

Lúka

Vytvoríme ďalšiu publikáciu, ktorá bude pokračovaním prvej knihy o obci. No 

táto by sa viac zamerala na Rómov - na ich históriu všeobecne, v našej obci, 

hierarchii v rodine, pravidlám komunity. Okrem toho by sme samozrejme 

spomenuli zvyky a tradície, kultúru a remeslá. Nevynechali by sme aj našu 

školu, ich úspechy aj neúspechy, výsledky ich každodennej práce. Problémy, s 

ktorými sa denne stretávajú. Publikácia by pozostávala z dvoch častí, 

teoretickej a praktickej. Teoretická by obsahovala fakty, konkrétne údaje, čísla, 

tabuľky. Praktická by bola plná využiteľných materiálov - texty piesní, návodov 

na prípravu rómskych jedál, no mohol by tam byť napríklad aj návrh rodinného 

rozpočtu pre viac člennú rodinu. Kontakty na organizácie zaoberajúce sa 

rómskou problematikou, návod na výrobu prúteného košíka, váľkov z hliny a 

mnoho ďalších príkladov. Finálnym produktom bude publikácia Žijeme medzi 

vami, publikácia o Rómoch žijúcich v Muránskej Dlhej Lúke.

ŠpB 

184/2012

Základná škola s 

materskou školou 

Rakovec nad 

Ondavou

Geokešky         1 500,00 € 
Rakovec nad 

Ondavou

Projekt Geokešky je určený pre žiakov druhého stupňa našej školy. Cieľom 

projektu je spoznávať krásy a premeny neživej prírody, horniny a minerály 

blízkeho okolia, pôsobenie vonkajších geologických činiteľov. Exkurzia do 

Vysokých Tatier, prehliadka geologickej expozície Prírodovedného múzea v 

Košiciach, návšteva centra Michaloviec umožnia žiakom vidieť vzájomný vzťah 

a podmienenosť jednotlivých zložiek krajiny, závislosť živých organizmov na 

neživej prírode a možnosti jej využitia človekom. Netradičné vyučovacie 

metódy ako geocatching, metóda projektu Raft, sledovanie počasia poskytnú 

žiakom informácie, ktoré im umožnia budovať pozitívny vzťah k prírode a 

životnému prostrediu. Žiaci budú s novými poznatkami pracovať systematicky 

na viacerých vyučovacích hodinách. Výstupom bude 3D mapa Vysokých 

Tatier, zbierka hornín a minerálov, poznanie metódy geocaching pri využívaní 

svojho voľného času.
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ŠpB 

189/2012

Spojená škola s 

organizačnými 

zložkami Stredná 

odborná škola a 

gymnázium Nováky

In der 

Märchenschule - V 

rozprávkovej škole

           889,00 € Nováky

Keďže rozprávky sú blízke každej ľudskej bytosti, rozhodli sme sa pomocou 

rozprávok uľahčiť učenie 2. cudzieho jazyka, konkrétne nemeckého jazyka. 

Študenti si budú osvojovať gramatické javy, slovnú zásobu prostredníctvom 

rozprávok a aktivít, ktoré sú s nimi spojené. Samozrejme nezostanú len 

pasívnymi zúčastnenými, ale aktívnymi aktérmi, ktorí svoje nadobudnuté 

vedomosti ukážu pri vytvorení elektronickej čítanky. Pokúsia sa ísť v stopách či 

Bratov Grimmovcov alebo Pavla Dobšinského a zozbierať čo najviac 

rozprávok. V rámci projektu zorganizujeme akciu pre žiakov základných škôl 

Weihnachten mit Märchen - Vianoce s rozprávkou, ktorí sa budú môcť aktívne 

zapojiť do celej akcie. Ďalšou akciou by bola Märchensmarathon - 

Rozprávkový maratón. Pôjde o čo najdlhšie čítanie rozprávok, čím si študenti 

zdokonalia techniku čítania. V závere projektu by sa zrealizovala exkurzia s 

návštevou a prehliadkou rozprávkového zámku v Bojniciach.

ŠpB 

204/2012

Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb

Cesta za 

Zemplínskym 

pokladom

        1 500,00 € Michalovce

Zámerom projektu Cesta za Zemplínskym pokladom je prostredníctvom 

spoločenskej hry oboznámiť žiakov i študentov s najzaujímavejšími miestami 

regiónu. Pravidlá hry a hrací plán tvoria študenti odboru cestovný ruch Strednej 

odbornej školy obchodu a služieb Michalovce. Študenti sa učia pracovať s 

informáciami, vyhľadávajú ich, spájajú súvislosti. Na hodinách sa podporuje 

skupinová spolupráca, tvorivé myslenie a komunikácia. Používaním a 

distribúciou hry sa posilní povedomie o dolnom Zemplíne ako cieľovom mieste 

cestovného ruchu.

ŠpB 

205/2012

Stredná 

priemyselná škola 

stavebná, 

Hurbanovo

Záhradné jazierko.         1 500,00 € Hurbanovo

Úlohou žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove na hodinách 

hydroekologických stavieb bude vypracovať návrh záhradného jazierka pred 

budovu školy. Súčasťou ich úlohy bude verejná prezentácia vlastnej práce. Na 

základe víťazného návrhu počas povinnej prevádzkovej praxe, žiaci a 

zamestnanci školy vybudujú jazierko. Výstavba jazierka bude zaznamenávaná 

videokamerou. Na hodinách informatiky sa o priebehu výstavby jazierka vytvorí 

video film, ktorý bude slúžiť ako didaktický materiál na hodinách ekológie, 

hydroekologických stavieb a vodohospodárskej prevádzky. A v neposlednom 

rade nám tento projekt vytvorí príjemný a estetický doplnok oddychového 

priestranstva.
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ŠpB 

206/2012

Základná škola s 

materskou školou 

Dlhá nad Oravou

Lúka farebných 

zážitkov
           750,00 € Dlhá nad Oravou

V projekte Lúka farebných zážitkov sa pri rôznorodých aktivitách stretnú žiaci 

prvého a tretieho ročníka z dvoch rôznych základných škôl. Žiaci zaujímavou a 

nevšednou formou spoznajú rastlinstvo a živočíšstvo lúk. Budú pozorovať 

znaky života rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí pod dohľadom 

odborníka. V spolupráci s rodičmi vytvoria 3D model lúky s kolobehom vody v 

prírode a modelmi lúčnych rastlín a živočíchov. Model lúky spracujú aj v 

elektronickej podobe, podobne ako mini encyklopédiu. Projekt svojimi 

aktivitami otvára brány školy pre širšiu verejnosť, pre rodičov a ľudí, ktorí majú 

čo priniesť žiakom zo svojich skúseností, z osobného či pracovného života.

ŠpB 

207/2012
Základná škola Hurá do lesa!         1 300,00 € Kremnica

Projekt Hurá do lesa! je určený pre žiakov základnej školy. Témou projektu je 

poznávanie prírody prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky. Využíva metódy 

zážitkového učenia a projektového vyučovania. Les bude využitý ako priestor 

pre učenie a nástroj výučby. Žiaci zažijú tvorivé aktivity pod vedením 

pedagógov, budú skúmať prírodu v teréne, navštívia lesnícky skanzen, 

drevárske múzeum a arborétum. Vytvoria knihu a zbierku prírodnín s názvom 

Čo ukrýva les. Projekt na tému lesa aktívne zapojí žiakov do poznávacieho 

procesu. Umožní vytvárať trvalý vzťah detí k prírode a vnesie do vyučovania 

veselé a hravé momenty.

ŠpB 

210/2012

ZŠ P. J. Šafárika 3 , 

Prievidza 971 01

Tvorivé čítanie - 

oživené písmenká
        1 000,00 € Prievidza

Projekt obsahuje viacero tvorivých aktivít rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť, 

kreativitu, tvorivé myslenie a životné zručnosti detí v prvom ročníku ZŠ. Ide o 

navzájom zmysluplne a integrálne nadväzujúce aktivity podobných tém 

predmetov slovenský jazyk a literatúra, tvorivé čítanie, výtvarná výchova 

realizovaných zážitkovým učením - oživovaním písmen /neskôr slabík a slov/. 

Deti budú oživovať písmená dotváraním maľbou, modelovaním z hliny, 

dramatizáciou a improvizáciou ako malí herci, tvorbou jednoduchých príbehov 

ako malí spisovatelia a ilustrátori atď. Takto získajú základné komunikačné 

kompetencie ako aktívne počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Realizácia 

sa uskutoční nielen v triede, ale aj v PC učebni s využitím interaktívnej tabule 

/kresba na PC v ART programe, video rozprávky.../. Prostredníctvom 

praktických činností deti nové tematické informácie aplikujú do vlastných 

umeleckých diel, prežijú písmená, slová očami, rukami, srdcom..., spoznajú 

pritom rôzne technické postupy, netradičné materiály, nástroje, získajú 

schopnosti spolupracovať v tíme, príjmu tvorbu ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času. Žiaci budú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s 
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ŠpB 

211/2012

Stredná 

priemyselná škola 

stavebná a 

geodetická

Potulky po 

Bratislave
        1 290,00 € Bratislava

Náplňou projektu je spopularizovať prírodné vedy, podporiť záujem študentov o 

získavanie praktických zručností inovatívnou formou. Cieľom projektu je zvýšiť 

čitateľskú a počítačovú gramotnosť. Úlohou študentov je pripraviť 

fotodokumentáciu rôznych terénnych útvarov. Študenti používajú pracovný 

zošit náuka o teréne, v ktorom majú učivo spracované teoreticky. V rámci 

cvičení z mapovania by študenti dotvorili tento zošit svojimi vlastnými 

fotografiami, ktoré by následne upravili a pomenovali tvary na nich. Nakoľko 

mnohí z nich budú pracovať na katastri nehnuteľností, tvoriť geometrické plány, 

je pre nich dôležité vedieť správne identifikovať jednotlivé druhy pozemkov, 

budov, hraníc, sietí. Na záver pripravia vernisáž zo svojich prác. Práca bude 

zverejnená na stránke školy,  pričom poskytnuté informácie budú využívať aj 

študenti iných ročníkov.

ŠpB 

225/2012

Gymnázium, 

Komenského 13, 

Lipany

Nikdy nekončiaci 

príbeh (The 

Neverending Story)

        1 500,00 € Lipany

Úlohou žiakov tried prímy, sekundy a tercie je sledovať a zaznamenať príbehy 

materiálov: skla, plastov a papiera (od surovín až po výrobky, ich rozumné 

používanie a premenu na odpad). Na základe zistení chceme žiakov doviesť k 

poznaniu, že tieto príbehy materiálov a veci dennej potreby po doslúžení 

nemusia skončiť (Nikdy nekončiaci príbeh). Máme na mysli ich 

znovupoužívanie a recykláciu. Chceme zrealizovať poznávacie exkurzie, 

separovať odpad na škole po novom, pozitívne vplývať na širšie cieľové 

skupiny v zmysle filozofie minimalizuj, znovupoužívaj, recykluj (ekoreklama, 

umelecké predstavenie, workshopy).

ŠpB 

230/2012

Základná škola 

Jánosa Aranya 

Okoč

Cestujeme po 

Európe, alebo 

dobrodružstvá 

ôsmakov

        1 140,00 € Okoč

Prostredníctvom projektu Cestujeme po Európe, alebo dobrodružstvá ôsmakov 

budú žiaci na ZŠ Jánosa Aranya v Okoči rozvíjať medzipredmetové vzťahy v 

rámci geografie,  informatiky, umeleckej výchovy a techniky. Projekt zastreší 

sedem tém v tematickom celku Európa počas siedmich týždňov. Projekt začne 

prípravnými činnosťami na hodine geografie. Tradičnú atmosféru hodiny 

budeme kombinovať s počúvaním hudby a spoločným tancom, video 

nahrávkami a prípravou jedál a nápojov charakteristických pre jednotlivé štáty. 

Druhý krok čaká žiakov na hodine informatiky. Žiaci budú vyhľadávať 

informácie, obrazy, zaujímavosti a údaje z rozličných informačných zdrojov. 

Získané informácie spracujú mediálnou formou a pripravia prezentácie. 

Teoretické poznatky žiaci aplikujú v praxi na hodinách umeleckej výchovy a 

techniky, kde ich dotvoria ilustráciou, kolážou a prípravou plagátov a modelov 

významných stavieb jednotlivých miest Európy. Vyvrcholením projektu bude 

ôsmy týždeň, keď organizujeme deň Európy: Kvíz súťaž Európa pre skupiny 

žiakov a ich rodičov, premietanie prezentácií žiakov, výstavu plagátov a 

modelov, Európa na tanieri - ochutnávku už otestovaných jedál a nápojov, 

Malý bazár - zjednávanie ako v Turecku.
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ŠpB 

232/2012
ZS s MS Hniezdne

Voda pre život a 

zdravie
           497,00 € Hniezdne

Projekt je zameraný na popularizáciu vyučovania fyziky a chémie s dôrazom na 

zážitkové a projektové vyučovanie. Cieľom projektu je oboznámenie sa s 

vodou ako najdôležitejšou látkou pre život. Žijeme v kraji na severovýchode 

Slovenska, v kraji bohatom na zdroje minerálnych vôd. Počas realizácie by 

sme chceli navštíviť niektoré prírodné pramene známych minerálnych vôd v 

okrese Stará Ľubovňa ako sú minerálne pramene v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, 

Ľubovnianske kúpele, Sulínka. Žiaci by mali za úlohu zistiť zloženie 

minerálnych vôd, ich účinky na organizmus človeka. Ďalej by bolo ich úlohou 

zaznamenať polohu týchto prameňov v mape okresu, nabrať si dostatočné 

množstvo jednotlivých vzoriek, ktoré by následne používali na zalievanie 

jednoduchých rastliniek (žerucha) a mali by vlastným dlhodobým pozorovaním 

rozhodnúť o používaní minerálnych vôd pri pestovaní rastlín. Človek svojou 

činnosťou prírodné vody znečisťuje takže druhou etapou by bola návšteva 

čističky odpadových vôd v Starej Ľubovni, kde by sa žiaci oboznámili s 

princípom čistenia odpadových vôd. Na základe zistených poznatkov by bolo 

úlohou žiakov zostrojiť jednoduchý funkčný model čističky odpadových vôd. 

Okrem samotných poznatkov z chémie a fyziky projekt umožní žiakom 

ŠpB 

239/2012
Základná škola

Poznávame krásy 

Slovenska ukryté v 

krasových 

jaskyniach

1 100 € Ľutina

Projekt Poznávame krásy Slovenska ukryté v krasových jaskyniach 

predstavuje sériu exkurzií po vybraných slovenských jaskyniach, kde sa žiaci 

8. ročníka základnej školy budú môcť zážitkovou formou oboznámiť s 

krasovými procesmi vo všeobecnosti a individuálnymi zvláštnosťami 

odlišujúcimi jednotlivé lokality, miestnou faunou a flórou, pozostatkami 

prvotného osídlenia slovenského územia a v neposlednom rade aj významom 

ochrany prírody na Slovensku. Získané poznatky a postrehy žiaci následne 

aplikujú vo výučbovom procese na hodinách biológie, geografie, chémie, 

dejepisu, slovenského jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy a občianskej 

náuky, kde uplatnia svoju kreativitu, vedomosti, technické zručnosti a postoje 

týkajúce sa danej problematiky. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom 

nevšednou formou ucelený pohľad na danú tému spájajúc praktickú výučbu, 

exkurzie a teoretický výklad s dôrazom na vlastné výstupy žiakov.



Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2012/2013

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

245/2012

Gymnázium Jána 

Papánka, 

predmetová komisia 

matematiky

Rozprávková 

matematika
        1 200,00 € Bratislava

Zámerom projektu Rozprávková matematika je zostaviť knižku ako sled 

rozprávok - príbehov, kde je dôležité niečo zistiť, vybrať z príbehu to dôležité, 

vyrátať a rozhodnúť, aby sa dosiahol výsledok. Knižka bude zostavená z 

rozprávok - príbehov žiakov, v ktorých rozprávkové bytosti riešia úlohy, 

využitím nových matematických poznatkov, získaných na vyučovacích 

hodinách matematiky. Knižka bude použitá ako pomôcka - otvorená zbierka 

zaujímavých úloh s možnosťou rozšírenia o nové rozprávkové príbehy v 

budúcnosti. Vybraté motívy ilustrácií Rozprávkovej matematiky budú 

spracované ako grafity na betónovom múre na školskom dvore. Aj týmto 

projektom by sme radi prispeli k zdokonaľovaniu prezentačných schopností 

študentov a rozvíjaniu spolupráce škola - rodina - priatelia školy.

ŠpB 

249/2012

Ľubovnianske 

múzeum - hrad

Poznávajme našu 

obec
           636,00 € Stará Ľubovňa

Ide o komunitný projekt, v ktorom deti budú skúmať prímenia (prezývky) 

svojich rodín, ktoré sú pre nich typické v rámci obce. Prostredníctvom toho 

spoznajú históriu svojej rodiny a príbehy zo života svojich predkov. Projektom 

sa podporí vzájomná medzigeneračná komunikácia v rodinách, spoznanie 

vlastnej identity, ako aj posilnenie lokálpatriotizmu detí k obci - k miestu odkiaľ 

pochádzajú. Okrem toho sa žiaci naučia pracovať s historickými prameňmi 

(dedinská kronika, fotoalbumy, listy a pod.), ako aj spracovať orálnu históriu za 

pomoci odborných pracovníkov Ľubovnianskeho múzea. Zároveň sa 

oboznámia s prácou odborných pracovníkov múzea. Projekt sa bude realizovať 

v súlade s učebnými osnovami predmetu Regionálna výchova.

ŠpB 

250/2012

Špeciálna základná 

škola, A. Sládkoviča 

24, Žarnovica 966 

81

Dobrodružstva s 

krtkom
        1 500,00 € Žarnovica

Projekt pod názvom DOBRODRUŽSTVÁ S KRTKOM NA FARME, je 

zaujímavý tým, že bude realizovaný s deťmi s mentálnym postihnutím, ktoré 

nemajú možnosť bližšie sa zoznámiť so zvieratkami žijúcimi na farme a 

navštíviť farmu. Pomocou tohto projektu by sme chceli do školy zakúpiť 

niekoľko nových zaujímavých, poučných, náučných didaktických pomôcok, 

ktoré môžu premeniť tradičné vyučovanie za netradičné zábavné, zaujímavé, 

ktoré deťom poskytne nezabudnuteľné zážitky, rozšíri im slovnú zásobu a 

zlepší manipulačné schopnosti. Aktivity zahŕňajú spoluprácu s inými 

organizáciami ako: knižnica, farma, kynológia, veterinár - vyučovanie v prírode, 

návšteva farmy - diskusie s farmárom, kynológom, veterinárom, starostlivosť o 

zvieratá, založenie akvária - spolupráca s rodičmi. Predpokladáme, že 

pomocou tohto projektu sa zlepší klíma v triede a spolupráca medzi žiakmi.
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ŠpB 

255/2012
ZŠ Kráľ

Vytvorme si vlastný 

svet
        1 265,00 € Štrkovec

Zámerom projektu Vytvorme si vlastný svet je osvojenie si vedomostí žiakov 1. 

- 4.ročníka ZŠ v Králi o planétach, vesmíre a Zemi zážitkovou formou a ich 

následné využitie v praxi. Žiaci navštívia Hvezdáreň M. Hella v Rimavskej 

Sobote a Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, aby získali potrebné 

vedomosti. Projekt bude realizovaný na hodinách prírodovedy, vlastivedy. Na 

hodinách výtvarnej, pracovnej a informatickej výchovy žiaci podľa veku vytvoria 

práce na danú tematiku (kresby, modely, články). Zo všetkých prác žiakov sa 

pripraví v miestnom kaštieli výstava pre verejnosť. Získané vedomosti a 

vytvorený materiál spracujú žiaci do knižnej a elektronickej podoby, ktorá bude 

zverejnená aj na webe školy. Okrem toho si pripravia prezentáciu o planétach 

a vesmíre, ktorú odprezentujú 22. apríla na Deň Zeme pre verejnosť.

ŠpB 

256/2012

Stredná odborná 

škola Viliama 

Paulínyho Tótha 

31/5, 905 01Senica

Študentská príručka 

Viedňou
        1 345,00 € Senica

Projekt s názvom Študentská príručka Viedňou je zameraný na cieľovú skupinu 

študentov nadstavbového štúdia odborov Spoločné stravovanie, Dopravná 

prevádzka, Vlasová kozmetika - 1. a 2. ročník, ktorí sa pripravujú na maturitnú 

skúšku. Spracujú získané poznatky z predmetov cestovný ruch, nemecký 

jazyk, informatika. Zorganizujú exkurziu do Viedne. Pri plánovaní exkurzie 

vyriešia dopravu, poistenie, program exkurzie a sami sa stanú sprievodcami. 

Podajú nemecko-slovenský výklad k jednotlivým pamiatkam. Navštívia 

Technické múzeum vo Viedni. Po absolvovaní exkurzie usporiadajú posedenie, 

kde pri výrobe a ochutnávke viedenských špecialít kriticky zhodnotia doterajšie 

získané poznatky. Výsledkom úsilia študentov je zostavenie Študentskej 

príručky Viedňou v programe Power point, jej tlač a následné zverejnenie na 

webovej stránke školy.

ŠpB 

257/2012

Základná škola 

Slnečná 168/28

Môj prvý obrázkový 

slovník
        1 000,00 € Námestovo

Vďaka projektu si budú deti tvoriť vlastné obrázkové slovníky. Zámerom je 

motivovať deti tak, aby intenzívnejšie získavali slovnú zásobu z cudzieho 

jazyka, vhodne a tvorivo ju používali, uvedomovali si svoj pokrok a naučili sa 

kriticky sebahodnotiť. Projekt prepojí dva vyučovacie predmety - anglický jazyk 

a výtvarná výchova. Projekt aktivizuje a mení postoj detí a ich prístup k učeniu 

sa cudzieho jazyka.
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ŠpB 

265/2012

Základná škola 

Štefana Závodníka
Štýlovo         1 500,00 € Pružina

V projekte Štýlovo budeme učiť štýlovo na hodinách slovenského jazyka, 

anglického jazyka, tvorivého písania, výtvarnej tvorby, dejepisu, geografie a 

etickej výchovy o jazykových, výtvarných, životných a iných štýloch v triede 

nazvanej Štýlovo. Náš zámer je vytvoriť z 9.B zaujímavú triedu. V nej sa budú 

uskutočňovať zaujímavé, poučné, ale aj zábavné hodiny. Na návštevu k nám 

budú prichádzať aj mladší žiaci. Dôležitým znakom učenia bude rozmanitosť. 

Triedu zmeníme na vzdelávacie a zábavné centrum, ale chceme sa učiť aj v 

knižnici, na veľkej priestrannej chodbe, na exkurzii, v múzeu, v divadle, v 

centre mesta. V centre diania budú výtvarné, hudobné, literárne štýly, ale aj 

štýl vlastného života, štýl modernej komunikácie. V 9. ročníku bude hlavným 

zámerom úspešne dokončiť päťročný projektový cyklus netradičného učenia. 

Deviataci sa rozhodli, že pripravia zaujímavé, podnetné a zábavné učenie pre 

druhákov. Naším hlavným zámerom pre piatakov bude naučiť deti 

prichádzajúce na druhý stupeň samostatnosti, tvorivosti a zodpovednosti za to, 

čo robia. Netradičné učenie má poslúžiť na to, aby sa deti aktívne zapojili do 

učenia. Svoje miesto na hodinách budú mať zvukové, pohybové, literárne, 

ŠpB 

267/2012

Gymnázium, 

Mládežnícka 22, 

Šahy

Biopexeso - 

didaktická učebná 

pomôcka

        1 150,00 € Šahy

Žiaci gymnázia na Mládežníckej ulici v Šahách sa v rámci hodín biológie na 

praktických cvičeniach naučia pracovať s odborným biologickým textom, 

rozvinú svoje schopnosti a zručnosti získavať, spracovávať a vyhodnocovať 

informácie, tvoriť vlastné texty, využívať IKT a poznávať biologické javy 

netradičným spôsobom. Výsledkom ich snaženia bude učebná pomôcka - 

"biopexeso" pozostávajúca z dvojíc navzájom súvisiacich kariet, pričom na 

jednej z kariet bude pojem/obrázok... a na druhej definícia/opis javu z prvej 

karty. Biopexeso budú môcť žiaci následne využívať pri upevňovaní a 

opakovaní učiva. Táto pomôcka bude využiteľná na hodinách biológie i v 

nasledujúcich školských rokoch.

ŠpB 

273/2012

Základná škola 

Uzovské Pekľany
Padáčik         1 010,00 € Jarovnice

V projekte Padáčik sa snažíme o hravé, netradičné učenie sa. Ponúkame 

žiakom možnosť pracovať s bábkou, prostredníctvom ktorej sa budú žiaci učiť 

vlastné prežívanie komentovať, prezentovať. Bábka Padáčika bude deti 

sprevádzať každou aktivitou, ktorá bude pre deti znamenať novú úlohu - či už 

pôjde o učenie sa, relaxáciu, poznávanie, opakovanie. Našou snahou je 

poskytnúť našim "malým" žiakom možnosť príjemne, hravo a prakticky sa 

naučiť nové informácie, pojmy. 
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274/2012

Základná škola s 

materskou školou 

Palín

Hľadači pokladov - 

Pamiatky UNESCO 

na východnom 

Slovensku

        1 458,00 € Palín

Podstatou projektu Hľadači pokladov je poznávanie prírodných a kultúrnych 

krás regiónu východného Slovenska, ktoré má žiakom ukázať výnimočnosť ich 

rodného kraja a má prispieť k posilneniu ich národného cítenia. Návštevy 

známych pamiatok východného Slovenska, ktoré sú zapísané v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO, majú viesť k následným tvorivým činnostiam, 

ako je plenér v okolí dreveného kostolíka v Ruskej Bystrej, zdokumentovanie 

krás Levoče vo forme fotografií, tvorba mapy o pamiatkach UNESCO na 

hodinách geografie a vlastivedy či tvorba rozprávky s ilustráciami žiakmi 4. a 5. 

ročníka. Vyvrcholením celého projektu bude výstava, na ktorej budú 

prezentované všetky práce, ktoré budú vytvorené žiakmi a na ktorú budú 

pozvaní rodičia a starí rodičia samotných tvorcov. Žiaci budú môcť ukázať 

svoje získané vedomosti, ktoré by získali na hodinách len útržkovite. Dôležité 

je zmeniť žiaka len z prijímateľa informácii bez väčšieho záujmu o kultúru a 

prírodu rodného regiónu na zanieteného objaviteľa a spolutvorcu pri 

vyučovacích hodinách.

ŠpB 

276/2012

Základná škola s 

materskou školou 

Dvorec

Hrady, zámky 

ideme!
        1 500,00 € Veľké Chlievany

Projekt Hrady a zámky, ideme! je zameraný na vyučovanie histórie v 

predmetoch vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, pracovné vyučovanie, 

výtvarná výchova a informatická výchova. Cez zážitkové učenie, ale hlavne 

návštevou hradov a zámkov nášho najbližšieho okolia sa hravou formou 

presunieme od života ľudí v dávnej dobe, cez spoznanie vecí, ktorými sa 

obklopovali, ich príbytkami a iné. Vyvrcholením projektu bude vytvorenie 

učebnej pomôcky pre ďalších žiakov a to knihy: Hrady a zámky nášho okolia a 

CD nosiča, na ktorom budú prezentácie vytvorené na hodinách informatickej 

výchovy. Cieľom tohto projektu je vštepovať žiakom od útleho veku potrebu 

poznania minulosti nielen vlastnej ale aj národnej. Tak isto aj potreba 

prezentovania sa prostredníctvom prezentácie vytvorenej žiakmi, vedieť sa 

správne odborne a zrozumiteľne vyjadrovať a obohatiť svoje vedomosti nielen 

klasickým učením ale využitím aj netradičných foriem vyučovania.
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282/2012

Inštitút bankového 

vzdelávania NBS, 

n.o.

Finančná 

gramotnosť do 

školských lavíc

        2 200,00 € Bratislava

Projekt Finančná gramotnosť do školských lavíc je určený pedagógom a 

žiakom stredných škôl hlavného mesta Bratislava. Jedná sa o pilotnú aktivitu, 

ktorá je zameraná na získanie vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti pre 

dospievajúcu mládež  a taktiež ide o ich priame zapojenie do prípravy 

vzdelávacieho manuálu, ktorý bude online dostupný pre všetkých učiteľov a 

ktorý bude slúžiť ako učebná pomôcka na výuku predmetnej problematiky. V 

rámci projektu chceme uskutočniť 1 workshop pre učiteľov stredných škôl z 

Bratislavy v rámci ktorého dôjde k prenosu znalostí z odboru finančnej 

gramotnosti od profesionálneho lektora na učiteľov a zároveň sa zozbierajú 

postrehy a skúsenosti učiteľov škôl s výučbou predmetnej problematiky, ktoré 

budú neskôr zapracované do učebného manuálu. Projekt ráta taktiež s 

vytvorením už spomenutého učebného manuálu, ktorý bude slúžiť ako oporný 

bod pri výučbe a ktorý bude bezplatne k dispozícii na internetovej stránke.

ŠpB 

291/2012

ZŠ Jánoša Aranya s 

VJM Okoč

Zem, naša najkrajšia 

hviezda
        1 290,00 € Okoč

Najobľúbenejším tematickým celkom prírodovedy vo štvrtom ročníku je vesmír. 

Tieto vedomosti nie sú jednoduché, ale deti majú o tematiku veľký záujem. 

Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách. Pomocou 

projektu by žiaci poznali a pripravovali makety, plagáty. Pripravené 

experimenty by ukázali aj ostatným deťom školy a rodičom na výstave. 

Navštívia Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove, a zúčastnia sa na on-

line súťažiach. Na záver dvojmesačnej práce usporiadajú výstavu prác, 

vyhodnotia projekty a súťažiaci budú ocenení hodnotnými cenami.

ŠpB 

301/2012
ZŠ s MŠ Dlhé Pole

Čo o nás prezradí 

naše telo
        1 480,00 € Dlhé Pole

Projekt Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť má podporiť aktívnu účasť žiakov 

piateho až siedmeho ročníka na vyučovaní biológie a chémie, aby neboli len 

pasívnymi poslucháčmi, ale aby samostatne vyhľadávali a prijímali informácie 

všetkými zmyslami. Hlavným cieľom projektu je vlastná skúsenosť žiakov na 

exkurzii, vychádzke, ako aj pri experimentálnej činnosti a pri práci s 

mikroskopom, ktoré nerozvíjajú len manuálne zručnosti žiakov, ale aj 

samostatnosť, systematickosť, schopnosť pozorovať a zaznamenať výsledok 

apod. Ďalším cieľom projektu je rozvíjať u žiakov komunikačnú kompetenciu 

prostredníctvom tvorby posterov a PowerPointových prezentácií, pričom žiaci 

budú pracovať s rôznymi knižnými zdrojmi, s internetom ale aj s modelmi a 

preparátmi. Výstupom projektu v rámci biológie budú samotné práce žiakov - 

postery, PowerPoinotvé prezentácie, videá, herbár a modely. V rámci chémie 

to bude zborník o vode, v ktorom budú zosumarizované výsledky z 

experimentov o vode, informácie z exkurzií doplnené fotkami, ktoré vytvoria 

samotní žiaci.
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306/2012

Základná škola s 

materskou školou

Hlas starovekých 

civilizácií
        1 000,00 € Žilina 

V danom projekte deti spolu s rodičmi a učiteľmi spoznajú staroveké civilizácie 

Grécka, Ríma a Egypta. Oboznámia sa s ich životom, kultúrou a spôsob ich 

existencie. Počas tvorivých dielní si každá trieda prispôsobí triedu svojej ríši. 

Jedna bude egyptská, druhá trieda bude Rímska ríša a tretia trieda Grécka 

ríša. V poslednej triede sa nachádza interaktívna tabuľa a počítače. Táto trieda 

bude využívaná na získavanie informácií z internetu a z encyklopédií. Zároveň 

na trhoch v nej budú prebiehať prezentácie, vytvorené deťmi na témy o 

jednotlivých ríšach. Deti podľa toho, v akej ríši budú chcieť pracovať, sa pred 

tvorivými dielňami príznačne pre danú ríšu prezlečú (ako cisár, vojak, faraón, 

otrok...). Zážitkovou formou a prostredníctvom tvorivých dielní zistia aká je 

história zaujímavá a vlastným pričinením objavia skutočnosti života 

starovekých kultúr, ktoré aj v súčasnosti majú čo povedať.

ŠpB 

308/2012

Stredná umelecká 

škola Trenčín

Európske metropoly 

na Dunaji
        1 460,00 € Trenčín

Prostredníctvom projektu Európske metropoly na Dunaji budú učitelia a žiaci 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne rozvíjať medzipredmetové vzťahy v rámci 

odborných predmetov fotografický dizajn, reklamná tvorba, propagačná grafika, 

dejiny výtvarnej kultúry, občianska náuka a cudzích jazykov. Projekt bude 

prebiehať za pomoci rôznych aktivít a krokov a výstupom bude výstava 

fotografií. Počas šiestich mesiacov podniknú žiaci odborné exkurzie do 

Bratislavy, Budapešti a do Viedne, kde budú vytvárať dokumentárne fotografie, 

ktoré zachytia autenticitu a atmosféru bežného života troch hlavných miest na 

Dunaji. Na hodinách odborných predmetov a cudzích jazykov budú spracúvať 

fotografie, informačné prospekty a plagáty k téme Európske metropoly na 

Dunaji. Spolu s informačným centrom Europe Direct Trenčín usporiadajú pre 

širokú verejnosť a pre žiakov stredných a základných škôl Trenčína výstavu, 

ktorej vernisáž sa uskutoční pri príležitosti dňa Európy 9. Mája 2013 a potrvá 

do konca mája 2013.
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Podporená 
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Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

318/2012

EDUPLEX 

občianske 

združenie

Mesto povolaní pre 

deti
        2 500,00 € Bratislava

Naším cieľom je darovať deťom mestečko s tvorivo-edukačnými workshopmi - 

darovať im chýbajúci priestor, kde nazbierať skúsenosti a následne ich aj 

priamo využiť v nasimulovanej realite. Deťom chceme umožniť priblíženie sa k 

jednotlivým povolaniam, témam súčasnosti, dať im možnosť vyskúšať si ich - 

čo by im pomohlo pri ich rozhodovaní o ich budúcom povolaní. V 

Bratislavskom regióne ako aj v ostatných regiónoch Slovenska chýbajú 

obdobné aktivity, ktoré by sa zameriavali na rozvoj týchto zručností, vedomostí 

a skúseností prostredníctvom zábavy a hry, a pritom využitím reálnych 

simulácií. Hlavným cieľom občianskeho združenia je vybudovať putovné Mesto 

povolaní pre deti s tvorivo - interaktívnymi workshopmi. Mesto bude mať 13 

tematických staníc - 13 rôznych povolaní z oblasti reálneho dospeláckeho 

života, ktoré budú v priebehu realizácie expozície sprevádzané tvorivo - 

interaktívnymi workshopmi. Mesto bude slúžiť pre deti na spoznanie rôznych 

pracovných pozícií, vyskúšali si ich prácu vlastnými schopnosťami, našli 

samých seba, svoje predpoklady, schopnosti a zručnosti, ktoré tvoria deťom 

piliere budúcnosti.

ŠpB 

319/2012

Gymnázium sv. 

Františka Assiského 

v Levoči

Kamaráti kníh         1 130,00 € Levoča

Cieľom projektu Kamaráti kamarátom je rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov 

sekundy až kvinty osemročného gymnázia na hodinách literatúry a tvorivými 

metódami budovať povedomie tímového ducha, rétorických schopností, 

tvorivej dramatiky a tvorivého písania, prepájať zložky predmetu slovenský 

jazyk a literatúra: jazykovú, literárnu aj slohovú a navyše rozvíjať aj umelecké, 

tvorivé a sociálne väzby partnerov v mikroregióne..

ŠpB 

322/2012

Základná škola 

Horné Semerovce 

71

Prváci a lietajúci 

kufor
        1 300,00 € Horné Semerovce

Cieľom projektu Prváci a lietajúci kufor je zažiť netradičné vyučovanie vďaka 

putovaniu v imaginárnom kufri. Žiaci navštívia a spoznajú zákutia svojej obce, 

ale i širšieho okolia, stanú sa cestovateľmi. Spoznajú prácu dospelých, odkryjú 

minulosť obce.  Malí cestovatelia začnú putovanie vo svojej obci. Nakuknú do 

obchodov, služieb, kultúrnych i zdravotných zariadení. Spoznávajú prácu 

dospelých i možnosti oddychu. Odkryjú tajomnú minulosť obce a spôsob života 

ľudí kedysi. Budú si všímať prírodu a vlastnoručne skrášlia svoje životné 

prostredie. Práca v teréne sa bude striedať s činnosťou v triede. V tej sa však 

tiež udejú nezvyčajné veci. Vyrastie kartónové mesto a dedina, otvoria sa 

služby, múzeum a bude sa obchodovať. Po návšteve galérie si deti nainštalujú 

vlastnú. Zahrajú si krajinohru - vymodelujú koryto rieky, pohoria či nížiny. 

Prostredníctvom projektu sa žiaci môžu ocitnúť vo svete plnom zážitkov, 

poznania a zažiť mnohé dobrodružstvá. Projekt je určený pre prvákov a 

aktivitami bude doplnené učivo prírodovedy.
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Podporená 
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Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

323/2012

ZŠ s MŠ 

P.V.Rovnianka 

Trampoty mýtnika 

Denára
           800,00 € Dolný Hričov

Projekt Trampoty mýtnika Denára je určený druhákom, ktorí budú pomáhať 

Hričovskému mýtnikovi Denárovi riešiť jeho trampoty. Budú hľadať stratené 

denáre a raziť ich, zorganizujú si remeselnícke dielne, či preskúmajú staré 

zabudnuté remeslá. Vyskúšajú si vyrobiť rôzne výrobky, ktoré ponúknu na 

burze. Ich trieda sa zmení na mítnicu a žiaci si vyskúšajú ako sa kedysi cez 

mítnicu prechádzalo a aké to bolo ponúkať svoje výrobky a služby. Aby našli 

odpovede a riešenia, tak navštívia archív, múzeum, knižnicu, hrad, či spoznajú 

prácu pltníkov.

ŠpB 

333/2012

Európske združenie 

študentov práva 

(ELSA) Bratislava

Street Law - Právna 

klinika pre komunity
        2 400,00 € Bratislava

Street Law - Právna klinika pre komunity je pilotný projekt, ktorý má pomôcť 

študentom stredných škôl osvojiť si teoretické a praktické základy práva 

Slovenskej republiky, čím sa nielen zvýši ich právne povedomie, ale taktiež sa 

tým prispeje k ich plnohodnotnej integrácii do občianskej spoločnosti nášho 

štátu. Tento projekt je výnimočný novátorským prístupom z hľadiska 

prostriedkov jeho realizácie, ktoré sú postavené na myšlienke Študent učí 

študenta. V praxi to znamená, že vybraní študenti Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, po absolvovaní predošlej prípravy pod vedením 

pedagógov fakulty a pod ich supervízorským dohľadom, budú vyučovať svojich 

mladších stredoškolských kolegov v oblasti základov práva. Bude sa tak diať 

nielen za použitia tradičných, ale najmä najrôznejších interaktívnych metód, 

ktoré budú zamerané na zážitkové poznávanie, a ktoré dopomôžu študentom 

stredných škôl nadobudnúť okrem teoretických poznatkov aj pre dnešný svet to 

najdôležitejšie - praktické skúsenosti v oblasti aplikácie práva v bežných 

každodenných situáciách.

ŠpB 

334/2012

FCM(Forum for 

Communication in 

Mediation)

Školská mediácia         2 000,00 € Hlohovec

Projekt školskej mediácie je určený pre cieľovú skupinu maturantov, študentov 

gymnázií, SŠ a SOŠ najmä v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji. 

Jeho cieľom je zvýšiť právne, mediačné povedomie mladej generácie, a v 

neposlednom rade je zameraný na rozvoj sebapoznania, komunikačných 

zručnosti a schopnosti efektívne riešiť konflikty. Je plánovaný formou 

prednášok (v skupinách 20-25 študentov - aby bola možnosť diskusie a 

individuálnej práce) s aplikáciou diskusnej a problémovej metódy. Projekt 

pozostáva z teoretickej časti prednášky a praktickej časti ktorá je zameraná na 

aplikáciu získaných poznatkov do praxe - analýza ich osobných konfliktov, 

hľadanie možností ich riešenia, modelové situácie.
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ŠpB 

347/2012

Občianske 

združenie Agáta

Učiť sa, učiť sa, učiť 

sa!
        1 800,00 € Klenovec

Učiť sa, učiť sa, učiť sa! Veľmi známy citát, ktorý ale v dnešnej dobe skôr platí 

pre učiteľov, ako pre žiakov. Pripraviť sa na vyučovaciu hodinu tak, aby ste 

zaujali žiaka a aktívne ho zapojili do vyučovacieho procesu býva často 

náročné. Naozaj sa potrebujete učiť, zdokonaľovať si svoje vedomosti a 

zručnosti, aby ste efektívne, no najmä pútavo zvládli vyučovaciu hodinu. Naše 

Občianske združenie Agáta úzko spolupracuje so Špeciálnou základnou školou 

v Klenovci. Pomáha im pri riešení mnohých problémov. Škola v rámci iných 

projektov získala vybavenie IKT technikou. Získala aj niekoľko interaktívnych 

tabúľ, ktoré sú vynikajúcou učebnou pomôckou v edukačnom procese. 

Problém nastal v tom, že učitelia nevedia dostatočne využiť všetko, čo tabuľa 

ponúka, všetci by potrebovali komplexné vzdelávanie pre prácu s interaktívnou 

tabuľou, aby sa naučili používať softvér tabule /najmä na tvorbu pracovných 

listov, interaktívnych cvičení a testov, ako aj úloh zameraných na samostatnú 

prácu žiakov na interaktívnej tabuli v tých predmetoch, ktoré sa vyučujú len v 

špeciálnych školách. Metodický materiál, ktorý vznikne v rámci vzdelávania, by 

učitelia mohli prezentovať aj ďalším kolegom z iných špeciálnych škôl.

ŠpB 

357/2012

Ing. Anna Fertaľová, 

učiteľka odborných 

ekonomických 

predmetov

Nápad predáva         1 200,00 € Prešov

Projekt Nápad predáva je zameraný na podporu tvorivosti a podnikateľského 

myslenia žiakov SOŠ podnikania v Prešove. Súčasťou projektu je súťaž o 

najlepší podnikateľský nápad, plán a jeho prezentácia aj v cudzom jazyku. 

Pozostáva zo samostatnej práce žiakov: vlastný podnikateľský nápad, vlastná 

realizácia a prezentovanie. Podmienkou účasti žiakov na súťaži je pripraviť 

prezentáciu v elektronickej podobe v ľubovoľnej oblasti podnikania, pripraviť 

propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, zaregistrovať svoj 

nápad u zodpovedného učiteľa, prezentovať svoj nápad potencionálnym 

investorom (ostatným spolužiakom) aj v cudzom jazyku. Vyhodnotenie 

predložených projektov prebehne v jednotlivých triedach na základe 

hodnotenia odborných učiteľov a  samotných žiakov. Cieľom projektu je otvoriť 

dvere novým myšlienkam, prístupom a nápadom, podporiť zážitkovú formu 

vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a 

odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú 

súťaživosť, zabaviť sa a vyhrať.
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ŠpB 

363/2012

Stredná odborná 

škola vo Svite
Kreatívne učenie         1 500,00 € Svit

Projekt sa bude realizovať v odborných učebniach v priestoroch školy, vo firme 

CARPE DM a formou náučných výletov do divadelnej kostymérskej dielne v 

Martine a do Starej Ľubovne na expozíciu tradičných ľudových remesiel 

severného Spiša. V treťom a štvrtom ročníku žiaci zhotovujú ročníkovú prácu 

na danú tému. Skladá sa z praktickej a písomnej časti. Celý kreatívny a 

výrobný proces prebieha v školských priestoroch. V tvorivej dielni žiaci kreslia 

návrhy a skice, modelujú a zhotovujú model a vytvárajú módny doplnok. Pri 

práci využívajú módne časopisy, odbornú literatúru a odbornú pomoc učiteľa. 

Našim cieľom, za pomoci projektu, je zapojiť žiakov do výrobného procesu, aby 

žiaci už získané teoretické vedomosti preniesli do konkrétnej pracovnej činnosti 

a svojimi kreatívnymi návrhmi sa zapojili do tvorby kolekcie pre tanečné tímy v 

odevnej firme GARPE DM. V spolupráci s módnou návrhárkou a modelárkou 

žiaci získajú nenahraditeľné pracovné skúsenosti a návyky. Študenti budú mať 

možnosť zdokonalenia sa vo výtvarných technikách - kreslenie, maľba, koláž. 

Žiaci odboru marketing si svoje získané vedomosti a zručnosti budú môcť 

preveriť priamo v praxi, na výstave škôl a na Vianočných trhoch v meste 

ŠpB 

371/2012

Stredná 

priemyselná škola 

elektrotechnická

Život v škole – škola 

v živote
        1 200,00 € Košice

Zámerom projektu je podporiť u žiakov školy cez priamy osobný zážitok zdravú 

mieru lokálpatriotizmu a národnej hrdosti a súčasne prostredníctvom 

projektového vyučovania u nich rozvíjať informačnú aj čitateľskú gramotnosť i 

schopnosť objektívne posudzovať dôveryhodnosť, informačnú hodnotu faktov 

získavaných z rôznorodých zdrojov, pracovať s nimi a prakticky ich využiť pri 

spracovaní vlastných nápadov a tvorbe zaujímavých študentských projektov 

nadväzujúcich na regionálne projekty Terra Incognita a Košice – európske 

hlavné mesto kultúry 2013.  Do aktivít projektu budú zapojení študenti 1. až 3. 

ročníka školy. Máme zámer zrealizovať 5 „živých" knižníc - inšpiratívne besedy 

s významnými osobnosťami z oblasti vedy, techniky, kultúry, športu, 

podnikania. Motivačné stretnutia budú realizované na vyučovacích hodinách 

jednotlivých predmetov. Aktivity projektu zároveň podporia u žiakov sociálne 

zručnosti ako kreativita, schopnosť tímovej práce a komunikačné zručnosti, 

kritické myslenie a hodnotenie.
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ŠpB 

379/2012

Gymnázium Alejová 

1

História a dejiny v 

inom šate
        1 043,00 € Košice

Cieľom projektu História a dejiny v inom šate je zrealizovanie šiestich aktivít na 

vyučovacích hodinách a aktivít v inom prostredí s použitím inovačných metód. 

Cieľom projektu je prežiť si dejepis, teda byť aktérom jednotlivých aktivít, zažiť 

ich. Žiaci prímy vytvoria 3D model šperku, zbrane, modelu hradu, katedrály, 

stroja z praveku, staroveku či stredoveku z rôzneho materiálu. Žiaci tercie si 

budú písať denník a vytvárať si tak vlastný historický materiál a stávať sa 

priamo jeho súčasťou. Dejiny Ríma sú dejinami príbehu. Na to sme stavili pri 

aktivite pre prvákov a kvintu. Ich úlohou bude vybrať si jeden príbeh a vytvoriť 

komiks v kreslenej podobe či na počítači. Učebnice o našej minulosti nám 

nepovedia všetko. Ak sa chceme dozvedieť viac musíme vyjsť von zo 

školských lavíc, Pre druhákov a sextu sme pripravili exkurziu na Oravu a 

Liptov, kde žiaci vytvoria video z vlastných zistení a zážitkov. Piata aktivita je 

napísanie eseje z filmu z dejín 20. storočia. Najlepšia esej bude uverejnená v 

školskom časopise. Pre tých, ktorí sa neboja prezentovať a majú radi históriu 

sme pripravili súťaž Kto je kto. Žiaci si pripravia prezentáciu o obľúbenej 

osobnosti, odprezentujú ju pred publikom.

ŠpB 

382/2012

Základná škola, 

Poľná 1

Tvorivosťou k 

úspešnosti
        1 200,00 € Veľký Krtíš

Podstatou projektu Tvorivosťou k úspešnosti je usmernenie žiakov k tvorivosti 

a samostatnej práci v rámci vyučovania dejepisu. Žiaci budú pod dozorom 

vyučujúcej viesť hodiny dejepisu a budú sa snažiť svojich spolužiakov uviesť 

do dejín 19. a 20. storočia pomocou interaktívnej tabule, powerpointových 

prezentácií či pracovných listov. Žiaci pod vedením vyučujúcej taktiež nacvičia 

historickú divadelnú hru. Najlepšie prezentácie a divadelná hra budú 

prezentované na žiackej vedeckej historickej konferencii pred žiakmi školy a 

rodičmi, ktorí sa zapoja do výberu najúspešnejších žiakov projektu. Žiaci vďaka 

projektu získajú podrobnejšie vedomosti z dejepisu a zároveň si zlepšia 

verbálnu komunikáciu a vystupovanie na verejnosti.



Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2012/2013

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

387/2012

Základná škola, 

Hlavná 10, Lok

S finančnou 

gramotnosťou do 

života

        1 483,00 € Lok

V našom projekte S finančnou gramotnosťou do života chceme rozvíjať veku 

primerané matematické a finančné kompetencie s dôrazom – učíme sa pre 

život. Cez svet peňazí vylepšovať matematickú predstavivosť a logický úsudok, 

zvládať efektívnejšie algoritmy matematických úkonov. Budeme sa venovať 

peniazom - ako spoločnej európskej mene, domácnosti - rozpočet rodiny, 

šetrenie, vreckové, nákupy, cenám - orientácia sa v cenách, porovnávanie, 

stanovenie vlastných kritérií, akciové ceny, zodpovedné správanie sa. Dôraz 

budeme klásť na každej vyučovacej hodine na prepojenie matematiky so 

životom pod názvom: Matematika v praktickom živote. Zorganizujeme zber 

typizovaných fliaš a starého papiera s cieľom získať finančné prostriedky, ktoré 

využijeme v záverečnej fáze projektu, keď spoločne navštívime supermarket, či 

obchodné centrum v okresnom meste s cieľom vyskúšať si osvojené zručnosti 

v praxi. Chceli by sme spoločne navštíviť aj Múzeum mincí a medailí v 

Kremnici, expozíciu Líce a rub peňazí, Meštiacky dom a Mestský hrad v 

Kremnici. Dňa 8.9.2012 na Deň finančnej gramotnosti na našej škole bola 

vyhlásená príprava na súťaž Ja a svet peňazí, ktorá bude zameraná na 

praktickú prezentáciu finančnej gramotnosti a bude sa realizovať v máji 2013.

ŠpB 

388/2012
Základná škola Všetko chce rásť...         1 200,00 € Bratislava

Hlavným zámerom projektu je cez rôzne aktivity prepojiť vyučovanie 

matematiky a pestovateľských prác. Krásny areál školy, v ktorom vznikne 

triedna záhradka, nové okrasné rastlinstvo rôznych druhov, stretnutia s 

prírodou, starostlivosť o ňu sa majú stať miestom rastu detí a ich osobností. 

Žiaci si sami vyberú, aké rastliny chcú pestovať a sami, pod dozorom 

pedagóga, sa budú o ne dlhodobo starať. Na hodinách slovenského jazyka sa 

bližšie zoznámia s knihou Malý princ, ktorej hlavná myšlienka priateľstva a 

starostlivosti sa bude niesť celým projektom. Na hodinách matematiky budú 

žiaci pracovať s IKT grafmi, tabuľkami a napokon starší žiaci budú učiť 

mladších žiakov o svojich vypestovaných rastlinkách. Projekty a workshopy 

prepojené s manažmentom, praktickou matematikou vyvrcholia celoškolskou 

prezentáciou pred rodičmi, učiteľmi, či významnými ružinovskými hosťami na 

deň detí 31.5.
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ŠpB 

398/2012

Súkromné centrum 

voľného času 

Heuréka Budča

Zvolenské svetielka         1 500,00 € Zvolen

Zamerali sme sa na peer-program, rozvoj osobnosti detí a výchovu štyroch 

vrstovníckych skupín, ktoré budú pracovať nielen na sebe, ale aj na šírení 

prevencie sociálno-patologických javov medzi svojimi kamarátmi a vrstovníkmi. 

Prostredníctvom pravidelných stretnutí na krúžku Svetielko, ale hlavne 

absolvovaním 2-dňového výcviku chceme pomôcť deťom zorientovať sa v 

živote, naučiť ich vážiť si všetko hodnotné, čo život prináša, vedieť prekonávať 

prekážky, nenásilne riešiť konflikty, vážiť si seba aj druhých, rozlišovať medzi 

dobrom a zlom, vedieť komunikovať s rovesníkmi, rodičmi i s učiteľmi, 

uvedomiť si svoju hodnotu aj hodnotu druhých ľudí, vedieť spolupracovať, byť 

tolerantný, empatický i asertívny, naučiť sa zdravo stravovať a relaxovať doma 

v kruhu rodiny i v prírode.

ŠpB 

399/2012

Regionálna 

rozvojová agentúra 

Šamorín

Pohľad z dunajskej 

ponorky
        2 500,00 € Šamorín

Projekt je zameraný na spestrenie výučby biológie a geografie. Jeho cieľom je 

zostrojenie učebnej pomôcky zaujímavej pre deti najmä ZŠ, ide o ponorku s 

plechovou konštrukciou pre 6 osôb, ktorá by slúžila ako kino a oboznamovala 

by deti pútavou formou s vodným svetom ekosystému lužného lesa. Táto 

dunajská ponorka bude doplnkom k pripravovanej interaktívnej výstave o 

lužných lesoch, na ktorú sme už získali grant z programu cezhraničnej 

spolupráce s MR. V dotknutom regióne by sa tak vytvorila jedinečná a pútavá 

učebná pomôcka, ktorú v rokoch 2013-2014 spropagujeme formou 2-hod. 

modelových workshopov (zdroje budú hradené z cezhraničnej spolupráce). V 

budúcnosti ju plánujeme využiť ako putovnú pomôcku, ktorú by sme prepožičali 

rôznym školám pre spestrenie výuky v tejto téme.

ŠpB 

419/2012

Súkromná základná 

škola s materskou 

školou pre žiakov a 

deti s autizmom

Šesť týždňov s 

troma prasiatkami
        1 500,00 € Prešov

Projekt Šesť týždňov s troma prasiatkami je zameraný na realizáciu 6-

týždňového projektového integračného vyučovania pre všetkých žiakov v SZŠ 

s MŠ pre žiakov a deti s autizmom. Aktivity projektu spája jedna téma, ktorá sa 

počas 6-týždňov prelína životom celej školy, je prítomná na všetkých 

vyučovacích predmetoch, ktoré sa vzájomne prelínajú. Jednou z hlavných 

aktivít je spolu so žiakmi vyrobiť knihu O troch prasiatkach, ktorá by bola 

svojim obsahom jednoduchá aj pre potreby žiakov s autizmom. Žiaci si nacvičia 

aj divadelné predstavenie, pôjdu sa pozrieť na farmu a s témou O troch 

prasiatkach budú postupne pracovať na všetkých predmetoch.
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ŠpB 

426/2012

Združenie Orava 

pre demokraciu vo 

vzdelávaní

Rozvoj životných 

zručností 

prostredníctvom 

projektového 

vyučovania

        2 220,00 € Bratislava

Tento projekt si kladie za cieľ vypracovať vzdelávací program pre učiteľov 

zameraný na rozvoj životných zručností žiakov, ako sú práca s informáciami, 

vytváranie spoločného produktu, argumentácia, komunikácia, práca v tíme, 

riešenie problémov, poznanie samého seba a svojich schopností, 

prezentovanie seba aj práce skupiny. Metodologicky sa bude vzdelávací 

program opierať o projektové vyučovanie. Vzdelávací program bude v dĺžke 60 

hodín, z ktorých 40 bude prezenčných (prezentácia interaktívnych modelových 

hodín, reflexia a teoretické zdôvodnenie) a 20 hodín bude implementácia 

prezentovaných metód v pedagogickej praxi účastníkov. Počas záverečných 

obhajob budú účastníci prezentovať výsledky práce v triedach, v ktorých 

naučené postupy zaviedli. Napriek tomu, že projektové vyučovanie je zahrnuté 

do štátneho vzdelávacieho programu ako prierezová téma a že sú definované 

jeho ciele, učitelia sa sťažujú na to, že na Slovensku chýbajú možnosti a zdroje 

jeho konkrétnej realizácie. Okrem toho si projekt dáva za cieľ pripraviť skupinu 

lektorov, ktorí budú tento program šíriť ďalej v rámci kontinuálneho vzdelávania 

učiteľov.

ŠpB 

430/2012

Francesco - 

regionálne 

autistické centrum

Vzdelávaním 

učiteľov pomôžeme 

vzdelávať žiakov s 

autizmom

        2 000,00 € Prešov

Projekt je zameraný na formálne vzdelávanie učiteľov, ďalších pedagogických 

zamestnancov a študentov pedagogických fakúlt v oblasti autizmu. Cieľom 

projektu je prostredníctvom prednášok, workshopov a seminárov vedených 

odborníkmi z praxe poskytnúť ucelený obraz o možnostiach vzdelávania, 

používaných metódach, podporných terapiách a celkovom prístupe k autizmu. 

Projektové aktivity budú uskutočňované v spolupráci a s odbornou podporou 

ďalších subjektov, partnerov projektu, ktorí sa podieľajú na výchove, 

vzdelávaní a celkovom prístupe k deťom a mladým ľuďom s autizmom.

ŠpB 

432/2012
ZŠ s MŠ Udavské

Odkrývanie 

separačných 

prekvapení

        1 300,00 € Humenné

Týmto projektom chceme postupne odkrývať a objaviť odkaz separačných 

aktivít, ktoré budú smerovať k ochrane životného prostredia a zdravšiemu 

životnému štýlu. V rámci projektových aktivít by žiaci našej školy pripravili 

zaujímavé stretnutie so žiakmi s iných škôl /1 ZŠ, 1 SŠ/, kde by predstavili 

svoje praktické poňatie ochrany životného prostredia ukážkami z pracovných 

aktivít na náučnom chodníku. Z vypestovaných produktov by pripravili 

ochutnávku a pozvánku k zdravému životnému štýlu aj pre iných formou 

Zdravý stôl. Ďalej by tieto ich aktivity boli odmenené a zúročené prehliadkou 

Jasovskej jaskyne, kde by nadobudnuté teoretické vedomosti o chránených 

prírodných územiach mohli vidieť aj prakticky a spoznať tak krasový proces a 

hlavne neživú prírodninu - vápenec, o ktorej sa učia. Hlavným cieľom projektu 

je meniť zmýšľanie a konanie našich žiakov v environmentálnej oblasti. 

Myslíme si, že pri realizácii týchto projektov sa nám to aj darí. 
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ŠpB 

436/2012

Gymnázium J. 

Francisciho - 

Rimavského v 

Levoči

Auto budúcnosti         1 200,00 € Levoča

Hlavným cieľom projektu je praktické naplnenie obsahu environmentálnej 

výchovy. Prostredníctvom konkrétnych aktivít zameraných na alternatívne 

zdroje energie chceme rozvíjať tvorivosť žiakov, schopnosť kriticky myslieť a 

rozhodovať sa. Chceme obohatiť výučbový program s environmentálnymi 

témami o zážitkové učenie, rozšíriť vedomosti žiakov a študentov v oblastiach: 

veterná, solárna energia..., dizajn nových energetických systémov, dizajn 

hydroatíčka, autíčka s palivovým článkom, eko autíčka na vodík. Názorne 

pomocou autíčok ukázať technológie obnoviteľnej energie v zábavnej a 

hmatateľnej forme pre všetky vekové kategórie, uvedomiť si možnosti, ale aj 

hranice využitia vedy a techniky. V záplave poučiek a vzorcov sa študentom 

strácajú súvislosti a nadobúdajú dojem, že prírodovedné poznatky majú len 

pramálo spoločného s ich každodenným životom. Zameriame sa na 

energetickú úspornosť, ktorá je jednou z najaktuálnejších tém súčasnosti. Tou 

sa už nezaoberajú len zástancovia ekológie, ale aj bežný človek, ktorý si kladie 

otázku: Kde a ako ušetriť energiu?

ŠpB 

439/2012
Združenie STROM

Rozvoj 

matematického a 

informatického 

talentu žiakov 

základných škôl

        2 000,00 € Košice

Cieľom projektu je podporovať rozvoj matematických zručností, informatiky a 

matematiky u žiakov základných škôl. Ponúkať deťom a mládeži pohľad na 

matematiku a informatiku z celkom iného uhla, rozvíjať ich logické myslenie, 

tvorivosť, samostatnosť, no i tímového ducha. Aktivity projektu vytvárajú 

spoločenstvo detí a mládeže s podobnými záujmami, ktoré by inak nemalo 

šancu vzniknúť. V rámci projektu chceme zatraktívniť matematickú súťaž 

MAMUT a informatickú súťaž PALMA junior odmenením najlepších súťažiacich 

a tiež znížiť účastnícky poplatok riešiteľom korešpondenčných seminárov. 

Výnimočným a talentovaným žiakom poskytujeme doplnok ku klasickému 

vzdelávaniu, ktorý je potrebný pre ďalší rozvoj ich nadania.

ŠpB 

443/2012

Základná škola, 

Školská 289, Obyce

S financiami 

rozumne
           900,00 € Obyce

Projekt je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základnej školy a 

jej implementáciu do praxe. Výber a realizácia tém zodpovedá veku dieťaťa, 

postupuje sa od najjednoduchších ako sú obchod a nakupovanie k zložitejším - 

tvorba rozpočtu, podnikanie až po bankovníctvo (sporiace produkty, účty a 

poplatky). Žiaci vyšších ročníkov budú napríklad robiť rozpočet na oslavu 

narodenín, na výtvarnej výchove si vyrobia sporiteľničky a zahrajú sa na 

malých obchodníkov.
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ŠpB 

458/2012

Stredná 

zdravotnícka škola

Škola pre život, 

alebo učíme sa 

navzájom

        1 000,00 € Košice

Projekt je zameraný na inovatívny spôsob vzdelávania žiakov študijných 

odborov diplomovaný fyzioterapeut a masér s aktívnym a tvorivým prispením 

samotných žiakov a s možnosťou zapojenia aj ich rodinných príslušníkov. Žiaci 

odboru diplomovaný fyzioterapeut počas hodín praktickej výučby pod 

dohľadom učiteľov zhodnotia pohybový systém ostatných žiakov školy a pri 

zistení odchýlok od fyziologických noriem im navrhnú a sami s nimi aj 

zrealizujú fyzioterapeutické cvičenia. Prostriedky fyzikálnej terapie a rôzne 

druhy masáži im podľa potreby budú vykonávať žiaci odboru masér v rámci 

svojich praktických cvičení. Do projektu sa zapoja aj ostatní zamestnanci školy 

a rodinní príslušníci zamestnancov a žiakov, ktorí tak budú mať možnosť dať si 

vyšetriť svoj podporno-pohybový systém, získať informácie o prevencii jeho 

porúch a návod na terapiu. Tým sa škola otvorí verejnosti, spropagujú sa 

študijné odbory a prepojí teoretická príprava s reálnou praxou.

ŠpB 

483/2012

Základná škola s 

materskou školou 

Hugolína Gavloviča 

Pruské

Postavme si 

rozprávku
           615,00 € Pruské

Projekt Postavme si rozprávku, je určený pre žiakov prvého ročníka, ktorý sa 

zo školských lavíc premiestnia do sveta fantázie a rozprávky, kde ich každý 

týždeň prekvapí nová rozprávková postavička, s ktorou sa naučia nové 

písmenko. Spolu s rozprávkovými postavičkami budeme tvoriť nové a nové 

rozprávky, riešiť rôzne závažné situácie a dávať rady rozprávkovým 

postavičkám, ako ich riešiť (a možno v konečnom dôsledku aj naše) konkrétne 

problémy. Spoločnými silami vytvoríme pracovný zošit a milú zbieročku 

krátkych rozprávočiek, básničiek a hádaniek, ktorú ilustrujeme vlastnými 

kresbami.

ŠpB 

494/2012

Spojená škola, 

Oslobodenia č.165, 

Belá 013 05

Áčkari v akcii         1 500,00 € Belá

Projekt Áčkari v akcii je spoločným projektom žiakov 1.A a 5.A triedy. Cieľom je 

oživiť poznatky o našej obci, zážitkovou metódou a tímovou prácou chceme 

priblížiť teoretické poznatky, overiť ich v praxi a pripraviť v rámci aktivít projektu 

pútavý didaktický film o domácich zvieratách. Putovaním prvákov po našej obci 

pomocou vytvorených (piatakmi) slepých máp vyhľadajú významné objekty 

obce, na hospodárskych dvoroch nájdu domáce zvieratá, spoznajú typické 

belské slová, zároveň vďaka exkurzii spoznajú aj zvieratá žijúce v iných 

krajinách. V rámci projektu chceme podporiť tímový výskum a kooperáciu 

žiakov, prostredníctvom IKT priblížiť deťom moderné technológie nielen ako 

zdroj zábavy, ale hlavne ako prostriedok tvorivého učenia sa. Vytvorený 

didaktický film o Belských domácich zvieratách, poslúži ako didaktická 

pomôcka pre ďalších žiakov.
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ŠpB 

497/2012

Stredná odborná 

škola

Zážitok v praxi - 

školské arborétum
        1 350,00 € Želovce

Stredná odborná škola v Želovciach má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní 

odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, najmä v záhradníckych odboroch. 

Cieľom projektu Zážitok v praxi - školské arborétum je zážitkové vyučovanie 

záhradníckych predmetov a následná úprava školského pozemku, revitalizácia 

školskej záhrady, doplnenie a modernizácia sortimentu sadovníckych drevín, 

kvetín, liečivých rastlín. Žiaci získajú informácie prostredníctvom exkurzií v 

Arboréte Mlyňany SAV, Arborétum Borová Hora. Tie následne uplatnia pri 

praktickej realizácií zbierkového fotoalbumu drevín, kvetín, liečivých rastlín a 

revitalizácie školskej záhrady s vybudovaním dendrologického náučného 

chodníka v areály školy. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť dostatok 

priestoru, možností a materiálu tým vyučujúcim, ktorí to potrebujú a poskytnúť 

im vhodné didaktické materiály pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. Takýto 

moderný prístup výchovy a vzdelávania môže byť inšpiráciou, motiváciou a 

prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o 

zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného 

života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale 

tiež pre širokú verejnosť.

ŠpB 

498/2012

Základná škola, 

Školská 482, 96601 

Hliník nad Hronom

Kalokagatia alebo 

snívame olympijský 

sen

        1 500,00 € 
Hliník nad 

Hronom

Kalokagatia alebo Snívame olympijský sen je projekt siedmakov zo ZŠ v 

Hliníku nad Hronom. 13 aktivít = 9 predmetov. Táto rovnica v sebe zahŕňa 

prípravu projektu spoločnej kandidatúry Bratislavy a Viedne na organizovanie 

olympijských hier. Jeho súčasťou bude logo OH, maskot, návrhy medailí, 

znelky OH, titulná skladba podujatia, propagačné materiály pre turistov, ale 

najmä prezentácie, plagáty, letáky, reportáže a filmy o histórii i súčasnosti 

kandidátskych miest... Projektový tím žiakov v rámci starostlivosti o športovcov 

vytvorí knihu Zdravé jedlá pre športovcov a absolvuje kurz prvej pomoci. 

Okrem toho pripraví v škole olympijské hry v malom - bude ich organizovať i na 

nich športovať. Takto sa budú žiaci v duchu kalokagatie počas projektu snažiť 

dosiahnuť symbiózu krásneho tela s ušľachtilým duchom.
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ŠpB 

499/2012

Základná škola s 

materskou školou, 

Kočovce 380

Potulky Považím         1 300,00 € Kočovce

Projekt Potulky Považím budú realizovať žiaci Základnej školy s materskou 

školou v Kočovciach. Od decembra 2012 do mája 2013 navštívia počas 

vychádzok významné miesta vo svojej obci (kaštieľ, park, pamätnú tabuľu, 

trojkríž), v rámci dvoch exkurzií spoznajú významné miesta v blízkom regióne 

(Múzeum Čachtice, Park miniatúr Podolie, Mohyla Očkov, Veľkomoravský 

Kostolec Ducové, Balneologické múzeum Piešťany), zažijú okružnú plavbu po 

vodnej nádrži Sĺňava v Piešťanoch. O živote svojich predkov sa dozvedia z 

dvoch besied s kronikárkou obce, bývalou pani učiteľkou a priamym 

účastníkom oslobodzovania obce na konci 2. svetovej vojny. Na tematickom 

Dni nášho regiónu odprezentujú rôzne stránky života v našom regióne 

(oblečenie, spôsob života, remeslá, náradie, zvyky...), pripravia typické 

regionálne jedlá a pozvú do školy aj rodičov a starých rodičov. Zhotovia 

veľkoplošnú mapu regiónu (Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trenčín), do 

ktorej budú žiaci zapojených ročníkov postupne zakresľovať miesta, o ktorých 

sa učili na hodinách geografie a vlastivedy, ako i symboly ich kultúrneho, 

historického alebo hospodárskeho významu. Počas realizácie projektu sa 

zapoja do niekoľkých súťaží. Projekt budú prezentovať na webovej stránke 

ŠpB 

506/2012

Súkromné 

gymnázium

Po stopách svojich 

predkov
        1 500,00 € Spišská Teplica

Na hodinách dejepisu sa pre 22 žiakov 3. ročníka 5 - ročného gymnázia 

vytvoria podmienky na malý genealogický výskum vlastného rodokmeňa 

každého študenta, na ktorého základe sa budú prakticky získavať poznatky 

dejín 18. - 19. storočia. Uvedenou aktivitou chceme podporiť tvorivosť a 

samostatnú prácu žiakov a uviesť vlastnú históriu do súčasného života 

študentov. Do projektu sú zahrnuté prednášky profesionálnych genealógov a 

osobná návšteva štátnych archívov. Merateľným ukazovateľom dosiahnutia 

projektových cieľov je na základe oficiálnych materiálov vytvorenie vlastného 

rodokmeňa každého študenta minimálne po 19. storočie.

ŠpB 

508/2012

Spojená škola, 

Organizačná zložka: 

Stredná odborná 

škola 

umeleckopriemysel

ná

Styling inšpirovaný 

divadlom, filmom, 

alebo románom

        1 500,00 € Bratislava 

Projekt Styling inšpirovaný filmom, divadlom, románom bude spracovaný 

inovatívnou formou vzdelávania. Hlavnou aktivitou bude vlastná vízia 

inšpirovaná určitým štýlom a následný návrh a realizácia časti odevu spojená s 

celkovým stylingom. To znamená, okrem riešenia odevného stylingu, majú 

študenti za úlohu riešiť aj styling vlasový a taktiež make up (body paiting). Celý 

priebeh bude fotograficky zaznamenaný. Výsledné budú 3 fotografie z jednej 

kolekcie konkrétneho štýlu, ktoré budú vystavené a prezentované spolu so 

záverečnou prezentáciou. Hodiny propagačnej reklamnej tvorby  budú 

obohatené aj o reálne zhotovenie 3D modelu showroomu. Pôjde o prehĺbenie 

vizuálneho vnímania, obrazotvornosti a kreativity.  Inovatívnosť marketingovej 

časti spočíva napríklad v marketingových prieskumoch v reálnom prostredí 

trhu. Dôležitá bude najmä komunikácia s ľuďmi.
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510/2012

Gymnázium Michala 

Miloslava Hodžu
Študentské slovo            500,00 € Liptovský Mikuláš

Cieľom projektu je vytvorenie študentského rozhlasového štúdia pre potreby 

napĺňania koncepcie masmediálnej výchovy na škole. O masmediálnej práci 

nechceme len teoretizovať. Práve naopak, študentom chceme umožniť priamy 

kontakt s takýmto typom práce. Popri tvorbe študentského časopisu a 

televíznej relácie, na ktorých žiaci už dnes pracujú, projekt im otvorí možnosť 

spracovávať aj rozhlasovú relácie, príp. zaznamenávať aj vlastnú hudobnú 

tvorbu.

ŠpB 

512/2012

Súkromná základná 

škola pre deti so 

všeobecným 

intelektovým 

nadaním

Na dvore 

Habsburgovcov
        1 250,00 € Bratislava

Projekt predstavuje realizáciu inovatívneho vyučovania dejepisu 

prostredníctvom tvorby hraného filmu s historickou témou. Obsahovo približuje 

významné obdobie našich dejín - druhú polovicu 19.storočia, Slovákov, 

rakúske cisárstvo, Uhorsko, rod Habsburgovcov. Žiaci prostredníctvom 

vlastného bádania spoznajú život na Viedenskom dvore, v Pešti a v blízkom 

okolí. Ocitnú sa v roliach cisárskeho páru Františka Jozefa a Sisi, Ľudovíta 

Štúra, maďarských politikov a iných. Aktívne sa budú podieľať na činnostiach 

súvisiacich s produkciou filmu. Spoločne vytvoria historický film, ktorého tvorba 

bude pre nich nielen zábavou, ale aj tvorivou prácou.

ŠpB 

521/2012

Základná škola J. 

Kráľa Šahy
Ako beží svet         1 300,00 € Šahy

Ako beží svet je projekt, ktorý prváčikom ukáže ako funguje svet. Bude to 

vyučovanie plné zážitkov, počas ktorého sa deti ocitnú v stolárovej dielni, 

mincovni, u pána primátora, navštíviť ich príde policajt, včelár, lekár, 

športovkyňa. Z domu prinesú chutné nápady na pečenie a spoločne si vyrobia 

kuchársku knihu. Spoločne si vysadia bylinkovú špirálu a prácu záhradníkov si 

vyskúšajú v miestom záhradníctve. Učenie bude zábava, ktorá formuje ich 

názory a rozšíri ich vedomosti.

ŠpB 

526/2012

Stredná odborná 

škola, Nitrianska 81, 

Šurany

Šéfkuchár bez 

čapice
           610,00 € Šurany

Zámerom projektu Šéfkuchár bez čapice je ukázať žiakom formou zážitkového 

vyučovania význam správnej životosprávy a poukázať na hodnotu zdravia. 

Cieľom projektu je osvojiť si zásady správnej výživy a vedieť ich uplatňovať pri 

príprave jedál a nápojov. Projekt bude prebiehať formou zadávania úloh, žiaci 

budú pripravovať svoje najobľúbenejšie jedlá a budú ich vzájomne hodnotiť 

podľa kritérií zdravej výživy. Šéfkuchár bez čapice má požiadavku, aby jedlo, 

ktoré si žiaci vyberú a pripravia spĺňalo niektoré kritériá zdravej výživy. 

Pripravené jedlá žiaci odfotia a zdokumentujú. Vyvrcholením projektu budú 

zábery jedál s technologickými postupmi, ktoré spracujú do kuchárskej knihy. 

Projekt bude prebiehať na hodinách.
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528/2012

Občianske 

združenie 

polytechnika

Náučný finančný 

chodníček
        1 000,00 € Liptovský Mikuláš

Cieľom vytvorenia Finančného náučného chodníčka je podporenie vzdelávania 

finančnej gramotnosti a vzbudenia záujmu o vedomosti ohľadne kolobehu 

peňazí pre všetky študijné a učebné odbory Strednej odbornej školy 

polytechnickej v Liptovskom Mikuláši. Vo všetkých odboroch škola zaviedla 

výučbu finančnej gramotnosti a „finančný náučný chodníček“ je skvelou 

učebnou pomôckou, ktorá podporí tvorivosť a myslenie študentov. Bude aj 

skvelou pomôckou na výučbu finančnej gramotnosti pre integrovaných žiakov, 

ktorých má škola okolo 35%. Zábavná forma podania tém finančnej 

gramotnosti bude zaujímavá nielen pre súčasných študentov, budúcich 

študentov, ale aj pre rodičov, návštevníkov školy, hotelových hostí, ľudí, ktorí 

sa zúčastňujú rôznych školení a inú širokú verejnosť.

ŠpB 

536/2012

Hotelová akadémia 

Jána Andraščíka v 

Bardejove

Naše mesto - náš 

poklad.
        1 245,00 € Bardejov

Naše mesto – náš poklad je projekt, ktorého autormi sú žiaci a učitelia odboru 

manažment regionálneho cestovného ruchu. Dôvodom pre predloženie 

projektu bol nedostatok informácii o bohatstve, ktoré sa skrýva v meste 

Bardejov, v jeho histórii a historických pamiatkach. Preto sa rozhodli hľadať 

nové spôsoby a prostriedky ako vyvolať záujem o mesto už v najmladšej 

generácii – medzi žiakmi prvého stupňa základných škôl. Vymysleli pre nich 

netradičné učebné pomôcky, ktoré budú môcť deti a ich učiteľky využívať na 

hodinách vlastivedy a regionálnej výchovy - rozprávkovú knižku Rytier Roland, 

rozprávkovú spoločenskú hru, ktorej vymyslia pracovný zošit so zábavnými 

úlohami. Na miesta, kde sa deti často zdržiavajú (niekedy aj nedobrovoľne) – 

centrum voľného času detí, detská poliklinika a autobusová a železničná 

stanica, umiestnia rozprávkové náučné tabule o Bardejove.

ŠpB 

537/2012

Gymnázium 

Michalovce

Vyučovanie biológie 

inovačne na brehu 

rybníka

        1 500,00 € Michalovce

Učitelia biológie na Gymnáziu v Michalovciach plánujú zorganizovať pre žiakov 

školy 2. ročníka a septimy osemročného gymnázia vzdelávacie aktivity a 

aktivity v teréne na podporu predmetu biológia. Účastníci projektu sa zapoja do 

aktivít v oblasti ochrany životného prostredia a monitoringu jarnej migrácie 

vtákov. Učitelia v spolupráci s odborníkmi chcú poskytnúť žiakom počas 

dvojdňového výjazdového stretnutia na Chránenom vtáčom území zužitkovanie 

ich teoretických vedomostí a možnosť využívať zmysluplne a tvorivo pobyt v 

teréne. Aktivity projektu nadväzujú na doterajšiu úspešnú niekoľkoročnú 

spoluprácu s ochranárskymi organizáciami pôsobiacimi v regióne. Žiaci budú 

priamo zapojení do monitoringu vtáctva, odchytu a značkovaniu, budú sa 

podieľať na čistení rybníkov a všetky aktivity zdokumentujú.
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553/2012
Orbis Institute

Bike Lab - 

bicyklovanie aj v 

zime

        2 400,00 € Bratislava

Projekt je pre žiakov a učiteľov fyziky a telesnej výchovy strednej školy, kde 

chceme realizovať zážitkové vzdelávanie fyziky, ekológie, telesnej výchovy a 

dobrovoľníctva v jednom spojenom bloku, cez výrobu elektriny špeciálnym 

cyklogenerátorom. Študenti si cyklo šliapaním na špeciálne upevnených 

bicykloch budú vyrábať energiu a tú použijú na premietanie filmu o ekológii. 

Následne budú diskutovať o  ekologických problémoch. Diskusia poskytne 

priestor pre rozvoj a spätnú väzbu na argumentačné zručnosti študentov. 

Chceme študentom dať priestor aby sami vymysleli ako využijú atraktívny 

nástroj bicyklového generátora na realizáciu vlastného projektu s 

cyklogenerátorom, na vianočných trhoch v BA. Na vianočných trhoch máme 

plánovaný stánok v sekcii neziskových organizácii. S realizáciou im 

samozrejme pomôžeme a budeme ich súčasne coachovať v oblasti 

manažovania neziskových projektov. Študenti sa vtiahnu do procesu 

vzdelávania a rozvinie sa u nich kreativita a občianska proaktívnosť.

ŠpB 

560/2012
Človek v ohrození

Globálne 

vzdelávanie na sieti
        2 370,00 € Bratislava

Projekt umožní vytvorenie portálu www.globalnevzdelavanie.sk, ktorý ponúkne 

motivovaným učiteľkám a učiteľom možnosť aktívne vyhľadávať, tvoriť námety 

a aktivity globálneho vzdelávania (t.j. hľadanie globálneho kontextu vo 

vyučovaných predmetoch napr. v témach globalizácie, životného prostredia, 

ľudských práv a iné) k rôznym predmetom na rôznych stupňoch a typoch škôl. 

Na projekte budú aktívne spolupracovať pedagógovia spoluvytváraním 

samotných vzdelávacích aktivít ako aj obsahu on-line portálu. Portál bude 

obsahovať aj námety a aktivity globálneho vzdelávania k predmetom biológia a 

dejepis pre základné a stredné školy vytvorené v rámci tohto projektu.

ŠpB 

562/2012

Združenie na 

záchranu 

stredovekého 

architektonického 

dedičstva 

nitrianskeho kraja - 

LEUSTACH

Výučba dejín na 

miestach 

historických udalostí

        2 080,00 € Janíkovce

Projekt žiakom umožňuje aktívnou zážitkovou formou spoznať a priblížiť 

významnú dejinnú udalosť na miestach, kde prebiehala. Projekt je postavený 

na účasti žiakov na zaujímavých exkurziách po historických miestach a 

udalostiach, spojených s odborným výkladom, ktorý poskytujú archeológ a 

historik - vybraní z radov rodičov žiakov. Každá skupina žiakov dostane za 

úlohu sledovať vybrané okruhy histórie: každodenný život, odev, bývanie, 

stravu ľudí žijúcich okolo roku 1000, architektúru - cirkevnú a svetskú, umenie - 

cirkevné a svetské, vojenstvo a zbroj, remeslá, geografické územia a ich 

osobitosti. Po skončení interaktívnej časti projektu začína samotná práca 

žiakov. Výstupom budú práce žiakov na výstave výsledkov projektu a 

uskutočnených besied o priebehu realizácie projektu a získaným vedomostí z 

oblasti spoznávania histórie a historických udalostí.
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564/2012
ZŠ Medzilaborecká

Spoznaj hravo 

detské právo
           800,00 € Bratislava

Spoznaj hravo detské právo je projekt, v ktorom prostredníctvom sociálnych a 

dramatických hier a umeleckých aktivít zažijú žiaci druhého ročníka bod po 

bode Deklaráciu detských práv. Detské právo bude postupne vo svojich 

bodoch deklarácie súčasťou všetkých predmetov, so zapojením rodín žiakov a 

aktivít v rôznych prostrediach dosiahneme, že žiaci nielen budú poznať svoje 

práva, ale zažijú a vytvoria si hranice tak, aby rešpektovali práva všetkých 

ostatných.

ŠpB 

575/2012
ZŠ Ľ.Štúra

Ľudové remeslá na 

výtvarnej výchove
           411,00 € Modra

Slováci boli v minulosti veľmi zručný národ, čoho dôkazom sú výrobky v našich 

múzeách. Dnešné deti ale majú bohužiaľ zručnosti len v klikaní gombíkov na 

PC, PSP, mobiloch a pod. Výtvarná výchova nie je pre väčšinu predmetom na 

ktorý by sa tešili, ale nudnou otravou, kde musia rozložiť farby a namaľovať 

obrázok. Chceli by sme obnoviť na hodinách VV niektoré tradičné ľudové 

remeslá - košikárstvo a hrnčiarstvo. Deti si osvoja techniky potrebné na 

zhotovenie tradičného výrobku, ale zameriavať sa budeme na predmety, ktoré 

majú deti radi, napr. figurálnu tvorbu keramikára Bizmayera nahradíme výrobou 

gormitov, petshopov a ninjago postavičky. Osvojíme si techniky opletania 

prútených košov a deťom dáme možnosť vyrobiť si pomôcky na ukladanie 

farbičiek, gúm a iných pomôcok.

ŠpB 

578/2012

Asociácia projektu 

INFOVEK

Internetový portál 

pre učiteľov 

informatiky

        2 500,00 € Bratislava 

Súťaž Informatický bobor (www.iBobor.sk) je určená pre každého žiaka 

základnej a strednej školy, od žiakov 3. ročníka ZŠ až po maturantov, pre 

každého, kto rád používa počítač, rád premýšľa a chce si zmerať svoje sily v 

oblasti modernej informatiky, informatickej výchovy, logického myslenia a 

práce s digitálnymi technológiami. Mimoriadne vysoký záujem o súťaž v 

minulých piatich ročníkoch nás presvedčil, že takýchto žiakov je na Slovensku 

veľmi veľa – v školskom roku 2011/12 sa súťaže zúčastnilo 36 382 žiakov zo 

649 škôl na Slovensku! Súčasťou nami predkladaného projektu - internetového 

portálu Bobrovo - je sprístupnenie úloh súťaže všetkým učiteľom informatickej 

výchovy a informatiky tak, aby ich mohli aktívne využívať vo svojom vyučovaní 

počas celého školského roka, s ohľadom na práve preberané informatické 

témy vyučovacích hodín, a tiež s prihliadnutím na vek a schopnosti svojich 

žiakov.
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579/2012

Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb, Martin

Turčianska svadba 

– tradičná turčianska 

kultúra a 

gastronómia

        1 500,00 € Martin

Projekt Slovenská svadba – gastronómia a tradície regiónu Turiec je zameraný 

na kreatívne, zaujímavé a inšpirujúce formy získavania nových teoretických a 

praktických vedomostí a zručností z oblasti gastronomických a folklórnych 

tradícií miestneho regiónu. Téma aplikuje multikulturálny prvok v regionálnej 

gastronómii a folklórnych tradíciách regiónu Turiec. Študenti Strednej odbornej 

školy – Hotelovej akadémie budú v spolupráci s pedagógmi a lektormi 

netradičnou, kreatívnou, interaktívnou a zážitkovou formou spoznávať 

špeciality svadobnej gastronómie Turca, ako aj folklórne tradície. Študenti v 

spolupráci s literárnym fondom Matice Slovenskej ako aj za pomoci miestnych 

občanov – starých a prastarých rodičov, folkloristov, pedagógov, majstrov 

odborného výcviku a internetu, spracujú tradičné svadobné menu, tradície 

spojené so svadobným dňom do pásma, ktoré bude prezentované v rámci 

interkultúrneho dopoludnia pred študentmi, rodičmi a širšou verejnosťou. 

Zozbierané recepty a program svadby budú na hodinách informatiky, 

odborných predmetov a cudzích jazykov spracované do publikácie a preložené 

do /ANJ, RUJ, NEJ/, súčasťou publikácie budú aj fotografie a štvorjazyčný 

výkladový gastronomický slovník. Projekt chce podnietiť záujem u študentov k 

ŠpB 

581/2012

Hotelová akadémia 

Jána Andraščíka 

Bardejov

Hoteláci a zdravá 

výživa
        1 040,00 € Bardejov

Zámerom projektu Hoteláci a zdravá výživa je inovatívnou formou spracovať 

problematiku zdravej výživy. Projekt bude realizovaný na hodinách náuky o 

výžive, technológie prípravy pokrmov, informatiky a slovenského jazyka v 

Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. Žiaci odboru hotelová 

akadémia vytvoria v rámci 5 aktivít náučné hry, kvíz, zorganizujú súťaž a 

absolvujú exkurziu s témou zdravej výživy. Niektoré aktivity zrealizujú pre deti z 

materskej školy na Nábrežnej ul. v Bardejove, čím sa sami stanú nositeľmi 

pravidiel zdravej výživy pre mladších kamarátov.

ŠpB 

582/2012

Centrum voľného 

času detí a mládeže
Moderná história         1 300,00 € Dobšiná

Úlohou projektu je získať informácie o tradičnej ľudovej kultúre a umení, zapojiť 

deti i miestnu komunitu do aktivít spojených s využitím získaných vedomostí pri 

tvorbe diel úžitkového umenia. Prilákať deti k štúdiu, k získavaniu informácií, k 

tvorivosti, ručným prácam, prezentácii svojej činnosti. Zatraktívniť vyučovací 

proces na hodinách, ktoré tematicky súvisia s históriou, umením, tradíciami 

atď. Žiaci budú hľadať informácie o ľudovej kultúre u svojich starých rodičov, 

vo svojom okolí, v knihách, na internete. Vyrobia si úžitkové predmety s 

využitím ľudových motívov.
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594/2012
P-MAT, n.o.

Študentský festival 

fyzikálnych filmov
        2 300,00 € Bratislava

Projekt má za cieľ zorganizovať súťaž krátkych fyzikálnych filmov. Do súťaže 

sa môžu zapojiť žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl. Úlohou detí 

je v tíme a s podporou učiteľa natočiť krátke video v rozsahu 7-15min, ktoré 

vtipne a výstižne vysvetľuje fyzikálny jav, prezentuje fyzikálny experiment alebo 

dokumentuje využitie vedomostí z fyziky v príbuzných vedných odboroch. 

Videá hodnotené odbornou porotou ako najlepšie, budú prezentované v rámci 

verejného premietania spojeného so slávnostným odovzdávaním cien, ktorého 

sa zúčastnia sponzori a vybrané médiá. Súčasťou projektu je aj vytvorenie 

prehľadného online archívu zúčastnených videí, ktorý bude dostupný pre 

širokú verejnosť a učitelia ho budú môcť bezplatne využívať na oživenie 

výučby. Keďže autormi projektu budú sami žiaci, budú fyziku prezentovať tak 

ako ju sami vnímajú a teda aj zrozumiteľne pre svojich rovesníkov. Pri 

samotnej príprave videí si svoje uplatnenie nájdu aj žiaci, ktorý neprejavili 

doposiaľ záujem o prírodné vedy. Tímovou prácou na videu, ale využijú svoje 

zručnosti a zároveň aktívne pracujú s vedomosťami z fyziky a príbuzných 

vedných odborov.

ŠpB 

596/2012

Súkromná stredná 

odborná škola
Na vlnách harmónie         1 300,00 € Kežmarok

Projekt Na vlnách harmónie chce podporiť tvorivé študentky 2.D triedy odboru 

krajčírstvo. Hlavnou úlohou bude vytvorenie modelu na tému Na vlnách 

harmónie a ďalšie aktivity ako napr. beseda s historičkou odievania, hľadanie 

informácií v literatúre, samostatnosť pri technologickom postupe a voľnosť v 

kreativite sú podporné aktivity, ktoré pomôžu pri konečnej tvorbe modelu. Pri 

tvorbe modelov sa žiačky zoznámia s jednotlivými odevnými technológiami, 

výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k 

umeleckým hodnotám. Tvorba modelov plná fantázie a farieb prispieva k 

samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného 

času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo na móle 

rôznych súťaží, formou výstavy najlepších ocenených prác. 

ŠpB 

597/2012
ODYSEA MYSLE Odváž sa byť iný!         2 200,00 € Komárno

Cieľom projektu je zorganizovať vzdelávaciu aktivitu, rad školení, kurzov, 

workshopov, na ktorých sa učitelia, vychovávatelia, pracovníci s mládežou 

oboznámia s inovačnými prvkami programu Odysea Mysle a jeho praktické 

využitie vo voľnočasových aktivitách v neformálnom vzdelávacom procese na 

rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce. Výsledkom ich spoločného 

úsilia bude spracovanie skúseností a zážitkov do súboru nápadov a 

metodického materiálu pre trénerov, učiteľov a vychovávateľov pracujúcich s 

mládežou. Vyvrcholením projektu bude Konferencia kde vytvoríme priestor na 

dialóg o nových trendoch a možnostiach v práci s deťmi a mládežou a kde sa 

odprezentujú výsledky projektu, predstavia sa vytvorené metodické materiály 

pre organizácie pracujúce s mládežou.
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ŠpB 

603/2012

Základná škola 

Bukovecká 17, 

Košice

Čierne miesta v 

dejinách
        1 200,00 € Košice

Obsahovo je projekt zameraný na rozporuplné obdobie dejín v rokoch 1938-

1945. Aktivity v rámci projektu sú rozdelené do troch častí: Chlapec v 

pruhovanom pyžame, Po stopách košických Židov a Holokaust našimi očami. 

Realizácia projektu bude prebiehať využitím viacerých aktivít motivačné 

čítanie, premietanie filmu, beh v pyžame, dejepisná vychádzka mapujúca 

históriu židovstva v meste, dejepisná exkurzia do Oswiencimu. Rozvoj 

tvorivosti podporuje aktivita Hady a rebríky inak, v rámci ktorej sa žiaci zapoja 

do zhotovovania veľkoplošnej didaktickej pomôcky. Nosným bodom celého 

projektu je priama návšteva miesta spájajúceho sa s danou problematikou - 

návšteva v Oswiencime. Výsledkom celého projektu by mal byť kalendár 

zostavený z fotografií žiakov, ktoré odzrkadľujú ich poznatky, dojmy a názory z 

realizácie aktivít celého projektu. Navrhované aktivity rozvíjajú 

medzipredmetové vzťahy: dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka, 

geografia, etická výchova, výtvarná výchova a telesná výchova.

ŠpB 

610/2012

Občianske 

združenie Prevencia 

AD

Predsudky medzi 

nami
        2 440,00 € Pezinok

Cieľom projektu je umožniť preskúmať učiteľom ZŠ a SŠ ich predsudky, mýty, 

stereotypy, ktoré môžu ovplyvňovať ich správanie sa k žiakom, rodičom, 

kolegom a tým narúšať celú klímu v škole. Učitelia absolvujú zážitkový seminár 

a následne dva supervízne semináre na tému Predsudky medzi nami, ktoré 

budú viesť k sebareflexii, zmene postojov a zároveň k hľadaniu a ponúkaniu 

nových tvorivých foriem práce, využiteľných pri práci so žiakmi. Našou 

ambíciou je tiež upozorniť na problémy spojené s predsudkami aj širšiu 

verejnosť, prostredníctvom výtvarnej a literárnej súťaže Predsudky medzi nami 

na ZŠ a SŠ v okrese Pezinok a následnej výstavy. 

ŠpB 

615/2012

Základná škola 

Jozefa Kollára, 

Banská Štiavnica

Mestečko 

Písmenkovo
           800,00 € Banská Štiavnica

Spoločne by sme našu triedu premenili na mestečko Písmenkovo. Projekt 

bude mať 4 etapy - postavenie mestečka Písmenkovo, hra s písmenkami 

(vyrobené pexeso), návšteva žiakov 2.A triedy, pre ktorých budú pripravené 

zaujímavé úlohy a tvorba dvoch kníh o písmenkách, ktoré si tiež žiaci sami 

vyrobia. Všetky písmenká budú bývať vo svojom domčeku na spoluhláskovej, 

samohláskovej alebo na dvojhláskovej ulici. Domčeky i obyvateľov – písmenká 

by si žiaci vyrábali sami na hodinách výtvarnej výchovy. Postupne by žiaci 

vytvorili ku každému domčeku aj pexeso a knižku na hodinách slovenského 

jazyka a ostatných obyvateľov (slová - obrázky s i/y). Do projektu budú 

zapojení žiaci druhého ročníka. Takouto netradičnou formou si žiaci osvoja 

učivo o delení hlások.
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ŠpB 

617/2012
Základná škola Kalendárium            700,00 € Košice

Kalendárium je projekt, ktorý sa bude realizovať na hodinách výtvarnej výchovy 

na II. stupni ZŠ. Žiaci 5.-7. ročníka sa rozhodli vytvoriť Kalendárium - kalendár 

významných akcií, ktoré sú výnimočné pre našu školu. Podstatou je, že svoje 

práce budú vytvárať tak, aby znázorňovali akcie v minulosti - prítomnosti a 

budúcnosti. Svoju predstavu o tom ako akcia mohla prebiehať v minulosti 

stvárnia čierno - bielou technikou. Prítomnosť bude farebná a budúcnosť 

digitálna. Výsledkom budú tri kalendáre: Kalendár z minulosti, kalendár z 

prítomnosti a kalendár z budúcnosti. Jednotlivé práce budú trvalou výzdobou 

interiéru školy.

ŠpB 

633/2012

Základná škola P. 

O. Hviezdoslava 

Snina

Kam až vedie 

ľudská nenávisť?
        1 000,00 € Snina

Projekt na základe historických udalostí druhej svetovej vojny ukáže žiakom, 

aké obrovské následky má páchanie nespravodlivosti, násilia a zla na inom 

národe, menšine či rase. Žiakov vedie k ľudskosti, tolerancii a znášanlivosti, k 

dodržiavaniu základných ľudských práv, podporuje ich v hľadaní životných 

hodnôt, vo vyjadrovaní svojho vlastného názoru. V rámci realizácie projektu 

absolvujú žiaci besedy o vojne, budú mapovať pamätné miesta v mieste svojho 

bydliska, navštívia koncentračný tábor v Osvienčime. Získané informácie 

spracujú vo forme prezentácií, tajničiek, kvízov, reportáží. Svoje pocity a 

postoje k problematike vojny, diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a 

intolerancie umelecky spracujú vo forme literárnych a výtvarných prác.

ŠpB 

635/2012

Gymnázium J. A. 

Raymana

Miesto činu (metódy 

kriminalistickej 

chémie)

           700,00 € Prešov

Projekt je zameraný na praktické ukážky práce odborníkov kriminalistickej 

chémie v laboratóriu. Keďže kriminalistická chémia je časťou analytickej 

chémie, žiaci sa na praktických cvičeniach oboznámia s postupmi kvalitatívnej 

a kvantitatívnej analýzy vzoriek. Vykonajú odber vzorky (vody, pôdy) v teréne. 

Na záver projektu vyriešia komplexnú úlohu, pričom jedna skupina vytvorí 

miesto činu (odtlačky prstov, nôh, krvavé a nekrvavé stopy, podozrivé roztoky), 

zvyšné skupiny budú spolupracovať na vyriešení prípadu. V projekte sú 

zahrnuté zaujímavé experimenty, ktoré ukazujú žiakom využitie teoretických 

vedomostí v praxi a poodhaľujú systém práce kriminalistov.
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639/2012

Základná škola, 

Levočská 11, 

Spišská Nová Ves

Anima Campanam - 

Duša zvona
        1 500,00 € 

Spišská Nová 

Ves

V projekte Anima Campanam – Duša zvona budú učitelia so žiakmi odhaľovať 

poslanie veľavravných nemých svedkov našej kultúry – zvonov. Budeme 

hľadať ruky, ktoré im dali tvar a zvuk. Objavíme pozadie výroby a vzniku 

zvonov, budeme kráčať po stopách slávnych zvonárov a zvonolejárov zo 

Spiša, kde kedysi bola najslávnejšia zvonolejárska dielňa. Žiaci absolvujú 

exkurziu s názvom Zvony Spiša, na hodinách výtvarnej výchovy si z rôznych 

materiálov vyrobia zvončeky, zasúťažia si vo vedomostnej súťaži Campana - 

súťaž o zvonoch a téma projektu bude včlenená do mnohých vyučovacích 

predmetov. Vytvoríme priestor pre tímovú prácu učiteľov a žiakov založenú na 

vzájomnej spolupráci, tolerancii a ústretovosti. Zvony sú súčasťou identity, 

kultúry a historických tradícií nášho územia. Týmto projektom chceme 

zozbierať, vytvoriť a poskytnúť materiál k prierezovej téme regionálna výchova.

ŠpB 

644/2012

Špeciálna základná 

škola Hutníkov 302 

Písmenkové 

Zábavíkovo
           800,00 € Žiar nad Hronom

Žiaci prváci 1.A a 1.B triedy spoznávajú písmenká, ale aj nových kamarátov zo 

Zábavíkova. V projekte budeme realizovať 5 hlavných aktivít a v nich budú 

prebiehať rôzne podporné aktivity. Hlavné aktivity budú zamerané na hravé 

vyvodenie nového písmena (P,N,T,K,V). Žiaci budú spoznávať veselé písmená 

zo Zábavíkova, ktoré im prinesú noví kamaráti pes Peťo, nosorožec Noro, tiger 

Tibor, kačka Katka, veverička Vierka. Všetky aktivity, ktoré budeme so žiakmi 

realizovať sa spájajú s písmenkom, ktoré sa žiaci práve učia. Noví kamaráti im 

vyrozprávajú rozprávkové príbehy o pracovitosti, nadutosti, tanci, kamarátstve, 

veselosti a prinesú žiakom nové písmená. Žiaci sa budú učiť spolu s 

kamarátmi čítať s pomocou učiteľky metódou Sfumato, aby sa naučili splývavo 

čítať. Zažijú veľa dobrodružstiev, obohatia si slovnú zásobu na paráde 

pesničkovej, námorníckej, trúbkovej, vtáčej i klaunoparáde. Zahrajú sa na 

pekárov, potápačov, novinárov, turistov a traktoristov, kuchárov, vojakov. 

Učenie bude nielen v triede, ale aj v prírode, v školskej kuchynke, na plavárni a 

na detskom ihrisku.
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ŠpB 

645/2012

ZŠ Martinská 20, 

Žilina
Kam s odpadom?         1 500,00 € Žilina

Cieľom projektu Kam s odpadom? je zmeniť náš zabehnutý spôsob 

každodenného nakladania s odpadom, minimalizovať komunálny odpad a 

vzniknutý odpad podľa možností triediť a separovať. Na škole chceme vytvoriť 

priestor pre separáciu odpadu v rámci našej školy. V triedach budeme 

separovať plasty, papier, batérie, hliníkové obaly, v spolupráci so školskou 

jedálňou i tetrapakové obaly a na školskom pozemku budeme separovať 

bioodpad. Súčasťou projektu je aj formou aktivít poukázanie na rôzne možnosti 

ďalšieho využitia „odpadu“. Projekt budeme realizovať na hodinách životného 

prostredia, biológie, chémie, informatiky. Cieľom projektu je, aby žiaci pripravili 

Environmentálny deň pre žiakov I. stupňa a deti z MŠ na našom sídlisku 

Vlčince, ktorý budú moderovať žiaci 6. ročníka. Počas tohto dňa šiestaci 

odovzdajú mladším spolužiakom a deťom z materských škôl svoje vedomosti, 

ale aj formou zážitkového učenia ich budú viesť v duchu environmentálnych 

zásad k získaniu správnych návykov, zodpovednosti a predchádzaniu vzniku 

odpadu.

ŠpB 

646/2012
Gymnázium Gelnica

Baví nás učiť sa 

bádaním
        1 250,00 € Gelnica

Projekt sa bude realizovať na hodinách dejepisu, geografie, biológie, chémie, 

praktika z biológie, informatike, a tiež slovenského jazyka. Počas projektu budú 

študenti pracovať a vyhľadávať informácie, budú bádať po histórii blízkeho 

okolia, navštívia Banícke múzeum, selektovať informácie z Archívu mesta 

Gelnica, pracovať s digitálnou technikou a IKT, komunikovať s odborníkmi v 

problematike ŽP a prevádzať vlastný monitoring vody jazera Thurzov a rieky 

Hnilec. Prevažná časť projektu bude realizovaná bádaním za oknami bežnej 

triedy  prostredníctvom odborníkov a žiakov v pozícii učiteľov a bude zameraná 

na vyhľadávanie, spájanie a aplikáciu poznatkov využiteľných pre bežný život, 

potrebných pre zvýšenie ich všeobecného prehľadu a patričnej hrdosti na náš 

región. Výsledkom bude virtuálny návrh tabúľ informačno-náučného eko-

geologického chodníka s vlastnými fotografiami, ktorých obsah bude vznikať 

postupným vlastným bádaním. Výstupy projektu budú prezentované formou 

vedeckej konferencie realizovanej pre žiakov tunajšej základnej školy a 

prednesené samospráve. Budú tiež propagované cez web stránku školy.
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ŠpB 

652/2012

občianske 

združenie BAKOMI

Montessori 

matematika a 

geometria v Banskej 

Štiavnici

        2 463,00 € Banská Štiavnica

OZ Bakomi, Súkromná základná škola Bakomi, Súkromná materská škola 

Nezábudka a Materské centrum Za pecou v Banskej Štiavnici spoločne 

realizujú učenie matematiky a geometrie pomocou Montessori pomôcok. 

Zabezpečíme Montessori pomôcky na vyučovanie matematiky a doškolíme 

personál, ktorý bude s nimi pracovať. Vytvoríme priestor - Montessori 

matematickú dielňu - v ktorej budú tieto pomôcky a vyškolený personál k 

dispozícii pre deti. Učíme matematiku zmysluplným spôsobom. Deti vďaka 

aktívnemu narábaniu s javmi, o ktorých sa učia, získajú trvalé a využiteľné 

základy z matematiky a geometrie.

ŠpB 

661/2012

Špeciálna základná 

škola, Zvolen

Išlo vajce na 

vandrovku
        1 200,00 € Zvolen

Zámerom projektu je vytvoriť tvorivé a zážitkové učenie pre žiakov 

viacnásobne postihnutých a žiakov z marginalizovaných skupín. Formou 

upravenej rozprávky Išlo vajce na vandrovku žiaci budú plniť rôzne úlohy. Ako 

to už názov rozprávky naznačuje, vajce bude cestou po svete plniť rôzne úlohy. 

Žiaci mu budú pomáhať. Úlohy budú edukačné ,výchovné aj pracovné. 

Opakujú , prehlbujú a precvičujú si vedomosti o prírode. Pracujú s novými 

materiálmi. Cieľom je zvýšiť motiváciu k učeniu a práci, zaobstaranie 

kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok, nevyhnutných k 

úspešnému a efektívnemu vzdelávaniu pre viacnásobne postihnutých, 

zdravotne a sociálne oslabených žiakov.

ŠpB 

664/2012

Gymnázium, 

Alejová 1, Košice

Inovatívne učenie sa 

nie sú galeje
        1 499,00 € Košice

Projekt Inovatívne učenie sa, nie sú galeje odhalí žiakom Gymnázia, Alejová 1, 

Košice (www.galeje.sk) mnohé poznatky, zákony a zákonitosti z 

prírodovedných predmetov a programovania. Žiaci osemročnej aj štvorročnej 

vetvy štúdia ho budú realizovať na predmetoch fyzika, technika, počítačom 

riadené laboratórium, chémia, biológia, geografia, informatika a na krúžku 

robotika. Projekt prebehne v niekoľkých etapách: Mechanické a autonómne 

Lego modely; 3D modely z odpadového materiálu; Robotická súťaž pre žiakov 

ZŠ a SŠ; Deň pokusov Žiaci žiakom; Popoludnie pre rodinných príslušníkov 

Návrat do detských čias; žiacka súťaž Fotomontáž Technika minulosti a 

dneška v objektíve a v tvorbe interaktívnych „hier, krížoviek a hlavolamov; 

návšteva odborných prírodovedných laboratórií a realizácia meraní a pokusov 

v nich; exkurzia do prevádzky; exkurzia Centra popularizácie fyziky v Gymnáziu 

V. P. Tótha v Martine; zber a zaznamenávanie dát do PC pomocou senzorov 

systému Vernier; prezentácia vlastných zistení, meraní, objavov a najlepších 

prác na Galejáckom dni pred žiakmi, učiteľmi a pozvanými hosťami. Pri 

väčšine aktivít budú žiaci pracovať v pracovných tímoch, kde sa naučia 

spolupráci, komunikácii a uvedomenia si svojej úlohy v skupine. Cieľom 
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668/2012

Pedagogická fakulta 

Katolíckej Univerzity 

v Ružomberku - 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky

Prekonávame 

bariéry v 

komunikácii

        1 000,00 € Ružomberok

Projekt Spolu prekonávame bariéry má slúžiť žiakom Spojenej školy, 

špeciálnej základnej školy v Ružomberku pri prekonávaní ťažkostí v 

komunikácii. Za cieľ si kladie podporu komunikačných kompetencii žiakov 

školy s rôznym druhom a stupňom postihnutia prostredníctvom primeraného 

rozvoja reči, osvojenia náhradného spôsobu komunikácie a používaní 

pomôcok - prostriedkov alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, ktoré 

podporia ich zručnosti, povedú k aktívnemu a adekvátnemu vyjadrovaniu 

svojich potrieb, pocitov, želaní a preferencii. umožní im teda aktívne sa zapájať 

do komunikácie s ostatnými ľuďmi a vyjadrovať sa v bežných životných 

situáciách.

ŠpB 

670/2012

Základná škola 

Fraňa Kráľa

Európa v škole, 

Slovensko v Európe
        1 300,00 € Žarnovica

Cieľom projektu je vytvoriť komplexné vyučovanie o Európe využívaním 

moderných didaktických metód (projektový deň, anketa, beseda, hra, pojmové 

mapovanie, vytvorenie veľkej mapy Európy), využívaním medzipredmetových 

vzťahov, riešením úloh z každodenného života (konverzovať v cudzom jazyku, 

vedieť sa orientovať vo sfére finančnej matematiky, získať podklady pre 

štatistiku a pod.). Širokou škálou aktivít na vyučovaní geografie, matematiky, 

výtvarnej výchovy, občianskej výchovy, informatiky a anglického jazyka žiaci 

získajú trvalé vedomosti o Európe a upevnia si sebavedomie pri komunikácii, 

naučia sa byť zodpovední za svoju prácu, naučia sa pracovať s inými a 

rešpektovať názory iných.

ŠpB 

674/2012

Domka - Združenie 

saleziánskej 

mládeže, Stredisko 

Bratislava - 

Mamateyova

1+1=3         2 000,00 € Bratislava

Chceme pomôcť žiakom, ktorí v tradične školskom prostredí ťažšie dosahujú 

uspokojivé výsledky. Chceme v nich prebudiť motiváciu k učeniu a 

sebadôveru. Dobrovoľníci z nášho strediska budú doučovať žiakov ZŠ a SŠ. 

Doučovanie sa bude realizovať formou individuálnych stretnutí v stredisku, v 

neformálnom prostredí, kde budeme citlivo reagovať na osobné potreby detí a 

mladých, najmä zo sociálne slabších rodín. Chceme stavať na už existujúcej 

sieti osobných vzťahov a rozšíriť ju až k školským laviciam.



Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2012/2013

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto/obec Anotácia

ŠpB 

677/2012
ZŠ a MŠ Nemecká

Nové cesty k dielam 

starých majstrov
        1 490,00 € Nemecká

Našou prioritou je vytvoriť kvalitné podmienky na výučbu prakticky 

orientovaných predmetov. Rozšírením aktivít na vyučovaní výtvarnej výchovy a 

techniky o pútavé formy zážitkového vyučovania (výtvarná hra, objavovanie, 

experimentovanie, hľadanie alternatívnych ciest, materiálov, techník, postupov) 

zlepšiť a inovovať vyučovanie praktických predmetov na škole. Sprostredkovať 

žiakom poznávanie umenia, umelcov, historické a moderné umenie, svet vedy, 

techniky a remesiel cez aktívne výtvarné a technické činnosti. Mienime 

zabezpečiť šírenie tradícií tak, aby žiaci využívali prvky výtvarných prejavov vo 

vlastnej tvorbe, pri výrobe moderného produktu. Tým, že sa budeme venovať 

na vyučovaní remeslám (hrnčiarstvo, košikárstvo a tkáčstvo), naučíme žiakov 

chápať a využívať poznatky z histórie. Všetky výtvarné a technické aktivity, 

výrobky a umelecké diela zdokumentujeme a vytvoríme vlastný metodický 

materiál v elektronickej podobe. CD bude obsahovať krátke videofilmy, 

prezentácie, animácie, fotografie a texty zachytávajúce postup vzniku výrobku, 

technológiu, použitú výtvarnú techniku, ale netradičným spôsobom. Vedomosti 

a zručnosti si žiaci budú môcť aj otestovať a to zapojením sa do školskej 

180 000,00 €     


