
Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2013/2014

P. č.
Číslo 

ziadosti
Názov projektu

Názov/meno 

predkladateľa 

projektu

Podporená 

suma
Mesto Anotácia

1
ŠpB 

0004/2013

Bezpečný 

virtuálny svet

Základná škola 

Humenné
1 166,00 € Humenné

Projekt Bezpečný virtuálny svet umožní žiakom získať digitálnu gramotnosť, zručnosti v 

súlade s bezpečným využívaním internetu ako aj nových komunikačných technológií. 

Projekt sa bude realizovať v rámci predmetov informatika, tvorba projektov a práca s 

informáciami a komunikácia. Hlavnou materiálnou pomôckou budú tablety, ktorými 

základná škola disponuje. Výstupmi bude vytvorenie veľkoplošných posterov a 

bannerov, videí a učebnej pomôcky v printovej forme. Materiály budú využiteľné i pre 

ďalšie vzdelávanie a zaradené do pomôcok na vyučovanie. Výstupy z realizácie budú 

medializované prostredníctvom web stránky školy, distribuované medzi učiteľov v 

elektronickej podobe, v printovej podobe ako aj vo forme veľkoplošných posterov 

umiestnených v počítačovej učebni a v interiéri školy.

2
ŠpB 

0006/2013

Tvorba objektov v 

3D prostredí 

programu 

SketchUp

Základná škola 

Benkova
1 200,00 € Nitra

Žiaci budú mať na hodine techniky vysvetlený princíp 3d objektov v zobrazení programu 

Google SketchUP 8. Pomocou programu na hodine informatiky vytvoria 3D objekty ako 

budovy školy, bytovky, domy, automobily a pod. Pomocou kamery spracujú výsledky, 

ktoré budú zverejnené na školy a na youtube.com. Projekt modelovanie 3D objektov 

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

Program sa využíva v praxi v architektúre, dizajne, stavebníctve, strojárstve ako aj iných 

oblastiach. Výstup projektu je možné odsledovať na internetovej  stránke.

3
ŠpB 

0009/2013

Vzdelávanie 

zábavou
IN-forma 1 300,00 € Trstená

IN-forma je vzdelávacia organizácia pre deti, mládež, rodiny a iných záujemcov. Táto 

organizácia sa rozhodla pre spoluprácu so ZŠ Trstená, kde sa budú realizovať 

projektové aktivity. Vytvoria sa tri skupiny. V každej skupine bude iný spôsob resp. 

prístup k výučbe štandardných predmetov ako jazyk, matematika, zemepis, prírodoveda, 

praktické vyučovanie. V jednej triede bude prebiehať klasické vyučovanie s pani 

učiteľkou, ktorá je zamestnancom školy, v druhej triede bude počas vyučovania 

používaná vo veľkej miere výpočtová a moderná technika s lektorom. Tretiu triedu bude 

mať na starosti lektor s montessori vzdelaním a bude využívať edukačný materiál pre 

jednotlivé oblasti. Celý projekt bude realizovaný počas obdobia dvoch mesiacov - január 

a február, každý deň, prvé dve vyučovacie hodiny s dôrazom na hlavnú činnosť dňa. Na 

záver celého procesu budú žiaci robiť zaujímavý test a vyhodnotenie aktivít.
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4
ŠpB 

0010/2013

Animované 

rozprávky

Základná škola 

Ľudovíta Štúra
1 157,00 € Modra

Každé dieťa má rado rozprávky. A čo môže byť zaujímavejšie ako pozerať rozprávku? 

Predsa, vedieť ju vytvoriť. Pre dnešné deti je samozrejmé používať rôzne digitálne 

zariadenia a zhotovovať digitálne fotografie a videozáznamy. Mnohokrát zachytávajú 

fotky a videá, ktoré môžu niekomu ublížiť. Deti sa naučia pripraviť scenár, vyrobiť kulisy, 

animovať postavy, vybrať a nahrať vhodný zvukový doprovod, naštudujú si autorský 

zákon, jeho význam a dopad pre svoj film. Nakoniec vytvoria filmový spot, ktorý bude 

zachytávať nimi zvolenú myšlienku na tému Ochrana detí pri práci s IKT, ochrana 

prírody a regiónu. V rámci projektu navštívia zákulisie kina v meste, kde momentálne 

prebieha digitalizácia. Výsledné filmové spoty budú premietané na predstavení pre 

rodičov a na celomestskej výstave pre obyvateľov Modry.

5
ŠpB 

0018/2013

Školienka in 

média
OZ Poza školu 1 400,00 € Omšenie

Učiteľom na prvom stupni základných škôl chýba materiál podľa ktorého by mohli deťom 

vysvetliť a ukázať čo všetko sa dá pomocou techniky a pripojenia na internet zvládnuť. 

Ide o techniku, ktorá je deťom bežne dostupná v rodinách a aj v škole. Čiže tablet, 

smartfón, notebook, PC. Deti sa často učia používať túto techniku metódou pokus - 

omyl. Pri ich hrách sa k nim veľa krát dostane materiál, ktorý je pre nich nebezpečný a 

nevhodný. Zámerom je poskytnúť učiteľom prvého stupňa základných škôl materiál, aby 

vedeli na cca 2-3 vyučovacích hodinách deťom vysvetliť na príklade Školienky, ktorú už 

deti poznajú, aké nástrahy im hrozia pri neopatrnom používaní inteligentných prístrojov. 

V rámci projektu vydáme pracovný zošit, ktorého obsahom budú tri príbehy lienky 

Školienky. Súčasťou budú úlohy pre žiakov, vyriešením, ktorých by mali pochopiť 

nebezpečenstvo nesprávneho zaobchádzania s mediálnymi prostriedkami, aké plynie z 

príbehu ponaučenie a upevnenie si získaných vedomostí. Pracovný zošit bude 

obohatený kresbami, komiksami a omaľovávankami.
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6
ŠpB 

0021/2013
Real IT

Gymnázium sv. 

Edity Steinovej
1 500,00 € Košice

Projekt rieši inováciu didaktických metód, postupov a nástrojov v rámci hodín informatiky 

postupným zavedením bilingválnej výučby. V rámci projektu budú študenti pracovať s 

ARDUINO kitmi aj s robotickými stavebnicami LEGO Mindstorms na vlastných 

technických projektoch a prezentovať ich ostatným študentom. Veľmi dôležitou súčasťou 

projektu je dôraz na aspekty počítačovej a informačnej bezpečnosti, ktorý priamo súvisí 

s myšlienkou práce na úlohách inšpirovaných reálnym životom. Táto časť bude 

realizovaná formou študentskej konferencie o počítačovej a informačnej bezpečnosti, 

ktorú samotní študenti pripravia pre ostatných študentov školy, ako aj pre učiteľov. 

Výstupom bude virtuálne laboratórium, čím sa podporí záujem študentov o informatiku, 

prírodovedné či technické oblasti.

7
ŠpB 

0025/2013

Bez obáv na 

internete

Stredná odborná 

škola drevárska
843,00 € Topoľčany

Zámerom projektu je poslať odkaz rodičom, aby dávali pozor, aké stránky deti 

navštevujú, rozprávali sa s nimi o nebezpečenstvách na internete, ktoré na nich môžu 

zle vplývať. Aktivity sa zamerajú na hry, cez ktoré sa  deti naučia rozvíjať svoju 

kreativitu, logiku a skupinovú prácu. Študenti SOŠD budú vedení k samostatnému 

odhaľovaniu javov a procesov, ktoré sa odohrávajú okolo nich. Za vhodný prístup k 

osvojovaniu poznatkov budú študenti používať projektové vyučovanie. Študenti využijú 

metódy hľadania a riešenia teoretických aj praktických problémov, ktoré rozvíjajú ich 

samostatné myslenie. Študenti sa riešením úlohy z reálneho prostredia budú učiť 

prekonávať prekážky, efektívne viesť komunikáciu, budú vedení k samostatnému 

získavaniu informácií prostredníctvom práce s internetom a práce v knižnici. Získajú 

zručnosti pri ochrane pred zneužívaním osobných údajov. Vyučujúci inovujú vyučovanie 

využitím nových foriem vyučovania.

8
ŠpB 

0031/2013

Po stopách 

Andyho Warhola
Základná škola 1 045,00 € Ľutina

Už niekoľko rokov chýba medzi návštevníkmi galérií, múzeí a umenia mladšia 

generácia. Je to zapríčinené súčasným trendom, ale aj výchovou. Zámerom projektu je, 

aby sa žiaci, ale aj pedagógovia oboznámili viac s umením. Spoločne navštívia 

múzeum, ktoré vystavuje výlučne diela Andyho Warhola ako stálu expozíciu. Žiaci budú 

mať možnosť svoje teoretické poznatky porovnávať, analyzovať, dopĺňať, vyhodnocovať 

a konkretizovať v merateľných výstupoch. Žiaci navštívia múzeum a obec Miková, 

vytvoria prezentácie, výstavu svojich obrazov, vytvoria kvíz, videoreportáž, vypracujú 

mapový náčrt i dvojjazyčný bulletin. Nielen počas exkurzie, ale aj v prípravnej a 

záverečnej fáze dôjde k prepojeniu širokej škály medzipredmetových vzťahov z oblasti 

humanitnej i spoločenskej.
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9
ŠpB 

0034/2013

"...keď Napoleon 

velí aj na 

sociálnych 

sieťach..."

Základná škola 

Vígľaš
800,00 € Vígľaš

Projekt "...keď Napoleon velí aj na sociálnych sieťach" je projektom, ktorý súvisí s 

vyučovacími predmetmi v ôsmom ročníku ZŠ, kde je učivo dejepisu orientované na 

vznik moderných národov až po 1. svetovú vojnu. Projektové aktivity spoja vyučovacie 

predmety dejepis, výchova umením, informatika, etická výchova, mediálna výchova a 

multikultúrna výchova. Ambíciou projektu je obohatiť tradičné vyučovacie hodiny o 

zážitkové aktivity, tvorivé dielne, o hodiny vyučované mimo prostredia štandardnej 

triedy, o nové netradičné metódy vyučovania. Žiaci budú cez historickú postavu 

Napoleona Bonaparte spoznávať históriu, pracovať so sociálnymi sieťami, aktívne 

vyhľadávať a spracovávať informácie z doby Napoleona. Okrem tejto postavy budú žiaci 

spoznávať aj významných predstaviteľov slovenských dejín a aktívne pracovať s 

médiami, reklamou a ďalšou výpočtovou technikou. 

10
ŠpB 

0035/2013

My sa neučíme, 

my sa hráme

Centrum voľného 

času detí a 

mládeže

843,00 € Dobšiná

Členovia bábkohereckého záujmového útvaru, v spolupráci s vyučujúcimi cudzích 

jazykov pripravia scénky a dramatizácie jednotlivých tém vyučovacích hodín, ktoré 

potom odprezentujú na hodinách. Deti sa na hodine postupne stanú účastníkmi hry a 

sami budú vytvárať situácie súvisiace s témou hodiny. Okrem anglického jazyka, budú v 

spolupráci s vyučujúcimi navštevovať i hodiny nemeckého a ruského jazyka. Dieťa sa 

nenásilnou formou učí učebnú látku a cez zábavu spozná cudzie slovíčka, výrazy, naučí 

sa komunikovať. Spolupracujúcou organizáciou bude Základná škola Dobšiná.

11
ŠpB 

0036/2013

Vieme sa brániť 

nástrahám 

internetu

Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb

1 300,00 € Michalovce

V dnešnej, technicky vyspelej dobe už k životu mladého človeka neodmysliteľne patrí 

internet, ktorý nielen uľahčuje prácu, ale prináša so sebou aj určité riziká, 

nebezpečenstvo a hrozby. Cieľom projektu je pomocou aktivít vstúpiť do sveta 

bezpečného internetu a vytvárať priestor na spoluprácu medzi žiakmi, učiteľmi a 

seniormi. Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb spolu s učiteľmi budú vytvárať 

prezentácie, učebný materiál, príručky, informačné brožúry zamerané na bezpečnosť na 

internete, ozrejmia si pojmy ako napr. SPAM, SPYWARE, PHISHING, VÍRUS, 

ANTIVÍRUS, v rámci praktickej aplikácie, toho, čo sa už naučili, budú odovzdávať 

informácie a skúsenosti seniorom. Jednotlivé aktivity projektu budú zverejňované na 

webovej stránke školy a medializované v regionálnej televízií Mistrál, s cieľom 

informovať verejnosť.
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12
ŠpB 

0037/2013

Pre lepšiu 

budúcnosť
Základná škola 835,00 € Revúca

Cieľom projektu je ukázať žiakom výhody ale aj riziká používania IKT, pretože oni 

informačno-komunikačné technológie neprijímajú ako niečo nové, ale považujú ich za 

súčasť svojho života. Projekt žiakov 7. ročníkov zasvätí do problematiky využívania 

informačno-komunikačných technológií. Cieľom bude prehodnotiť postoje a návyky detí 

podmienené rizikami IKT. Výstupy oslovia všetkých žiakov 2. stupňa a ich rodičov. 

Počas mesiaca marec budú žiaci pracovať na týždňových úlohách, z ktorých budú 

vychádzať konkrétne výstupné materiály. Výstupom budú plagáty vytvorené žiakmi, 

príbehy o kyberšikane, či Desatoro rád pre rodiča a žiaka.

13
ŠpB 

0041/2013
Fotošok

Gymnázium 

Mateja Hrebendu
1 450,00 € Hnúšťa

Ako mohli ľudia v roku 1842 žiť bez Photoshopu a tlačidla PRINT? Aj na tieto otázky 

odpovie projekt Fotošok zameraný na prepojenie IKT, chémie a umenia. Študenti sa na 

hodinách umenia a kultúry zoznámia so základmi kompozície a fotografovaním, zostroja 

si vlastnú Cameru Obscuru, na hodine informatiky pomocou softvéru Photoshop vytvoria 

digitálny negatív, ktorý následne vytlačia laserovou tlačiarňou na fóliu. Digitálny negatív 

použijú na hodine chémie ako podklad pre vytvorenie vlastnej fotografie historickou 

technikou z roku 1842 Argentotypia - Van Dyke založenej na redukcii železitých a 

strieborných iónov slnečným svetlom. Na záver navštívia jedinečnú expozíciu Jozefa 

Maximilián Petzvala zakladateľa modernej optiky a fotografie v Spišskej Belej a 

zorganizujú vernisáž vlastných fotografií.

14
ŠpB 

0042/2013

Pohyb, hudba, 

pesnička a nie 

nudná stolička

Pedagogická a 

sociálna 

akadémia

1 490,00 € Prešov

Žiaci 3. ročníka PaSA, ktorí navštevujú hodiny Kreatívnej hudobnej výchovy budú 

kreatívne riešiť problematiku agresivity a rizík informačno- komunikačných technológií 

prostredníctvom hudobných činností. Využijú pri tom svoj talent v oblasti spevu, tanca, 

hry na hudobné nástroje a vedomosti nielen z HV ale aj iných predmetov. Výsledkom 

bude hudobná rozprávka pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku a 

pieseň s video prezentáciou pre rovesníkov, v ktorých vyjadria svoj názor na danú 

problematiku, pričom modernú techniku využijú v prospech týchto aktivít. Hudobnú 

rozprávku a pieseň budú žiaci prezentovať na školách, kde majú žiaci priebežnú prax, 

t.j. materské školy, školské kluby a Centrum sociálnych služieb pri OZ Barlička. Pieseň s 

video prezentáciou bude zverejnená na internetovej stránke školy.
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15
ŠpB 

0048/2013

Drevené skvosty 

Oravy a blízkeho 

okolia

Základná škola 

Janka Matušku
579,00 € Dolný Kubín

Projekt Drevené skvosty Oravy a blízkeho okolia spoznáva kultúrne a vlastivedné 

bohatstvo regiónu zaradené do svetového dedičstva UNESCO – evanjelický drevený 

artikulárny kostol v Leštinách, rímskokatolícky drevený Kostol Všetkých svätých v 

Tvrdošíne a obec Vlkolínec. Získaný dokumentačný materiál bude predmetom plnenia 

ďalších cieľov projektu. Žiaci navštívia pamiatky, urobia fotodokumentáciu, výstavu 

amatérskej fotografie, reportáž. Ďalšie aktivity budú spojené s vyučovacou hodinou 

geografie, žiaci budú pracovať s GPS, naučia sa čo je geocaching a zapoja sa do 

geografickej súťaže o pamiatkach. Výstupom bude informačná tabuľa zameraná na 

slovenské pamiatky zaradené do svetového dedičstva UNESCO, ktorá bude trvalo 

umiestnená v priestoroch školy.

16
ŠpB 

0049/2013

Malí reportéri 

riešia úlohu: Ako 

spojiť vedu a 

tradičnú ľudovú 

kultúru?

Základná škola 

Rudolfa Dilonga
1 050,00 € Trstená

Žiaci dostávajú na vyučovaní množstvo informácií mnohé splynú a iné úplne zaniknú. 

Cieľom projektu je ponúknuť moderné spôsoby získavania poznatkov vlastným 

pričinením, zážitkovým učením podporiť tímový výskum žiakov a naučiť sa komunikovať 

v tíme. Žiaci sa stanú reportérmi, ktorí získajú veľa vedomostného materiálu práve 

prostredníctvom IKT technológií - naučia sa pracovať s fotoaparátom, s kamerou, so 

strihačom v programe Pinnacle, budú manuálne pracovať v tvorivých dielňach, rozvíjať 

svoju fantáziu a zručnosti v tvorivých činnostiach v rámci regionálnej a mediálnej 

výchovy. Zároveň navštívia vedecké centrum a získajú možnosť porovnať a sfilmovať 

tradičné remeslá i vedecké a fyzikálne javy. Výstupom tohto projektu bude multimediálny 

DVD film vytvorený priamo žiakmi, ktorí pod vedením svojich učiteľov vyhľadajú a 

spracujú informácie pomocou inovatívnych technológií.

17
ŠpB 

0051/2013

Prevencia proti 

kyberšikane
Obecná knižnica 1 300,00 € Mudroňovo

Projekt je zameraný na prevenciu proti kyber šikanovaniu na primárnej úrovni. 

Prevenciou chceme chrániť naše deti a mládež pred novodobou formou šikany. Deti si 

vypočujú prednášku na tému šikanovanie, ktorú bude prednášať psychológ, stretnú sa s 

odborníkom z IT oblasti, ktorý im vysvetlí prácu s PC, mobilným telefónom, internetom a 

bezpečnosť na týchto zariadeniach. Jednou z aktivít bude práca s fotoaparátom. Z prác 

detí a mládeže sa zhotoví výstava fotografií, ktorá bude prístupná pre obyvateľov obce, 

žiakov okolitých škôl. Zhotoví sa brožúra s najlepšími fotografickými prácami, ktorá bude 

distribuovaná na základné školy, knižnice, a zdravotné strediská.
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18
ŠpB 

0057/2013

Náučný chodník 

Mikroregiónu pod 

Panským dielom

Základná škola 

Sama Cambela
893,00 € Slovenská Ľupča

Napriek snahe učiteľov o odbornú výučbu predmetu regionálna výchova v 4. ročníku, 

chýbajú informácie o okolitých obciach z regiónu Pod Panským dielom, ktoré si každý 

vyučujúci musí samostatne vyhľadať. Tieto informácie spracuje pomocou IKT a 

následne prezentuje žiakom. Zámerom je však zmeniť spôsob výučby na formu 

zážitkového učenia, ktoré žiakom sprostredkuje informácie v konkrétnej situácii - zážitku. 

Úlohou žiakov 4. ročníka bude zozbierať informácie priamou návštevou obcí. Informácie 

následne spracovať a prezentovať formou vývesných tabúľ tvoriacich náučný chodník v 

areáli ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči.

19
ŠpB 

0062/2013
Farby zeme Základná škola 1 050,00 € Bratislava

Myšlienkou projektu je interaktívnou formou upriamiť pozornosť žiakov, učiteľov aj širšej 

verejnosti na pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, nenahraditeľnú zložku života na 

zemi a našu živiteľku. Žiaci budú maľovať obrazy, pričom využijú farby vyrobené z pôdy. 

Zároveň poukážu na jej krásu, ktorá je možno na prvý pohľad skrytá, ale prejavuje sa v 

rozmanitosti foriem živočíchov a rastlín, pre ktoré je jej existencia nevyhnutná. Rovnako 

dôležité je, že projekt podporuje samostatné myslenie žiakov, schopnosť získavať 

informácie z rôznych zdrojov, konzultovať ich so spolužiakmi, diskutovať a prijímať aj iný 

názor a pohľad na vec. Starší žiaci spracujú vedomosti, ktoré v priebehu práce získajú a 

prijateľnou formou ich odprezentujú mladším žiakom. Táto prezentácia spolu s výstavou 

obrazov dáva deťom jasný signál, že ich vedomosti, nie sú samoúčelné, ale majú dosah 

na širšiu komunitu.

20
ŠpB 

0068/2013

S ľudskosťou v 

srdci do digitálnej 

budúcnosti

Základná škola 1 200,00 € Levice

Zámerom projektu je efektívne využiť interakciu čitateľskej a digitálnej gramotnosti v 

prospech rozvíjania kvalitatívne pozitívnych vlastností žiakov. Prepojenosť posolstva 

bájok s bezpečným používaním internetu prispieva k učeniu sa pre život, k učeniu sa 

ľudskosti, cez čitateľské a informačno-komunikačné stratégie. Ťažisko projektu je hlavne 

v práci s literárnym textom a on-line učením, pričom sa dôraz kladie na prácu s 

informáciami a ich tvorivé prezentovanie. Projekt podporuje tímovú spoluprácu, riešenie 

problémov a kritické myslenie zúčastnených.
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21
ŠpB 

0071/2013

Matematika s 

číslami v 

rozprávke nás 

pobaví

Základná škola s 

materskou školou 

Brezovica

1 230,00 € Trstená

Matematika je vo všeobecnosti nepopulárny predmet pre väčšinu žiakov a preto 

realizáciou projektu chce ZŠ Brezovica ukázať, že matematika môže byť zaujímavá a 

zábavná. Projekt Matematika s číslami v rozprávke žiakov pobaví, ponúka inovatívny 

prístup k vyučovaciemu procesu, v ktorom majú žiaci dostatok podnetov, sú vedené k 

samostatnému spôsobu riešenia problémov a hravý charakter vyučovania stimuluje 

žiakov k aktivite na vyučovaní. Cieľom projektu je tvorba matematických rozprávok v 

rôznych formách a spracovanie v rôznych programoch (Word, Excel, PowerPoint, 

HotPotatoes, Kartičky). Žiaci si vytvoria kulisy, rodičia im pomôžu pri zhotovení 

kostýmov, rozprávky nahrajú a po spracovaní uložia na CD. Na konci projektu 

zorganizujú predstavenie pre rodičov, starých rodičov a mladších spolužiakov.

22
ŠpB 

0074/2013

Virtuálny svet - 

poznám ťa?
Základná škola 1 145,00 € Myjava

Hlavným cieľom projektu Virtuálny svet – poznám ťa? je zvyšovať povedomie, šíriť 

osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie, nových technológií 

ale i o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva a pomoci už v 

primárnom vzdelávaní. Zámerom projektu Virtuálny svet - poznám ťa? je zostaviť 

otvorenú nadrozmernú knihu z kartónu s prehľadom o výhodách, efektivite vo využívaní 

IKT, ale i o základných ohrozeniach internetu, ako - Hry a gambling, internetové 

známosti, kyberšikanovanie, mobily, netolerancia na internete, nevhodný obsah a 

zneužitie osobných údajov. Na základe zistených informácii pôjde o vysvetlenie a 

poukázanie, ako tieto riziká vyzerajú a ako ich rozpoznať.

23
ŠpB 

0079/2013
Otvor oči, uvažuj!

Stredná 

priemyselná škola 
657,00 € Komárno

Otvor oči, uvažuj rozširuje vedomosti osadenstva školy i rodičov o rizikách spojených s 

používaním nových komunikačných technológií. Žiaci budú vo dvojiciach skúmať 

konkrétnu zadanú tému a získavané zaujímavé informácie budú v priebehu 3 mesiacov 

sprostredkúvať študentom i žiakom školy na paravány umiestnené vo vestibule školy. 

Vyvrcholením aktivít bude  konferencia rozdelená na jednotlivé tematické sekcie s 

názvom "Komunikujme bezpečnejšie", kde budú dvojice študentov prezentovať svoje 

projekty. Projekty musia obsahovať samozrejme údaje z hodnoverných zdrojov o tejto 

tematike, z ankiet, rozhovorov so spolužiakmi, učiteľmi. Žiaci budú vytvárať krátke video 

alebo zvukové záznamy a na konci bude prebiehať vyhodnotenie dvoch 

najzaujímavejších projektov.
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24
ŠpB 

0081/2013
Netradičná fyzika

Fakulta 

prírodných vied na 

UKF v Nitre

1 500,00 €
Nitrianske 

Hrnčiarovce

Projekt je zameraný na skvalitnenie vyučovania a mimovyučovacej činnosti vo fyzike so 

žiakmi stredných škôl. Projekt bude pozostávať z niekoľkých častí. V prvom rade pôjde o 

didaktické spracovanie modelu získavania poznatkov z jednotlivých častí fyziky na 

základe pozorovania a vyhodnotenia jednoduchých pokusov. K tomuto metodickému 

postupu sa bude od žiakov požadovať schopnosť pozorovať experiment a popísať ich 

jednoduchými fyzikálnymi veličinami. Autori pripravia textový dokument s potrebnými 

náčrtkami, nákresmi a grafikou na realizáciu netradičných experimentov. Projekt bude 

overený na viacerých stredných školách v rôznych krajoch, ako aj konferenciách 

určených na teóriu a praktické otázky vyučovania fyziky doma i v zahraničí. Autori 

predpokladajú aj prípravu anglickej verzie dokumentu.

25
ŠpB 

0088/2013

Pomôžme 

útulkáčom alebo 

Zo života 

bezbúdovcov

Základná škola s 

materskou školou 

Cinobaňa

1 300,00 € Cinobaňa

V rámci projektu by sa budú žiaci venovať environmentálnej výchove a  ochrane zvierat. 

Žiaci vykonajú na hodinách virtuálnu adopciu vybraných psov a mačiek a 

prostredníctvom internetu budú šíriť inzerciu cez Facebook a portály týkajúce sa inzercie 

zvierat. Následne by žiaci navštívili lučenský útulok a natočili by reportáž o živote zvierat 

v útulku. Nakoniec by vytvorili klip, ktorý by slúžil ako osveta, informoval by verejnosť o 

existencii útulku, o živote zvierat v útulku, o postupe pri adopcii atď. Žiaci chcú týmito 

aktivitami vyjadriť spolupatričnosť k zvieratám a zároveň poukázať na to, ako sa dá 

virtuálny priestor využívať na prospešné záležitosti, a teda, ako môže technika (kamera, 

fotografie, internet) osožiť človeku.

26
ŠpB 

0093/2013

Prídeme medzi 

vás

Spojená škola 

internátna 
1 300,00 € Prakovce

Napriek skutočnosti, že Spojená škola internátna v Prakovciach vytvára ideálne 

podmienky na vzdelávanie deti s mentálnym postihom, hlavným problémom je 

dochádzka žiakov do školy. Dôvodom tohto stavu je nezáujem, neochota a nedôvera 

rómskej komunity voči ostatnej časti spoločnosti. Hlavným cieľom je zlepšiť dochádzku 

žiakov do školy, ktorá je vypuklým problémom a vytvára bariéru pri dosiahnutí vzdelania. 

Pedagogickí pracovníci spolu so svojimi žiakmi pozvú rodičov a rodinných príslušníkov 

na spoločne stretnutie v priestoroch obecného úradu, kde predstavia svoje učebné 

odbory. Predstavia sa učebné odbory poľnohospodárske práce, obchodná prevádzka a 

krajčírska výroba. Formou workshopov sa rodičia oboznámia s prácou svojich detí. 

Zároveň sa budú môcť rodičia aktívne zapojiť do tvorby výrobkov a osvojovať si tieto 

remeslá. 
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27
ŠpB 

0094/2013

Zaži - Pochop - 

Uplatni
Základná škola 1 235,00 € Svodín

Mediálna výchova je v súčasnej dobe jedným z významných socializačných faktorov 

ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie jedinca. Úlohou žiakov bude pripraviť 

divadelnú inscenáciu, ktorá bude pozostávať zo spracovania príbehov obetí násilia 

alebo iných disfunkčných následkov sociálnych médií. Samotný scenár inscenácie 

vytvoria žiaci školy na základe zozbieraných informácií pod vedením zodpovedného 

pedagóga. Zážitkové učenie má prehodnotiť priority v súkromnom živote žiakov a ukotviť 

tie správne.

28
ŠpB 

0096/2013

Zdravo jesť - 

zdravo žiť

Špeciálna 

základná škola
1 100,00 € Spišský Štiavnik

Hlavným cieľom projektu Zdravo jesť - zdravo žiť je vytvorenie knihy básní pomocou 

metódy cinquain na tému zdravia a zdravej životosprávy (ovocie, zelenina,...). 

Prostredníctvom práce na projekte a osobnej zaangažovanosti žiakov na tvorbe vlastnej 

knihy básní a estetického stvárnenia poznatkov zo správnej životosprávy, je vytvárať 

vzťah ku knihám, čítaniu a využívaniu IKT vo svojom živote. Výstupom projektu budú 

ilustrované knihy básní s témou ovocia a zeleniny a fotogaléria z priebehu projektu, 

ktorých autormi budú žiaci XII. A triedy Špeciálnej základnej školy. Knihy básní a 

fotogalériu žiaci odprezentujú na záver projektu za prítomnosti rodičov a pozvaných 

hostí.

29
ŠpB 

0097/2013

Nech to všetci 

vidia

Základná škola 

Jilemnického
1 030,00 € Žiar nad Hronom

Vytvorením školskej televízie budú mať žiaci reálnu príležitosť rozvíjať nielen svoje 

komunikačné schopnosti, ale stanú sa aj aktívnymi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Ich úlohou bude vyberať vhodný námet vysielania, vytvárať jeho obsah, triediť 

získané informácie. Zamerajú sa najmä na zachytenie aktivít, ktoré súvisia s bezpečným 

využívaním nových komunikačných technológií a ochranou pred ich rizikami. Orientovať 

sa budú na výrobu jednoduchých mediálnych produktov – školských správ, ktoré 

zmapujú život na základnej škole a v meste. Do projektu budú zapojení žiaci, rodičia i 

široká verejnosť.

30
ŠpB 

0098/2013

Do Bratislavy cez 

internet či naživo?

Základná škola s 

materskou školou 

Liesek

1 000,00 € Liesek

Projekt je určený pre žiakov 4. a 6. ročníka. Keďže súčasťou učebných osnov vlastivedy 

pre 4. ročník je učivo o Bratislave, toto učivo bude sprostredkované názornou a 

zážitkovou formou. Pre žiakov šiesteho ročníka má dlhodobý význam pre vyučovanie 

dejepisu, pretože Bratislava bola v každom historickom období dôležitým kultúrnym a 

hospodárskym centrom. Projekt by mal byť východiskovým bodom pre začiatok 

spolupráce medzi dvoma vzdialenými školami. Mal by tiež upozorniť žiakov na to, že 

internet je nielen dobrý pomocník, ale pri nesprávnom používaní sa môže stať aj zlým 

radcom. Prostredníctvom skupinového hovoru cez Skype bratislavskí žiaci poradia 

lieseckým, ktoré miesta v Bratislave by mali počas svojej návštevy určite navštíviť.
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31
ŠpB 

0100/2013

Gymleťáci spolu a 

bezpečne

Gymnázium 

Jozefa Lettricha
1 300,00 € Martin

Počas realizácie projektu chcú predkladatelia zorganizovať besedy, workshopy, 

videokonferenciu a samozrejme množstvo súťaží. Všetky aktivity budú zamerané na 

štyri základné faktory - bezpečnosť na internete, plagiátorstvo, efektívne a zmysluplné 

využitie moderných technológii v živote, komunikácia s rodičmi a zvýšenie ich 

informovanosti o moderných technológiách a ich nástrahách. Besedy budú prebiehať za 

prítomnosti odborníčky na tému kyberšikany. Výstupom budú prezentácie žiakov i 

kvalitné práce SOČ obsahujúce vlastné názory žiakov.

32
ŠpB 

0102/2013

Od knihy k 

bezpečnému 

internetu

Súkromná stredná 

odborná škola
1 500,00 € Giraltovce

Päťmesačné projektové vyučovanie bude zamerané na rozvoj spôsobilosti interaktívne 

používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie a poznať riziká s tým 

spojené. Zapojené budú predmety slovenský jazyk a literatúra, informatika, dejepis, 

občianska náuka, administratíva a korešpondencia. Počas projektu študenti budú 

pracovať v Mestskej knižnici a navštívia knižnicu v Kežmarku, aby spoznali knihu ako 

zdroj informácií. Počas Dňa kyberšikany bude realizovaná beseda s psychológom a 

aktivity na spoznanie rizík Internetu i mobilu. Na hodinách slovenského jazyka pripravia 

poviedky s témou kyberšikany, otázky právnej ochrany spracujú ako informačný leták 

pre študentov a rodičov, na hodinách informatiky vypracujú elektronický časopis na tému 

Bezpečný internet. Fotografie z pracovných aktivít uverejnia v priestoroch školskej 

knižnice. Na hodinách informatiky pripravia webovú stránku obsahujúcu informácie o 

zásadách využívania bezpečného internetu a odkazy na webové portály.
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33
ŠpB 

0107/2013
EZOP OZ ADEVYK 1 500,00 € Košice

Ezop bol múdry bájkar, ktorý šíril ponaučenia medzi ľuďmi a predkladatelia projektu by 

chceli v rámci projektu šíriť jeho ponaučenia vo svete, kde sa využívajú moderné 

technológie. Žiaci pripravia spolu s učiteľmi vzdelávacích predmetov na hodinách 

virtuálnej grafiky, technológie videotvorby, strihovej skladby, zvukovej tvorby, 

dramaturgicko–scenáristickom seminári čiastkové úlohy potrebné pre nakrútenie 

krátkych náučných videí. Ich práca bude spočívať v tvorbe scenárov, grafiky, prípravy 

kamier, strihu a ozvučenia. Video sa bude vysielať v školskej internetovej televízii každý 

mesiac. Do projektu budú prizvaní aj žiaci základných škôl, ktorí sú členmi občianskeho 

združenia a navštevujú základnú umeleckú školu v odbore audiovizuálnej a 

multimediálnej tvorby. Ezopove bájky sú plné ponaučenia, ktoré z nich vyplývajú a 

presne sa hodia na dnešný virtuálny svet, kde sa hovorí o závažných problémoch, 

poukazuje sa na vlastnosti ľudí, vyzdvihuje jednoduchosť chápania. Ezopove bájky budú 

prispôsobené dnešnej dobe. Scenáre budú napísané presne podľa Ezopa, v zmysle 

zvieracej ríše, ale v modernej dobe s využitím kulís s modernými technickými 

vymoženosťami.

34
ŠpB 

0120/2013

Internet a ja - 

bezpečne on-line
Združenie LAURA 1 000,00 € Dolný Kubín

Združenie Laura je dobrovoľné občianske združenie detí a mládeže. Stredisko 

pravidelne raz za týždeň navštevuje skupina mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov, ktorí 

prejavili záujem o dobrovoľníctvo. Ako budúcim dobrovoľníkom, ktorí sa budú v 

najbližších rokoch venovať mladším -  odovzdávať im hodnoty - združenie im chce 

ponúknuť vzdelávací a formačno-edukačný program, ktorý je zameraný na prevenciu 

proti rizikám konzumného správania sa na internete a nezdravého vyžívania nových 

komunikačných prostriedkov. Je zameraný na 25 mladých stredoškolákov z oblasti 

Dolného Kubína. Zúčastnia sa 8 na rôzne témy - šikana, komunikácia, internet, ľudské 

práva a podobne. Výstupom budú články na web stránke a v novinách.

35
ŠpB 

0129/2013
Deti hrajú pre deti

Cirkevná spojená 

škola
1 175,00 € Snina

Projekt bude podporovať netradičné vyučovanie výtvarnej výchovy, slovenského jazyka 

a literatúry, nemeckého jazyka, technickú výchovu a informatiku, mediálnu a hudobnú 

výchovu, tvorivosť a fantáziu žiakov. Na základe prečítanej slovenskej ľudovej rozprávky 

na hodine slovenského jazyka žiaci skupinovo vytvoria svojou fantáziou a 

predstavivosťou grafický návrh postavy danej rozprávky. Žiaci budú návrhy graficky 

realizovať na hodinách informatiky. Potom ich spoločne na hodinách výtvarnej výchovy 

pretvoria do podoby textilných bábok – postavičiek pre bábkové divadlo. Nacvičia 

bábkové divadlo v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré zahrajú deťom v materskej 

škole a rodičom.
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36
ŠpB 

0134/2013

Robotika pre deti 

a mládež

Asociácia pre 

mládež, vedu a 

techniku

1 226,00 € Bratislava

AMAVET sa zameriava na popularizáciu vedy a techniky predovšetkým medzi deťmi a 

mládežou, ale aj širokou verejnosťou. Cieľom projektu je zvýšiť záujem o techniku u detí 

v AMAVET kluboch i širšom okolí prostredníctvom robotických krúžkov. Úlohou detí 

bude skonštruovať a naprogramovať robota tak, aby plnil zadané úlohy. Deti tak 

prostredníctvom hry nadobudnú široké spektrum vedomostí z elektroniky, mechaniky a 

programovania. Pilotným cieľom projektu je založenie robotického krúžku s pravidelnou 

účasťou detí. Výstupy z tohto krúžku budú spísané a zdokumentované prostredníctvom 

fotografií a videa. 

37
ŠpB 

0136/2013

Rozprávajme sa 

spolu

Dedinská únia 

heľpianskych 

aktivistov, o. z.

1 450,00 € Heľpa

Všeobecne sa hovorí, že médiá využívame pre získanie informácií, na vzdelávanie, 

zábavu a komunikáciu. V našom živote zaberajú pomerne veľa času. Cez projektové 

aktivity budú realizované workshopy pre pedagógov, žiakov a rodičov. Predkladatelia 

spolu so žiakmi a pedagógmi vypracujú a spracujú dotazník na dané témy. Výsledky 

prieskumu budú zaznamenané do pracovného materiálu, ktorý bude verejne 

prezentovaný po okolitých školách. Do projektu budú zapojení pedagógovia základných 

škôl, materských škôl na Horehroní a Špeciálnej základnej školy v Polomke. Účastníci 

budú plniť rôzne úlohy a diskutovať o reklame, mládeži a internete a médiách ako 

takých. 

38
ŠpB 

0140/2013

ODPAD - to chce 

NÁPAD!

Liptovská galéria 

P. M. Bohúňa
1 600,00 €

Liptovský 

Mikuláš

Projekt ODPAD - to chce NÁPAD je projekt určený pre deti a študentov základných a 

stredných škôl s cieľom hravou formou poukázať na veľký problém dneška, ktorým je 

práve odpad. Dôležité je nielen poukázanie na problém, ale aj snaha o jeho riešenie. Pri 

príprave bude galéria spolupracovať so školami pri zbere, triedení odpadu a vytváraní 

exponátov. Na tvorivých dielňach priamo v priestoroch galérie budú môcť deti využívať 

odpadový materiál pre svoje kreatívne dielka – dekorácie, doplnky, objekty. Práve deti a 

študenti môžu byť tými, ktorí začnú upozorňovať aj svojich rodičov a sami sa stanú 

dobrým príkladom spracovania odpadu. Projekt nie je len jednorazovou výstavnou 

aktivitou. Cieľom je oboznámiť účastníkov a návštevníkov s možnosťami, ktoré v 

konečnom dôsledku pomôžu nielen zúčastneným, ale celému okoliu - deťom, 

študentom, školám, rodičom, rodinám.
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39
ŠpB 

0150/2013

Kto vidí srdcom, 

vidí dvakrát

Škola úžitkového 

výtvarníctva 

Ružomberok

1 100,00 € Ružomberok

Na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku budú žiaci na vyučovacích hodinách 

navrhovať a vyrábať haptické hračky a tyflografické knihy. V závere projektu pôjdu žiaci 

navštíviť Spojenú školu v Levoči, autori osobne odovzdajú hračky a knihy vedeniu školy 

a spoznajú žiakov, pre ktorých predmety tvorili. Projekt pomôže hravou formou 

spoznávať štruktúry, materiály, formy a tvary nevidiacim a slabozrakým deťom 1. stupňa 

základnej školy. Tyflografické knihy sú vytvorené z rozličných matérií, na jednotlivých 

stranách je zobrazený reliéfne krátky rozprávkový príbeh. Haptické hračky napomáhajú 

rozvíjať jemnú motoriku rúk, drevo zase navodzuje príjemné pocity pri hmate a hladení. 

Študentom Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku pomôže projekt cez kreatívne 

riešenie pochopiť vnímanie a myslenie nevidiacich a slabozrakých.

40
ŠpB 

0156/2013

Dlane otvorené 

pre teba

ŽŠR pri 

SOŠHSaO
1 200,00 € Bratislava

Projekt Dlane otvorené pre teba prebieha v troch úrovniach, pričom sa každý mesiac 

pracuje s jednou témou Ako sa nestať obeťou kyberšikanovania, kyberhatu, happy 

slappingu. Žiaci si vytvoria vlastnú web stránku - poradenstvo pre rovesníkov, nadviažu 

spoluprácu s rovesníckymi skupinami na sociálnych sieťach, budú spoločne diskutovať, 

vzdelávať. Výstupom bude príprava online príručky i príbehov vychádzajúcich z 

projektových aktivít. Výsledkom je aj schopnosť pracovať a využívať internetovú 

komunikáciu, prostredie internetu technicky, ale ja ľudsky. Cieľom aktivít je zlepšenie 

komunikácie žiakov s odborníkmi, rovesníkmi a tým vytvárať pohodu v škole i bezpečie 

na internete.

41
ŠpB 

0159/2013

Deň bezpečného 

internetu

Obchodná 

akadémia 

Rožňava

1 150,00 € Rožňava

Akcia Deň bezpečného internetu bude vyvrcholením predchádzajúcich aktivít v škole. 

Aktivity v škole budú smerovať k tvorbe materiálov ako plagáty, prezentácie, videá a 

web stránky. Pomocou nich budú môcť žiaci upozorniť na ohrozenia prostredníctvom 

internetu a mobilov. Hlavnou témou bude kyberšikanovanie. Na danú problematiku 

urobia predkladatelia prieskum medzi žiakmi a učiteľmi. Vyvrcholením bude jednodňová 

prednáška s odborníkom z Esetu.  Žiaci budú môcť svoje názory na bezpečnosť na 

internete prejaviť v tvorbe svojich materiálov. Najlepšie materiály budú odmenené. Žiaci 

sa budú podieľať aj na príprave organizácie Dňa bezpečného internetu.
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42
ŠpB 

0161/2013

Zmysluplná práca 

s komunikačnými 

technológiami a 

ochrana pred 

rizikami

Základná škola 

Petra Škrabáka
1 120,00 € Dolný Kubín

Klasické vyučovacie hodiny sa zmenia na zážitkové, na ktorých nebudú chýbať tvorivé 

úlohy, modelové situácie a inovačné metódy. Učiteľ bude len pomocníkom, poradným 

orgánom. Počas vyučovacích hodín budú žiaci zmysluplne pracovať s počítačom – budú 

využívať získané vedomosti, odhalia v sebe skryté organizačné schopnosti, budú mať 

vytvorený priestor na vlastnú tvorivosť, naučia sa sebavedomo vystupovať, 

komunikovať, kultivovane sa vyjadrovať a kriticky myslieť. Výsledky svojej práce budú 

predstavovať nielen žiakom celej školy ale aj učiteľom a rodičom. Výstupom bude 

Príručka užívateľa komunikačných technológií vytvorená žiakmi.

43
ŠpB 

0164/2013

Život nie je 

komiks!
Základná škola 1 312,00 € Detva

Zámerom projektu Život nie je komiks! je prezentovať komunikačné technológie, ich 

výhody, nevýhody a riziká predovšetkým žiakom a rodičom prostredníctvom rôznych 

aktivít realizovaných v rámci školy a organizácií, ktoré sa budú podieľať na danom 

projekte. Okrem základného cieľa (pozitíva-negatíva komunikačných technológií) má 

projekt slúžiť na rozvoj tvorivosti a športovej zdatnosti a na upevnenie vzťahov medzi 

žiakmi, učiteľmi a žiakmi, rodičmi a učiteľmi, rodičmi a žiakmi. Žiaci by si mali uvedomiť 

po absolvovaní naplánovaných činností skutočnosť, že voľný čas sa dá tráviť so svojimi 

blízkymi a priateľmi aktívne bez nevyhnutného použitia moderných komunikačných 

prostriedkov.

44
ŠpB 

0167/2013

Školská mediácia - 

kompetencia pre 

život

Základná škola 

sv. Cyrila a 

Metoda

800,00 € Košice

Školské prostredie je ideálnym prostredím pre "cvičisko" vzťahov medzi žiakmi v 

ochranných mantineloch trpezlivej tolerancie učiteľa. V rámci tohto projektu chcú 

predkladatelia zaviesť školskú rovesnícku mediáciu, ako jednu z kompetencií žiakov 

predchádzať, resp. riešiť vzniknuté konflikty, prejavy netolerancie, nevhodného 

správania a komunikácie. Projekt sa uskutoční v spolupráci s certifikovanou školskou 

mediátorkou. Po oboznámení a tréningu pedagógov budú v jednotlivých predmetových 

komisiách učitelia navrhovať vhodných kandidátov na rovesníckych mediátorov. Pocit 

jedinečnosti žiakov učiť sa pracovať v tíme a trpezlivosť vnímať prekážky ako výzvy 

môže byť odmenená kvalitnými medziľudskými vzťahmi.



Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2013/2014

P. č.
Číslo 

ziadosti
Názov projektu

Názov/meno 

predkladateľa 

projektu

Podporená 

suma
Mesto Anotácia

45
ŠpB 

0172/2013

Peniaze hýbu 

svetom

Základná škola 

Jána Amosa 

Komenského

1 000,00 € Tvrdošovce

Zámerom projektu je hlavne naučiť žiakov základy finančnej gramotnosti, pripraviť ich na 

to, aby situácie, ktoré sa im naskytnú v bežnom živote týkajúce sa tejto témy zvládli bez 

problémov a bez finančnej ujmy. Prvou časťou je rozvíjanie finančnej gramotnosti u 

žiakov, s tým bude súvisieť aj príprava na Konferenciu o eure. Druhou časťou bude 

samostatná konferencia o eure. Poslednou časťou budú školenia pre rodičov a 

obyvateľov obce, kde pedagógovia odovzdajú ďalej vedomosti, ktoré nadobudli počas 

spomínanej konferencie. Prvá časť projektu bude prebiehať na hodinách výtvarnej 

výchovy, kde si žiaci budú vyrábať makety eurobankoviek a euromincí. Tieto makety im 

budú slúžiť na ďalších hodinách ako učebná pomôcka na tému finančnej gramotnosti.

46
ŠpB 

0174/2013

Podnikaj ako 

Baťa!

Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb - 

Kereskedelmi és 

Szolgáltatóipari 

Szakközépiskola

800,00 € Komárno

Projekt Podnikaj ako Baťa! poskytuje dôležité ekonomické informácie o podnikateľských 

aktivitách rodiny Baťovcov, o ich živote a vplyve na životy ľudí, o ich obchodných 

vzťahoch so zahraničím. Pomocou exkurzie žiaci budú mať možnosť nahliadnuť do 

priestorov podnikania a bývania pracovníkov Baťových firiem. Oboznámia sa s 

inováciami v oblasti logistiky, starostlivosti o zamestnancov a zákazníkov. Získané 

vedomosti žiaci spracujú na informačné panely a do podoby spoločenskej hry, v ktorej 

využijú aj fotografie budov a závodov. Počas spracovania informácií sa žiaci naučia 

triediť z množstva dostupných informácií tie najpodstatnejšie a najdôveryhodnejšie. 

Spoločenská hra bude slúžiť ako učebná pomôcka, ktorá odovzdáva cenné informácie 

ostatným žiakom hravou a tvorivou formou.

47
ŠpB 

0175/2013
(U)menenie Základná škola 1 500,00 € Janova Lehota

Projektom (U)menenie chce Základná škola v Janovej Lehote zmeniť pohľad žiakov na 

miesto umenia v súčasnej masmédiami nasiaknutej dobe. Prostredníctvom projektových 

aktivít žiaci zistia, že umenie je i na tých najmenej očakávaných miestach. Projekt je 

zameraný na prepojenie literatúry s umením a následne prostredníctvom umenia na 

premostenie zdanlivo spolu nesúvisiacich projektov. Pôjde o povinné čítanie premenené 

na množstvo zaujímavých činností vyvrcholiacich vo výtvarnom stvárnení pod dozorom 

profesionálov výtvarníkov. Žiaci spoznajú netradičný rozmer výtvarného poňatia tém v 

skutočnom ateliéri s profesionálmi, ktorí aj neumelcom ukážu, že tvoriť umenie nie je 

také nedosiahnuteľné a zároveň je to aj forma relaxu a katarzie. Premosťujúcim 

výstupom množstva aktivít bude putovná výstava jednak výtvarných prác zrealizovaných 

v profi ateliéri, jednak ďalších výstupov z ostatných zložiek projektov.
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48
ŠpB 

0176/2013
Povolanie

Gymnázium 

armádneho 

generála Ludvíka 

Svobodu

195,00 € Humenné

Pred voľbou povolania je potrebné mať dostatok informácií. Pasívne prijímanie 

informácií na besedách a prednáškach osloví len niekoľkých žiakov, ale samostatné 

vyhľadávanie informácií je účinnejšie, pretože žiak pracuje priamo s informáciami o 

povolaní. Zámerom projektu je, aby si žiaci vedeli vybrať povolanie, ktoré zodpovedá ich 

vedomostnej úrovni, záujmom a reaguje na trh práce. Cieľom je v rámci vyučovania 

slovenského jazyka a literatúry spracovať vybrané povolania tak, aby žiaci vo svojej 

práci zahrnuli obsahovú náplň povolania, jeho klady a zápory, informáciu o školách, kde 

sa dá študijný odbor študovať doma i v zahraničí, prípadne uvedú názory ľudí, ktorí 

vykonávajú dané povolanie, nájdu citát z beletrie, ľudovú múdrosť alebo výrok slávnej 

osobnosti, ktorý súvisí s daným povolaním. Žiaci spoznajú aj nové povolania, o ktorých 

nemali žiadne vedomosti (logistik, bezpečnostný manažér a pod.)

49
ŠpB 

0180/2013

Virtuálna intímna 

zóna
Tandem, n.o. 1 350,00 € Dunajská Streda

Projekt Virtuálna intímna zóna posilní zodpovedný prístup mladých ľudí v používaní 

internetu a v zaobchádzaní sa s vlastnými osobnými údajmi a súkromnými informáciami. 

Žiaci uvidia zrkadlo ich nevhodného správania v online médiách a budú upozornení na 

ich následky nezodpovedného prístupu prostredníctvom videa, naučia sa zodpovedne 

používať internet. Samotní žiaci budú zapojení do kampane za bezpečnejší internet a 

cez túto tému im budú sprostredkované zručnosti a vedomosti o plánovaní a realizovaní 

projektov. Predmetom bude nachádzanie odpovedí na otázky, čo znamenajú osobné 

údaje, aké informácie patria k osobným údajom, ako ich môžem chrániť, prečo ich 

musím chrániť, aké dôsledky má, keď sa zaregistrujem na rôzne internetové stránky a 

podobne. Cieľom projektu je posilniť vedomý a zodpovedný prístup žiakov k online 

sociálnej sieti.
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50
ŠpB 

0186/2013

Kiranove 

kráľovstvo 

priateľstva

Špeciálna 

základná škola 

Žiar nad Hronom

1 500,00 € Žiar nad Hronom

V dnešnej dobe vedia deti a mládež zvyčajne o mobiloch, internete a sociálnych 

médiách viac ako dospelí. Písanie SMS správ, chatovanie a hranie počítačových hier sú 

súčasťou ich každodenného života. Aby im spoločnosť pomohla využívať tieto služby 

bezpečne, musí im ponúknuť informácie ako robiť veci bezpečne. Opička Kiran bude 

sprevádzať deti všetkými aktivitami počas celého trvania projektu. Bude deťom klásť 

otázky a nenásilnou formou ich bude vťahovať do diania konkrétnych aktivít.  

Vytvorením pozitívnej atmosféry na vyučovaní a zmenou vyučovacích metód budú u detí 

rozvinuté sociálne a komunikačné zručnosti, a hravou formou budú oboznámené s 

nástrahami a možnosťami ochrany v oblasti informačných technológii. Aj po ukončení 

realizácie projektu budú predkladatelia v rámci vyučovacieho procesu využívať nové 

edukatívne metódy vzdelávania.

51
ŠpB 

0189/2013
Deti v sieti

Základná škola s 

materskou školou
1 500,00 €

Rakovec nad 

Ondavou

Projekt Deti v sieti má priblížiť svet novodobých informačných technológií. Okrem kladov 

má poukázať na nebezpečenstvo, ktoré používanie novodobých technológií prináša - od 

zneužitia osobných údajov cez kyberšikanu až po rôzne druhy závislostí a zlyhanie 

osobnosti človeka. Všetky aktivity projektu budú napĺňať stanovené ciele a 

predkladatelia veria, že naučia žiakov bezpečne využívať počítač a internet vo svoj 

prospech a s ohľadom na svoj vek. Aktivity zahŕňajú Deň bezpečného internetu, besedy, 

Noc v škole, workshopy pre žiakov 7.-9. ročníka či výtvarnú súťaž. 

52
ŠpB 

0195/2013

Bezpečný internet 

a mobil
OZ Labyrint 1 300,00 € Bratislava

Projekt je určený pre deti vo veku 8 -15 rokov s cieľom podporiť ich v tom, aby využívali 

výhody internetu pre seba a včasne rozpoznali nebezpečenstvo nového média - 

internetu, mobilu. Deťom na workshopoch formou skupinovej diskusie, hrami, nácvikom 

v modelových situáciách a prostredníctvom preventívneho materiálu sprostredkujú 

predkladatelia pravidlá bezpečnosti na internete. Na stretnutiach s dospelými - rodičmi, 

pedagógmi - budú posilňovať ich rodičovskú kompetenciu v práci s počítačom s 

tematikou sexuálneho násilia a kyberšikany a podporovať ich v komunikácii s deťmi o 

nebezpečenstve sexuálneho násilia na internete, násilia prostredníctvom mobilu.
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53
ŠpB 

0198/2013

Rozprávky trochu 

inak

Základná škola s 

materskou školou 
800,00 €

Liptovská 

Kokava

Žiaci budú pracovať v grafických programoch napr. Tux Paint, Drawing for children, 

Revelation Natural Art, interaktívnym programom Hot Potatoes, programoch na tvorbu 

animácie, video dokument s nahratým zvukom, na odporučených webových stránkach 

vyhľadajú potrebné informácie. Na základe prečítaných príbehov a získaných poznatkov 

vytvoria žiaci k danému príbehu interaktívny test, ilustrácie, puzzle a krížovky v rôznych 

grafických prostrediach. Navštívia bábkové divadlo v Žiline a následne si vytvoria vlastný 

scenár rozprávky, nacvičia ju ako divadlo, vytvoria plagát a pozvánky na PC. Pozvú 

rodičov na predstavenie a jednoduchou detskou kamerou si predstavenie nahrajú. 

Hlavným cieľom projektu Rozprávky trochu inak je nielen naučiť deti pracovať s 

počítačom, ale ukázať im, ako sa počítač dá využiť v praxi, čo všetko môžeme 

počítačovo spracovať.

54
ŠpB 

0199/2013

Dvakrát meraj a 

raz klikni

Súkromná 

praktická škola pri 

OZ Barlička

1 380,00 € Prešov

Projekt je zameraný na všetkých žiakov Súkromnej praktickej školy pri OZ Barlička, ktorí 

majú mentálne alebo viacnásobné postihnutie a využívajú informnačno-komunikačné 

technológie. Cieľom projektu je prostredníctvom zážitkového učenia a vlastnej tvorivej 

činnosti žiakov, viesť žiakov k pochopeniu nástrah a zodpovednému prístupu IKT. 

Výsledkom je vytvorenie edukačnej pomôcky vo forme spoločenskej hry, pri ktorej sa v 

priebehu hry bude hráč dostávať do rôznych situácií súvisiacich s nástrahami a 

problémami pri používaní nových telekomunikačných technológií -zneužitie informácií, 

kyberšikana, sociálne dopady pri závislosti na nových telekomunikačných technológiách. 

Súčasťou projektu sú aj besedy s odborníkom v oblasti IKT, či psychológom a 

záverečná prezentácia výsledkov projektu.

55
ŠpB 

0200/2013

Na kolesách bez 

výfukových 

plynov!

Základná škola 490,00 € Šahy

Projekt s názvom Na kolesách bez výfukových plynov! rieši problematiku znečisťovania 

ovzdušia skleníkovými plynmi a súčasne ochranu prírodných zdrojov pred ich 

vyčerpaním. Projekt upozorňuje na jeden z globálnych ekologických problémov a 

vyzdvihuje nutnosť riešenia plynných odpadových produktov z dopravy a priemyselných 

závodov. Jedným z hlavných cieľov projektu je aktívne zapojenie žiakov do 

monitorovania dopravy v meste Šahy, žiaci absolvujú symbolickú jazdu na bicykloch, 

zapoja sa do prednášky bezpečnosti na cestách a vytvoria modely chemických zlúčenín, 

ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka na hodinách chémie a fyziky.
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56
ŠpB 

0208/2013

Fejsík a Gúglik v 

škole

Základná škola 

Pavla Križku 
1 250,00 € Kremnica

Hoci priateľstvo, ľudské slovo a blízkosť človeka k človeku nenahradí žiadna technika, 

vďaka nej sa zlepšili možnosti komunikácie. Projekt je určený pre žiakov všetkých 

ročníkov. Svetom informačných a komunikačných technológií budú žiakov sprevádzať 

postavičky Fejsík a Gúglik. Pripravia im celý rad aktivít a hravou formou naučia žiakov 

bezpečne využívať komunikačné technológie. Je to jeden zo spôsobov, ako urobiť krok 

k ochrane detí pred novodobým negatívnym fenoménom - virtuálnou kriminalitou a 

zasahovaním do súkromia. Aktuálna téma projektu realizovaná prostredníctvom 

tvorivého a zážitkového učenia umožňuje poskytnúť žiakom kvalitné vzdelávanie.

57
ŠpB 

0209/2013

Cestovateľské 

výpravy za 

poznaním po 

Slovensku

Základná škola 1 000,00 € Lok

Vlastivední cestovatelia virtuálnymi i reálnymi výpravami budú získavať informácie na 

hodinách vlastivedy, prostredníctvom internetu, využitím Google aplikácie Street View, z 

literatúry (čítaním povestí prislúchajúcej k preberanému obsahu učiva) a utvrdzovať to v 

reálnom svete – zážitkovým učením. Projekt sa bude realizovať nielen v triede a v 

priestoroch počítačovej učebne a knižnice, ale aj priamo v teréne, v slávnych, vzácnych 

a najstarších mestách Slovenska, v jaskyni, na hrade a zámku, pri minerálnom prameni, 

v kostole, ale aj na výchovnom koncerte zameraného na ľudovú pieseň, ľudové hudobné 

nástroje a ľudové zvyky pod názvom „Spievajže si, spievaj“. Ide o vlastivedný projekt v 

ktorom prostredníctvom zaujímavých cestovateľských aktivít dostanú žiaci priestor na 

formovanie vlastného pozitívneho postoja k životným hodnotám, k histórii, kultúrnym a 

historickým pamiatkam, ale aj k výnimočnostiam prírodných a ľudských výtvorov.

58
ŠpB 

0210/2013
BEZ-NET

Základná škola s 

materskou školou
900,00 € Záriečie

Denne sa stretávame s potrebou získavať poznatky, komunikovať s priateľmi, kolegami. 

Internet sa stal našim každodenným zdrojom informácií, prostriedkom dorozumievania 

sa. Všetky tieto krásne myšlienky a nápady sú však brzdené opačnou stránkou a to je 

nebezpečenstvo. Zámerom tohto projektu s jednoduchým názvom BEZ-NET je 

zážitkovým učením získať čo najviac poznatkov o rizikách, ktoré sprevádzajú prácu a 

komunikáciu cez internet a ako sa ich vyvarovať. Na pár hodín sa žiaci ôsmej a deviatej 

triedy premenia na vyučujúcich, oni budú mladších žiakov upozorňovať hravou a 

zábavnou formou na nástrahy, ktorým sa treba vyhnúť a zároveň ich prednesú aj 

rodičom a občanom obce. Žiaci vymyslia, nacvičia a zrealizujú divadelné predstavenie, v 

ktorom predvedú možné nebezpečenstvo internetu a komunikácie prostredníctvom neho 

s následnou besedou. To bude východiskovým bodom pre vyhlásenie výtvarnej súťaže 

a následnú výstavu prác. 
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59
ŠpB 

0217/2013

Vzájomne si 

rozumieť

Centrum voľného 

času
355,00 € Stará Turá

Súčasťou pravidelných aktivít CVČ je Detský parlament mesta Stará Turá. Tento 

parlament sa každoročne skladá asi z 15 - 20 detí II. stupňa ZŠ - volených zástupcov z 

jednotlivých tried. Projekt je zameraný na rozvoj komunikačných zručností u detí II. 

stupňa ZŠ - členov Detského parlamentu mesta Stará Turá. Rozvíjanie komunikácie sa 

bude realizovať prostredníctvom výcviku v teoretickej rovine (minisemináre) i v praktickej 

rovine (tréningy, vystupovanie, moderovanie, prezentácia). Záverečná reflexia a 

hodnotenie budú súčasťou dvojdňového sústredenia pre členov parlamentu, ktoré 

prebehne v mesiaci jún 2014 v priestoroch CVČ.

60
ŠpB 

0222/2013

Spoznaj svoj kraj, 

sprav z neho raj!

Základná škola s 

materskou školou 

Lutište 

1 050,00 € Lutiše

Nie náhodou dostal projekt rovnaký názov, ako je motto miestneho školského 

vzdelávacieho programu Spoznaj svoj kraj, sprav z neho raj. Základná škola sa spolu so 

žiakmi snaží toto motto naplniť. Hlavnou náplňou bude spoznávať prostredie, v ktorom 

žiaci žijú a zveľaďovať ho. Žiaci budú priamo monitorovať Lutišský potok, čistotu vody, 

živočíchov, rastliny. Žiaci sa stretnú s ochrancami prírody z NP Malá Fatra, vytvoria si 

mapu skúmaného terénu. Cieľom aktivít je rozvoj pozitívnych hodnôt a postojov žiakov 

ich priamou účasťou pri ochrane a zveľaďovaní životného prostredia praktickými, ale 

najmä zážitkovými metódami priamo počas vyučovacích hodín.

61
ŠpB 

0224/2013

My vám ukážeme, 

ako sa to dá
Základná škola 560,00 €

Muránska Dlhá 

Lúka

Žiaci navštevujúci Základnú školu v Muránskej Dlhej Lúke pochádzajú z neďalekej 

rómskej osady. Z prostredia, ktoré je málo podnetné, sociálne znevýhodňujúce, bez 

minimálneho bytového štandardu. Pedagógom záleží na žiakoch a hľadajú spôsoby, ako 

zaujať a odstrániť problémy, s ktorými sa stretávajú. Jazyková bariéra je nezmazateľným 

problémom komunikácie. Skrz projektové aktivity bude vytvorený dvojjazyčný slovensko-

rómsky šlabikár. Žiaci budú vyrábať obrázky a spolu s rodičmi budú kontrolovať 

správnosť gramatiky rómskych slov. Ku každému slovu bude vytvorená obrazová 

príloha. Starší žiaci sa naučia pracovať s tabuľkami, úpravou fotografií. Šlabikár bude 

plnohodnotnou dlhodobo využívanou pomôckou. 

62
ŠpB 

0225/2013

Čarovné 

cestovanie 

dejinami umenia

Základná škola 

Kalmana 

Mikszátha s VJM 

s MŠ

1 000,00 € Vrbovka

Prostredníctvom projektu Čarovné cestovanie dejinami umenia budú žiaci na ZŠ 

Kalmana Mikszátha s VJM vo Vrbovke rozvíjať medzipredmetové vzťahy v rámci 

maďarského jazyka, dejepisu, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy, hudobnej výchova a 

informatiky. Projekt zastreší štyri štýly umenia štyroch ročníkoch počas piatich týždňov. 

Vyvrcholením projektu bude záverečná prezentácia vytvorených diel a naučených scén. 

V závere projektu by sa zrealizovala exkurzia do Budapešti do Múzea krásnych umení.
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63
ŠpB 

0227/2013

Deň otvoreného 

softvéru v škole

Spoločnosť pre 

otvorené 

informačné 

technológie

1 960,00 €
Bratislava - 

Karlova Ves

Deň otvoreného softvéru v škole sa uskutočňuje viackrát v roku vo vybraných mestách 

na pôde základných, stredných a vysokých škôl. Obsahuje prezentácie, prednášky, 

semináre pre učiteľov, žiakov, rodičov s témami o slobodnom a otvorenom softvéri, 

výmenu skúsenosti, nadväzovanie spolupráce. Organizátor (SOIT) v spolupráci s 

hostiteľskou školou zabezpečí kvalitných odborných lektorov. Zámerom projektu je 

podstatne zvýšiť informovanosť učiteľov stredných a základných škôl o možnostiach 

využitia otvoreného softvéru v ich vzdelávacích aktivitách. Na začiatku projektu bude 

vytvorené webové sídlo, kde budú zverejňované informácie o cieľoch, priebeh a 

aktuálne aktivity projektu. Bude možnosť hlasovať o navrhovaných témach a na základe 

hlasovania bude zostavený program stretnutí.

64
ŠpB 

0236/2013

Ako druháci 

zvíťazili nad 

nástrahami

Základná škola J. 

Kráľa
1 200,00 € Šahy

Ako druháci zvíťazili nad nástrahami je projekt, pomocou ktorého sa poukáže na tienisté 

stránky fenoménov dnešnej doby. Mobilný telefón, počítač, televízia sú neodmysliteľnou 

súčasťou nášho života. Druháci ich poznajú, využívajú. V rámci projektu sa zábavnou 

formou dozvedia aj o nebezpečenstvách, ktoré môžu skrývať. V triede sa objavuje zlý 

Gúgloš, Surfinka či Lokalizérko. Nechýba tvorivá práca, besedy, exkurzia ani výlet. 

Učenie je hra a zábava, formuje sa myslenie detí a ich správne postoje k výdobytkom 

techniky.

65
ŠpB 

0238/2013

Po stopách našich 

starých rodičov

Špeciálna 

základná škola
1 200,00 € Žarnovica

Žiaci v špeciálnej základnej škole sú zdravotne znevýhodnení žiaci s mentálnym 

postihnutím. Všetci pochádzajú z málo podnetného prostredia. Preto im chce škola 

priblížiť prostredníctvom zážitkového učenia čaro starých remesiel, ktoré využívali naši 

starí rodičia. Na projekte bude pracovať 15 žiakov, 8. a 9. ročníka. Hodiny budú pre 

žiakov zaujímavejšie, ľahšie osvojiteľnejšie pomocou rôznych farebných kartičiek a 

hlavne názorných ukážok. Žiaci budú vyhľadávať informácie o našich starých 

remeslách, profesiách. Pripravené sú aj diskusie a práce s rezbármi, pekármi, hrnčiarmi, 

spisovateľmi, drôtikárom. Pomocou zvykov, tradícií a lektorov im bude ukázané niečo 

pekné, pozitívne, čomu budú rozumieť.
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66
ŠpB 

0247/2013
Malí záchranári

Základná škola s 

materskou školou
1 500,00 € Hriňová

Žiaci v rôznych ročníkoch budú pri realizácii projektu vedení k znalostiam poskytovania 

prvej pomoci. Na modelových situáciách sa naučia poskytovať základy laickej 

predlekárskej prvej pomoci, čím si preveria teoretické vedomosti v praxi. Na hodinách sa 

budú žiaci rozprávať aj o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci z morálneho i 

občianskeho hľadiska, aby pochopili jeho význam. Počas projektu sa oboznámia s 

prácou záchranárov pracujúcich na Záchrannej službe v Hriňovej i prácou zdravotníkov 

transfúznej stanice v Banskej Bystrici. Na základe projektového vyučovania, tvorivej 

činnosti, besied a exkurzie sa každý žiak aktívne zapojí do vyučovacieho procesu. 

Projektom sa rozvinie i spolupráca medzi školou a materskou školou. Výsledky budú 

spracované v prezentácii, ktorá bude uvedené na web stránke školy aj formou 

televíznych správ. Projekt môže pomôcť k predchádzaniu niektorých úrazov.

67
ŠpB 

0250/2013

Shakespeare v 

sieti

Súkromná 

základná škola 

waldorfská

1 500,00 € Bratislava

Shakespeare v sieti prepája cez projektovú prácu žiakov rôzne predmety. Žiaci v ňom 

naštudujú a zrealizujú historické divadelné predstavenie s využitím internetu a sociálnej 

siete, zažijú a spoluvytvoria proces mediálnej kampane. Divadelné postavy dvoch 

Shakespearových diel oživia najskôr cez seba, počas komunikačného a dramaticko-

zážitkového výcviku na hodinách slovenského jazyka, projektových hodinách a aj mimo 

vyučovania. Následne, po vžití sa do charakterov, historického kontextu a spôsobu 

komunikácie postáv, ich nechajú ožiť na internete v sieti Facebook. Zriadia im identity, 

schránky, vypracujú ich profily, budú pridávať informácie a statusy, socializujú ich a 

pritiahnu na ne pozornosť premyslenými „kauzami“. Projekt je spoločným dielom žiakov, 

učiteľov a rodičov školy, prezentovaný nielen v miestnej komunite, ale aj v zahraničí 

(ČR) na stretnutí škôl. Cieľom je priniesť uvedomenie, aký „reálny“ môže byť človek na 

internete, aká /ne/bezpečná je komunikácia cez siete a aké divadlo v „sieti“ vedia 

predviesť rôzne postavy.
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68
ŠpB 

0260/2013

Film ako spôsob 

prejavu a 

pochopenia

Gymnázium 

Andreja Kmeťa
1 275,00 €

Banská 

Štiavnica

Film ako spôsob prejavu a pochopenia - projekt, ktorý vnesie do školy a výučby viac 

kultúry, atraktívnosti, tvorivosti a predovšetkým schopnosť myslieť, hodnotiť a pracovať s 

informáciami. Ukáže študentom, že sa im škola chce priblížiť a porozumieť, dať priestor 

na realizáciu a vybudovať v nich hrdého, sebavedomého človeka, ktorý vie svoje sny 

meniť na realitu. Škola dá študentom priestor na tvorbu svojho krátkeho filmu. Je to 

výborný spôsob ako komunikovať s mladou generáciou a ako pomôcť vyvolať v nich 

pozitívny vzťah ku škole, do ktorej chodia, čo je základným krokom k pozitívnemu 

náhľadu na vzdelanie. Výstupom bude 3-6 krátkych filmov, recenzie a filmové kritiky, 

diskusie na web stránke školy.

69
ŠpB 

0261/2013

Premeny 

tradičného 

vyučovania - 

aktívne učenie sa

Základná škola 1 450,00 € Handlová

Hlavným zámerom projektu je odstránenie transmisívnosti tradičného vyučovania a jeho 

premena na moderný typ vyučovacieho procesu. Žiaci sa zahrajú na historikov a 

vyskúšajú si analýzu historického prameňa, v spolupráci so spolužiakmi vytvoria projekt 

k danej téme. Prostredníctvom IKT budú riešiť aj problémové úlohy, v didaktických hrách 

sa zahrajú na Rimanov, spoznajú kultúru Ríma počas archeologických prác a po 

nadobudnutí dostatočného množstva poznatkov zorganizujú detskú konferenciu s 

použitím videohovoru, kde poslucháčom na druhej strane nebude nik iný, ako rodič.

70
ŠpB 

0262/2013

Vytvárame 

reportáže - 

spoznávame 

mesto naše

Špeciálna 

základná škola
650,00 €

Dubnica nad 

Váhom

Mentálne postihnuté deti sa učia orientovať vo svojom meste a jeho inštitúciách na 

základe vlastných zážitkov. Navštívia inštitúcie mesta podľa konkrétneho zamerania 

napr. kultúru, starostlivosť o zdravie, šport, služby, cestovanie a pod. V každej inštitúcii 

splnia danú úlohu na základe ktorej spoznajú úlohu inštitúcie a osvoja si sociálne 

zručnosti občana mesta. Z každej inštitúcie urobia fotoreportáž - učia sa tak pracovať s 

fotoaparátom, počítačom, vyhľadávať informácie na internete, sumarizovať a 

prezentovať poznatky. Svoju fotoreportáž zhrnú do fotoknihy, ktorá bude slúžiť ostatným 

žiakom ako sprievodca mestom. Svoje mesto prezentujú na výstave v Dome kultúry v 

Dubnici nad Váhom. Reportáže z môjho mesta, kde prostredníctvom mestskej tlače, 

rozhlasu a stránky mesta pozvú obyvateľov Dubnice nad Váhom a okolia. Z každej 

oblasti napíšu krátky článok na webové sídlo školy.
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71
ŠpB 

0263/2013

Pred oponou, za 

oponou

Gymnázium J. G. 

Tajovského
1 300,00 € Banská Bystrica

Projekt Pred oponou, za oponou sa zaoberá tematikou využívania moderných 

komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami. Zameriava sa na cieľovú 

skupinu žiakov gymnázia a ich rodičov. Jeho cieľom je netradičnými a tvorivými 

metódami pripraviť žiakov bilingválnej sekcie na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z 

francúzskeho jazyka a literatúry. Zameriava pozornosť žiakov na problematiku 

zneužívania moderných komunikačných technológií, pomáha zorientovať sa v rizikách, 

ktoré vyplývajú z ich používania. Taktiež má za cieľ naučiť žiakov vyjadriť ich názor vo 

francúzskom jazyku, čo im umožní zlepšiť jazykové kompetencie. Uvedenie divadelnej 

hry vo francúzskom jazyku so slovenskými titulkami priblíži danú problematiku aj 

rodičom a širšej verejnosti.

72
ŠpB 

0270/2013

Prerežme sa 

prierezovými 

témami

OZ Žabky 2 000,00 € Košice

Projekt Prerežme sa prierezovými témami sa zameriava na výučbu mediálnej výchovy 

na školách. OZ Žabky pripraví motivačný seminár pre pedagógov škôl, kde im budú 

prezentované zaujímavé nápady na vyučovanie mediálnej výchovy.  Okrem toho počas 

celého projektu budú k dispozícií lektori z OZ Žabky, aby poskytovali prípadný servis, 

monitoring, konzultácie, pokusné hodiny. Zámerom projektu je vytvoriť tri vzájomne 

súvisiace informačné brožúry - učebnicu, cvičebnicu, manuál, ktoré by boli distribuované 

medzi pedagógov v Košickom kraji. V učebnici pre pedagógov by sa učiteľ dozvedel, 

ako má byť mediálna výchova chápaná, a ako má byť uchopená vo vyučovaní, o čom 

všetkom by vyučovanie mediálnej výchovy malo byť. V cvičebnici pre žiakov pôjde o 

konkrétne príklady pre žiakov. Projekt by mal byť pilotným projektom, z ktorého sa budú 

odvíjať ďalšie aktivity do budúcna pre ostatné základné školy. 

73
ŠpB 

0274/2013

Svet fantázie v 

dobe modernej

Gymnázium 

Štefana Moysesa 
1 300,00 €

Moldava nad 

Bodvou

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť čitáreň, miestnosť pri školskej knižnici, ktorá bude 

pôsobiť útulne, živo a hravo, bude lákať na únik do sveta fantázie prostredníctvom kníh 

s možnosťou využitia nášho moderného sveta, sveta mobilov, smartfónov, tabletov, 

netbookov, či elektronických čítačiek kníh. Samotná čitáreň bude výsledkom práce 

žiakov, čo by malo byť lákadlom na využívanie miestnosti, ktorá je ich dielom. Žiaci 

navrhnú výzdobu stien. Tieto návrhy spolu s hlasovaním budú zverejnené na web 

stránky školy. Žiaci sa naučia rozumne pracovať v modernými technológiami, ktoré dnes 

už nesporne patria medzi naše každodenné nástroje, naučia sa spracovať informácie 

získané z rôznych zdrojov, budú sa prezentovať pred ostatnými formou divadelného 

predstavenia, prednášky aj zážitkového čítania.
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74
ŠpB 

0281/2013

Literárne 

sústredenie 

Medziriadky 2014

OZ Múzy 1 970,00 € Šurany

Cieľom projektu Medziriadky je poskytnúť počas týždňového literárneho sústredenia 

jeho účastníkom kvalitnú odbornú odozvu k ich tvorbe v oblasti poézie a prózy a ich 

prepracované diela uviesť v reprezentatívnom zborníku prác. Projekt je zameraný na 

mladých tvorcov vo veku od 13 do 26 rokov. V rámci týždňového sústredenia sú pre 

účastníkov pripravené odborné konzultácie, prestížni literárni hostia, prednášky, 

workshopy, tvorivé cvičenia, divadelné predstavenie, koncert a filmová projekcia. 

Predkladatelia si kladú za cieľ vzdelávať nenásilne a neformálne aktívnych aj budúcich 

literárnych tvorcov, pomôcť im v ich profilácii, vytvoriť networkingovú platformu pre 

formovanie komunity mladých autorov a počas roka ich prezentovať formou čítačiek, 

online výstupov a prezentáciou zborníka diel na literárnych podujatiach a festivaloch.

75
ŠpB 

0285/2013

Voda a 

komunikačné 

technológie

Základná škola P. 

O. Hviezdoslava 

Snina

1 210,00 € Snina

Projektové vyučovanie o vode v spojení s informačnými a komunikačnými technológiami 

prispeje k oživeniu, vylepšeniu a zatraktívneniu vyučovania prírodovedných predmetov. 

Žiaci 6. až 8. ročníka vytvoria vedecké tímy, budú riešiť projektové úlohy o pitnej, 

odpadovej a minerálnej vode. Výsledky svojho výskumu budú žiaci prezentovať svojim 

spolužiakom, učiteľom i zástupcom základných škôl v regióne na školskej konferencií v 

závere projektu. Súčasťou konferencie bude i výstava literárnych a výtvarných prác 

žiakov s tematikou bezpečného používania informačných a komunikačných technológií.

76
ŠpB 

0290/2013

Letom 

stredovekom

Hontiansko-

ipeľské osvetové 

stredisko

1 565,00 € Veľký Krtíš

Projekt má ambíciu ukázať žiakom, aký je rozdiel medzi informáciami rýchlo dostupnými 

z internetu oproti namáhavejšiemu spôsobu overovania si informácií z iných zdrojov. 

Žiaci budú overovať informácie získané cez internet s realitou. Spoločne sa vyberú na 

hrad v Modrom Kameni. Metodická príručka o vrcholnom stredoveku, ktorú získajú školy 

zdarma pred začatím projektu, ostane pedagógom aj do budúcnosti na ďalšie 

vzdelávanie. Z dlhodobého pohľadu projekt žiakom poukáže na krehkosť informácií z 

internetu a naučí ich overovať si takto získané informácie. Pripravená metodická 

príručka bude k dispozícií aj ďalším školám, ktoré by mali záujem o absolvovanie tohto 

vzdelávacieho projektu v neskoršom období. Pestrosť úloh v nej nechá priestor k 

opakovanej návšteve múzea, ale s inými zadaniami.
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77
ŠpB 

0298/2013
Po stopách......

Stredná odborná 

škola - 

Szakközépiskola

1 500,00 €
Moldava nad 

Bodvou

Hodiny slovenského jazyka a triednické hodiny i hodiny informatiky ako aj hodiny 

dejepisu a podnikania sa na 5 mesiacov premenia na redakciu a reklamnú agentúru kde 

žiaci budú novinármi, tvorcami reklamných letákov i brožúr, budú spracovávať získané 

údaje i fotografie a na témy, ktoré sú podľa učebných osnov, budú témami na 

spracovanie v podobe PowerPointov, brožúr, letákov, fotoknihy, krátkeho fotofilmu a 

správ, článkov s použitím publicistického štýlu. V rámci bezpečného používania 

komunikačných technológií, sa oboznámia s blogovaním, so sociálnymi sieťami a ich 

úlohou bude vytvoriť aj blogovú i Facebookovú stránku pre tento projekt.

78
ŠpB 

0300/2013

Programovanie 

zábavne, 

profesionálne a 

inak

Gymnázium sv. 

Uršule
1 460,00 € Bratislava

Projektom Programovanie zábavne, profesionálne a inak chce škola zvýšiť úroveň 

vyučovania informatiky a poskytnúť žiakom možnosti priamej aplikácie osvojených 

poznatkov do praxe. Žiaci sa v priebehu svojho štúdia oboznamujú s viacerými 

programovacími jazykmi od detských programovacích jazykov až po objektové 

programovanie v Pascale. Kľúčovou činnosťou bude vytvorenie funkčného robotického 

modelu, ktorý sa skladá z navrhnutia a postavenia robota, jeho naprogramovania, 

testovania, prípadného prerobenia či opravenia. Pre niektorých je programovanie zložitý 

myšlienkový proces, ktorý vyžaduje veľkú dávku abstrakcie. Vďaka vlastným zážitkom 

predkladateľa s robotickými stavebnicami, ktoré evokujú detskú hru, môžu žiaci 

jednoduchším spôsobom nadobudnúť vedomosti a algoritmické myslenie, písanie 

postupnosti krokov.

79
ŠpB 

0302/2013

Voda - nádej 

života
Základná škola 1 498,00 € Bratislava

Projekt Voda - nádej života prepojí viacero vyučovacích predmetov -  fyziku, chémiu, 

biológiu a environmentálnu výchovu. Žiaci budú pri vyučovaní pracovať s rôznymi 

ukážkami, videami, animáciami, vzdelávacími portálmi a programami. Vyskúšajú si 

zaujímavé experimenty na hodine fyziky a chémie, vytvoria prezentácie, absolvujú 

terénny výskum  rôznych typov vôd a dozvedia sa viac o čističkách odpadových vôd. 

Vyvrcholením bude záverečný event, na ktorý budú pozvaní hostia z miestneho úradu a 

rodičia. Žiaci im budú prezentovať svoje výsledky práce.
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80
ŠpB 

0306/2013
Škola TV a filmu

Súkromná 

základná 

umelecká škola 

PinkHarmonyStud

io

1 500,00 € Zvolen

Cieľovou skupinou projektový aktivít sú žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Pink 

Harmony, ktorá otvorila odbor audiovizuálnej a multimediálnej výučbu pre deti od 10 

rokov v spolupráci s Stred TV- televíziou vo Zvolene. Počas niekoľkých aktivít budú žiaci 

zapojení do kamerovej dokumentácie vianočných trhov, koncertu, stretnú sa so známou 

osobnosťou z televízneho sveta, dozvedia sa viac o domácom videu a jeho ďalšom 

spracovaní. Všetky svoje diela i poznatky budú na záver prezentovať na akadémií. Žiaci 

si budú sami tvoriť scenár a hľadať zaujímavé podnety na natočenie videa. 

81
ŠpB 

0310/2013
Afrika bez mýtov Človek v ohrození 1 996,00 € Bratislava

Netradičné vyučovanie na úrovni stredných škôl učiteľov a žiakov a zvýšenie povedomia 

o slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráci je snaha OZ Človek v ohrození. Ich cieľom 

je posilniť medzikultúrny dialóg medzi žiakmi na Slovensku a v Keni a školám poskytnúť 

moderné metodické materiály približujúce kontinent Afriky bez stereotypov a mýtov. V 

projekte vytvoria sieť 16-tich aktívnych navzájom spolupracujúcich družobných škôl na 

Slovensku a v Keni a zorganizujú sériu 12 on-line video besied medzi slovenskými 

stredoškolskými žiakmi a terénnymi pracovníkmi v oblasti rozvojovej spolupráce a 

odborníkmi v Keni. Využitím moderných informačno-komunikačných technológií, budú 

môcť mladí ľudia na dvoch rozdielnych kontinentoch diskutovať navzájom ako aj s 

odborníkmi o problémoch Globálneho Juhu, príčinách a dôsledkoch svojich aktivít a 

možnostiach aktívne tieto problémy riešiť. V projekte zároveň vznikne alternatívny 

doplnkový učebný materiál, informačno-metodická príručka Afrika bez mýtov, ktorá bude 

učiteľom pomáhať pri učení o Afrike v rôznych vyučovacích predmetoch.

82
ŠpB 

0311/2013

Čo Červená 

Čiapočka 

nevedela...

Základná škola 

Slovenského 

národného 

povstania

1 100,00 € Horná Ždaňa

Moderná Červená Čiapočka často sedí pri počítači a neuvedomuje si nebezpečenstvo 

zverejňovania osobných údajov a svojich fotografií. Rovnako je nepozorná aj pri 

používaní mobilného telefónu. Poučí sa, až keď ju vypátra hackerská skupina pod 

vedením pána Vlka. Iba jej dôvtip, spevácke nadanie a dobrí kamaráti jej pomôžu dostať 

sa z nebezpečenstva. Formou rozprávky, ktorej dej navrhli a ďalej budú rozvíjať žiaci ZŠ 

v Hornej Ždane, chcú poukázať na nebezpečenstvá, ktoré prináša nesprávne 

používanie mobilného telefónu, sociálnych sietí na internete a nekritická dôvera v 

reklamu. Zároveň budú zdôraznené hodnoty ako potreba komunikácie v rodine, 

priateľstvo,

ochrana prírody.
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83
ŠpB 

0313/2013

S očami na 

stopkách...

Gymnázium 

Gelnica
1 235,00 € Gelnica

Na hodinách biológie, chémie, geografie, praktika z biológie a ekológie, dejepisu, 

slovenského a anglického jazyka budú prebiehať aktivity zamerané na vžitie sa do rolí 

,,kvázi" vedcov spojené s osvojením si vedeckých postupov, metód a spôsobov pri 

získavaní a prezentovaní výsledkov svojej práce. Študenti pôjdu po stopách  znečistenia 

životného prostredia kyslými banskými vodami. Určia bodový zdroj znečistenia, určia 

fyzikálno-chemicko-biologické parametre vody v rôznych úsekoch. Budú pracovať s 

analytickým kufríkom, mikroskopom, pH metrom, GPS zariadením, zbierať, triediť a 

sumarizovať informácie o obciach získané z obecných úradov a pod. Výsledkom 

projektu bude sumár fotografií a informácií o zaujímavostiach obcí okresu Gelnica 

prezentovaný v navrhnutom Envirokalendári prostredníctvom samostatnej webovej 

stránky a prezentáciou rovesníkom.

84
ŠpB 

0315/2013

Šetri, chráň, 

zveľaďuj!

Základná škola 

Jakubov
1 000,00 € Jakubov

Skvalitniť environmentálne vzdelávanie žiakov na I. stupni sa snaží ZŠ Jakubov. Počas 

projektu bude vytvorená metodická príručka v kooperácii s odborným lektorom. 

Nepriamo bude podporené projektové plánovanie na II. stupni, kde žiaci dostanú 

príležitosť vymyslieť a získať prostriedky na realizáciu triedneho ekologického projektu, 

ktorý získa hlasovaním ostatných žiakov najviac podpory. Víťazný triedny eko-projekt 

má zapojiť čo najväčší počet žiakov školy a prispieť tak k podpore pro-ekologického 

správania.

85
ŠpB 

0319/2013

Náš virtuálny svet. 

Skúmajme, 

diskutujme, 

tvorme, varujme!

Stredná odborná 

škola
1 500,00 €

Považská 

Bystrica

Stredná odborná škola v Považskej Bystrici podporí rozvoj komunikačných zručností 

svojich študentov. Aktivity budú zamerané na projektové vyučovanie. Bude vytvorených 

5 tímov projektového manažmentu. V prvej fáze žiaci na základe testov zistia, akú 

ideálnu pozíciu v rámci projektového tímu môžu zastávať. V druhej fáze sa budú tímy 

venovať rôznym úlohám. Práca každého tímu bude súvisieť s bezpečným používaním 

internetu - sociálnych sietí, blogov, profilov, chattov, a iných komunikátorov. Výstupom 

budú nielen propagačné materiály, ale aj efektívna výučba projektového manažmentu. 

86
ŠpB 

0321/2013
Farebná dúha Základná škola 1 500,00 € Košice

Pani učiteľka zo Základnej Školy v Košiciach sa rozhodla priblížiť tému ekosystému a 

rastlín nielen cez učebnicu, ale prostredníctvom zážitkového učenia. Projekt sa bude 

realizovať v 8 ucelených blokoch. Počas projektu si žiaci vyrobia drobné spoločenské 

hry pexeso, čierneho Petra, domino. Výstupom budú knihy zážitkov – zakladače s 

euroobalmi, v ktorých budú mať uložené všetky aktivity (fotky, riešenia problémových 

úloh, aliterácie, dúhy, ...), ku ktorým sa môžu neskôr vrátiť, prípadne ich o nejaké aktivity 

rozšíriť. 



Zoznam projektov podporených v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2013/2014

P. č.
Číslo 

ziadosti
Názov projektu

Názov/meno 

predkladateľa 

projektu

Podporená 

suma
Mesto Anotácia

87
ŠpB 

0331/2013

Plavba plná 

objavov

Stredná škola 

Ivánka pri Dunaji
1 145,00 € Ivánka pri Dunaji

SŠ Ivánka pri Dunaji chce zrealizovať programovú multipredmetovú exkurziu formou 

splavu Malého Dunaja spojenú aj s aktivitami mimo vyučovania. V prvej časti projektu sa 

žiaci na vyučovaní budú venovať ekonomickej, vedomostnej, organizačnej, 

telovýchovnej a zdravotnej príprave. Celková príprava exkurzie bude výhradne v ich 

kompetencií. Potom absolvujú splav. Počas 3 dní splavovania prejdú po rieke asi 70 km, 

navštívia 8 subjektov, ktoré sa týkajú tematických celkov 7 predmetov. Počas 

mimovyučovacích aktivít po absolvovaní každodenných exkurzií sa budú venovať 

telesnej kultúre, spoločenským aktivitám, prehlbovaniu vzťahu k prírode, táboreniu, 

rybárskym aktivitám, fotografovaniu a vyčisteniu daných prírodných lokalít. Na záver 

bude vyhlásená súťaž a výstava fotografií pod názvom Plavba plná objavov kde bude 

prizvaná aj široká verejnosť.

88
ŠpB 

0332/2013

Bezpečne a 

spisovne

Súkromné 

gymnázium 
1 000,00 € Podbrezová

Prostredníctvom vyhľadávania a analýzy textov rôznej povahy chce Súkromné 

gymnázium v Podbrezovej docieliť zmenu vo vedomí žiakov vzhľadom na vnímanie 

nebezpečenstiev a rizík komunikačných technológií. Vďaka rozvoju čítania a čítania s 

porozumením a cez tvorbu cvičení a úloh pre svojich spolužiakov sa žiaci naučia 

bezpečne pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami a túto svoju 

schopnosť budú šíriť ďalej.

89
ŠpB 

0333/2013
A predsa sa hýbe Základná škola 1 500,00 € Kremnica

A predsa sa hýbe - Základná škola v Kremnici sa zamerala v projekte na dve oblasti - 

rozvoj medzipredmetových vzťahov a súbor aktivít zameraných na úvahy o stavbe látok 

na základe pozorovania a experimentovania s plynnými, kvapalnými a pevnými látkami. 

Žiaci budú pracovať na stanovištiach, kde budú mať na pracovných listoch napísaný 

presný popis úlohy. Do predpísaného pracovného listu budú zapisovať len výsledky 

pozorovaní. Žiaci v rámci stanovíšť budú rozvíjať nielen svoje manuálne zručnosti, ale 

budú musieť dedukovať, zovšeobecňovať poznatky, budú musieť pracovať v skupinách, 

kde si budú deliť úlohy a samozrejme prezentovať získané poznatky pred triedou. 

Aktivity budú realizované na rôznych vyučovacích predmetoch - fyzika, chémia a 

prírodoveda. Žiaci absolvujú exkurziu na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, kde v 

rámci Dni otvorených dverí majú pripravené rôzne pomôcky, nástroje.
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90
ŠpB 

0335/2013

Vedecká 

konferencia - 

Stretnutie 

vedátorov.

Základná škola 

Lúčky
595,00 € Lúčky

Projekt Vedecká konferencia - Stretnutie vedátorov bude pre žiakov ZŠ Lúčky jedinečná 

možnosť rozvíjať svoje zručnosti v práci s modernými technológiami. Vyskúšajú si, ako 

získavať informácie, tvoriť príspevky a videá, a prezentovať ich s dôrazom na 

bezpečnosť. Navštívia technické alebo prírodovedného múzeum a uvedomia si, že 

existujú aj iné zdroje informácií ako internet, ktorý mnohí z nich považujú nekriticky za 

jediný zdroj spoznávania. V neposlednom rade získajú množstvo zaujímavých 

vedomostí z oblasti prírodných vied a pocit zadosťučinenia z usporiadania výbornej 

akcie - konferencie vedátorov.

91
ŠpB 

0337/2013
Kontaktný seminár Základná škola 1 170,00 €

Považská 

Bystrica

Kontaktný seminár - je výstup pre rodičov a beseda s nimi. Výmena skúseností, ktorá 

bude plniť informačnú, komunikačnú, vzdelávaciu a poradenskú funkciu. Projekt umožní 

participáciu žiakov, učiteľov a rodičov na zvyšovaní kvality edukačného procesu. Od detí 

a učiteľov budú požadovať čo najviac najrozmanitejších, odlišných a originálnych 

nápadov, aby ich vedeli dobre rozpracovať, plánovať a analyzovať. Spolupráca všetkých 

partnerov bude nevyhnutná. Kontaktný seminár ponúkne možnosť vyjadriť sa k rôznym 

problémom. Poznanie, že školské vyučovacie predmety môžu byť oveľa zaujímavejšie, 

ako si deti a rodičia myslia.

92
ŠpB 

0341/2013

Soľ nad zlato s 

Gorazdíkom

Cirkevná základná 

škola sv. Gorazda
740,00 € Prešov

Projektom Soľ nad zlato s Gorazdíkom chce žiakom na prvom stupni čo najlepšie 

priblížiť ich región, v ktorom bývajú a kde chodia do školy. Úvodnou motiváciou bude 

rozprávka Soľ nad zlato, prostredníctvom ktorej sa žiaci presunú z rozprávkového sveta 

do sveta reálneho. Žiaci opustia školské lavice a netradičnou formou vyučovania, 

navštívia národnú pamiatku Solivary pri Prešove, pozrú si výstavu Soľnobanskej čipky. 

Navštívia najstaršieho obyvateľa Solivaru a rozhovorom získajú zaujímavé príbehy o 

Solivare. Zúčastnia sa besedy s prešovským spisovateľom. Vytvoria súbor čipiek s 

rozprávkovými postavami. Pripravia si divadelné predstavenie Soľ nad zlato s 

Gorazdíkom, ktoré bude prezentované pred rodičmi a priateľmi školy. Na hodinách 

informatiky si vytvoria prezentácie o Solivare. Vyvrcholením celého projekt bude 

napísanie vlastných rozprávkových príbehov, ktoré budú uverejnené v spoločnej knihe.
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93
ŠpB 

0342/2013

Svet informácií a 

ich prezentácia

Súkromná 

základná škola
630,00 € Cerová

Projekt Svet informácií je zameraný na žiakov 5.ročníka. Zámerom je, aby ich skúsenosť 

mala čo najširšie spektrum - využívanie IKT, kritické myslenie a čítanie s porozumením 

pri vyhľadávaní informácií, reálna skúsenosť s rôznym získavaním informácií (literatúra, 

web, časopisy, pozorovanie, prieskum, dotazníky,..), ich spracovávaním (zberné tabuľky, 

analýza, porovnávanie,..) a prezentovaním (výklad; referát; prezentácia - MSOffice, 

Prezi; model, funkčný model; plagáty; grafické znázornenie a ich kombinovanie). 

Nácvikom rečového prejavu a prezentovania pred publikom sa majú prehĺbiť 

komunikačné schopnosti a znížiť hladina stresu, ktorý prezentovanie vlastnej práce 

často vyvoláva. Súčasťou projektu je vytvorenie didakticko-metodického materiálu pre 

predmet Projekty, ktorý je prvým rokom zaradený do vyučovania.

94
ŠpB 

0350/2013
Bezpečne online

Stredná 

priemyselná škola
1 300,00 € Košice

Projekt si kladie za cieľ inovatívnymi metódami vyučovania dosiahnuť rozvoj zručností a 

kompetencií študentov v oblasti informačno-komunikačných technológií, rozvoj 

komunikačných zručností, sebavedomého vystupovania žiakov, vytvárania prezentácií. 

Aktivitami sa dosiahne začlenenie študentov do problematiky, čím sa následne bude dať 

lepšie rozvinúť diskusia. Žiaci si vyskúšajú prácu s internetom, vytvoria informačné 

pexeso, absolvujú besedu so psychológom, odborníkom na IT. Na konci projektu bude 

každý účastník absolvovať výstupný test, čím sa preverí zmena oproti počiatočnému 

stavu.

95
ŠpB 

0352/2013

S batohom po 

Štiavnici

Základná škola 

Jozefa Kollára
1 500,00 €

Banská 

Štiavnica

Tretiaci zo ZŠ Jozefa Kollára sa vyberú na zaujímavú túru S batohom po Štiavnici. 

Navštívia rôzne historické pamiatky v meste Banská Štiavnica  a na hodinách 

informatiky budú o nich získavať ďalšie informácie. Aby sa mohli stať ozajstnými 

sprievodcami, musia splniť niekoľko úloh, najmä na hodinách informatickej výchovy, 

vlastivedy, slovenského jazyka, výtvarnej a hudobnej výchovy. Naučia sa prakticky 

využívať počítač i internet a pomocou nich vyrobia knižku - turistického sprievodcu po 

Štiavnici pre deti, Katalóg pamiatok B. Štiavnice, pexeso a omaľovánky. Tieto budú ďalej 

využívať na hodinách vlastivedy všetci tretiaci a štvrtáci. Projekt zavŕšia turistickou 

vychádzkou na najvyšší vrch v B. Štiavnici, kde budú sprevádzať svojich rodičov podľa 

turistických značiek. Odtiaľ budú mať výhľad na všetky historické pamiatky v  meste a 

budú určovať ich polohu pomocou kompasov. Týmto sa stanú právoplatnými 

sprievodcami po Štiavnici.
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96
ŠpB 

0353/2013
Mladí vedci v akcii

Základná škola P. 

Jilemnického
1 499,00 € Zvolen

Dnešná doba si vyžaduje od človeka všeobecný rozhľad, preto je dôležité informácie 

správnym spôsobom si osvojiť, triediť a využívať. Podstatou projektu je prostredníctvom 

zaujímavého obsahu a podnetných aktivít zaujať žiakov. Podporiť a uplatniť u žiakov 

vnútornú motiváciu, nadšenie pre bádanie a objavovanie, rozvíjať myslenie a tvorivosť. 

So systémom PASCO budú žiaci realizovať vedecké experimenty v triede alebo v 

intraviláne mesta Zvolen. Budú pracovať s odbornou literatúrou, komunikačnými 

technológiami, vypracovávať pracovné listy a tvoriť samostatné výstupy - formou 

referátov, projektov.

97
ŠpB 

0356/2013

Objavujeme 

prírodné, kultúrne 

a duchovné 

dedičstvo Malých 

Karpát

Základná škola 

sv. Dominika 

Sávia

960,00 €
Dubnica nad 

Váhom

Cieľom projektu je predstaviť žiakom ZŠ sv. Dominika Sávia oblasť regiónu Malých 

Karpát a poukázať na prírodné, kultúrne a duchovné dedičstvo tejto oblasti. Žiaci 

navštívia hrad Červený Kameň, kde absolvujú výukový program Školy v múzeu pod 

názvom  Život na hrade  a zúčastnia sa aj na vystúpení sokoliarov. Ďalšou lokalitou, 

ktorú žiaci navštívia, bude jaskyňa Driny. Žiaci sa stanú reportérmi, kameramanmi, 

fotografmi a výtvarníkmi – budú tvoriť reportáže, videozáznamy a výtvarné diela 

zachytávajúce navštívené miesta. Návšteva významných historických pamiatok a 

prírodných krás bude spojená s plnením súťažných úloh. Na základe nadobudnutých 

vedomostí žiaci vytvoria mapu regiónu Malých Karpát, plastickú mapu jaskýň Slovenska, 

leporelo o druhoch kvapľov, viacrozmerné modely hradu Červený Kameň, elektrárne 

Mochovce a jaskynného reliéfu. Vyvrcholením projektových aktivít bude prezentácia 

vytvorených výstupov projektu a vystúpenie s nacvičenou divadelnou hrou pre rodičov 

školy a širokú verejnosť. 

98
ŠpB 

0367/2013
Ťažký údel kráľov Základná škola 1 300,00 € Sabinov

Žiaci Základnej školy v Sabinove dostanú možnosť zoznámiť sa s historickými faktami 

týkajúcimi sa života kráľov v stredoveku. Štúdiom informácií a prežitých aktivít sa budú 

mať šancu dozvedieť podstatu kráľovského životného prostredia, princípy a spôsoby 

komunikácie medzi sebou na veľké vzdialenosti, metódy získavania bohatstva 

prostredníctvom alchymistov. Zážitkovým učením sa stretnú s vojenskými praktikami, 

procesmi výroby vojenskej techniky. Prostredníctvom sokoliarstva sa bližšie ocitnú v 

časoch kráľovských poľovačiek. Dôležitým momentom bude zachytenie a odskúšanie 

komunikačných možností súčasnej doby s porovnaním s minulosťou. Pomocou 

aktívneho zapojenia sa do šírenia správ rôznymi spôsobmi si budú môcť vytvoriť vlastný 

úsudok o výhodách a nevýhodách rôznych foriem neverbálnej komunikácie. V 

neposlednom rade pri návšteve hradov budú môcť žiaci spoznať príbytky kráľov a 

kráľovského dvora a porovnať ich s bývaním v dnešnej dobe.
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99
ŠpB 

0368/2013

Oci, mami, ste v 

tom s nami!

Základná škola 

Medzilaborecká
1 500,00 € Bratislava

Projekt vznikol ako odpoveď na potrebu detí a rodičov hlbšie prepojiť svoje vzájomné 

životy - školský a rodinný. Keďže žiaci trávia väčšinu času v škole a rodičia v práci, 

predkladatelia sa rozhodli využiť internetovú platformu ako súčasť vzdelávacích činností 

vyučovania a tvoriť e-denník triedy. Nadväzujú tak na aktivity predošlých dvoch rokov a 

pridávajú využívanie nielen školskej, ale aj osobnej techniky, ktorú už deti nadobudli - 

mobily, tablety, a triedny PC. Táto technika je súčasťou ich životov a tak sa stane 

súčasťou  denného triedneho aj rodinného života, pričom deti objavia taje aj nástrahy 

práce s ňou, čarovný svet vedomostí, ale aj nástrahy ich získavania. Výsledkom bude 

celostné prepojenie rodinného a školského života - cez internet aj v reálnych aktivitách, 

spoznanie bezpečného využívania mobilnej techniky. V kreatívnych činnostiach výučby 

budú fotiť, písať, zverejňovať priebežne to najlepšie z triedneho života, sumarizovať 

získané vedomosti a zážitky, sprostredkovať spôsoby, ako k nim prišli. Rozšíria tak 

svoju počítačovú, ale aj čitateľskú a najmä funkčnú gramotnosť.

100
ŠpB 

0369/2013

Akú stopu 

zanechá škola za 

75 rokov svojej 

existencie

Gymnázium Jána 

Chalupku
1 200,00 € Brezno

Popularizovať  netradičné formy vyučovania hlavne zážitkového a projektového typu sa 

pokúsi Gymnázium Jána Chalupku v Brezne v projekte Akú stopu zanechá škola za 75 

rokov svoje existencie. Žiaci sa sami stanú bádateľmi, spisovateľmi, výtvarníkmi a 

grafikmi a budú hmatateľne vidieť výsledky svojej práce. Projekt poslúži na prilákanie 

väčšieho počtu záujemcov o štúdium na škole a zároveň vyzdvihne nezastupiteľnú 

úlohu školy v živote každého človeka. Bude mapovať na konkrétnych ľuďoch, akú stopu 

v nich škola zanechala. A veria, že tá stopa je hlboká a nezmazateľná.

101
ŠpB 

0378/2013
Ži a nechaj žiť

Súkromné 

centrum voľného 

času Heuréka

1 500,00 € Zvolen

V období puberty je pre vývoj dieťaťa dôležitý vplyv vrstovníckej skupiny, keďže v tejto 

etape života deti väčšinou neberú vážne rady dospelých autorít a odmietajú ich názory. 

Projekt bude realizovaný v priestoroch školy, ale aj mimo školy na 2-dňovom sústredení 

na Látkach. Cieľom projektu je venovať sa téme šikanovania a kyberšikanovania dvomi 

spôsobmi - zážitkovými aktivitami a výchovou peer-aktivistov. Zámerom projektu je 

aktívna účasť žiakov na rôznych inovatívnych formách výučby, kde vyučujúca vedie 

žiakov k samostatnému vyhľadávaniu informácií, sprostredkuje im čo najautentickejšie 

zdroje, pomáha im osvojiť si vedomosti zaujímavým, interaktívnym spôsobom, motivuje 

ich, aby všetko naučené dokázali využiť v bežnom živote, ale i pútavou formou odovzdať 

ostatným žiakom školy.
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102
ŠpB 

0386/2013
KnowB4

Gymnázium 

Púchov
1 500,00 € Púchov

Cieľom projektu KnowB4 je dosiahnuť pozitívnu zmenu z hľadiska prevencie neželaných 

situácií, zneužívania a kyberšikany, ale aj zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov, rozšíriť 

ich slovnú zásobu v anglickom jazyku a prepojiť vyučovanie s reálnym životom. Projekt 

je zameraný na žiakov prvého ročníka gymnázií, ich učiteľov a rodičov. Projektovým 

zámerom je zvýšiť u študentov, učiteľov a rodičov povedomie o nebezpečenstvách 

kyberšikany a možných rizikách v rámci komunikačných technológií, zorganizovať 

praktický workshop s lektorom a v neposlednom rade aktualizácia vnútorného poriadku 

školy, ktorá bude riešená na základe partnerskej participácie a návrhov študentov. V 

rámci projektu bude vytvorený praktický manuál o vhodnom správaní sa vo virtuálnom 

svete, ktorý študenti sami vytvoria.

103
ŠpB 

0388/2013

Bezpečne a 

zodpovedne 

nielen na internete

Základná škola s 

materskou školou 

Chlebnice

1 100,00 € Dlhá nad Oravou

Zámerom  projektu je  zážitkovo-diskusno-interaktívnou formou oboznámiť žiakov s 

pravidlami bezpečného využívania moderných komunikačných technológií (najmä 

internetu a mobilných sietí), prevencia elektronických foriem šikanovania. V rámci 

projektu budú aj rodičia oboznámený s problematikou bezpečného využívania internetu.

104
ŠpB 

0390/2013

Zborovský hrad na 

dlani

Hotelová 

akadémia Jána 

Andraščíka 

1 450,00 € Bardejov

Projekt Zborovský hrad na dlani je zameraný na zatraktívnenie vyučovacieho procesu, 

na tvorbu netradičných pomôcok a turistických sprievodcov, podporu tvorivosti, talentu a 

iniciatívnosti žiakov, podporu záujmu o študovaný odbor a, samozrejme, o región, v 

ktorom žijú. Autormi všetkých pomôcok, ktoré tvoria podstatu projektu, sú študenti 

odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, odboru obchodné a informačné 

služby a prijímateľmi jeho výstupov sú ich kamaráti – spolužiaci základných a stredných 

škôl, ktorých oslovia s ponukou spoznávania regiónu, a tiež turistov - návštevníkov 

obce. Projekt okrem tvorivosti a zatraktívnenia vyučovacieho procesu prináša možnosť 

rozvíjať komunikatívne a prezentačné schopnosti.

105
ŠpB 

0391/2013

Interaktívna mapa 

dolného Liptova 

ako vzdelávací 

prostriedok

Základná škola 

Hubová
1 000,00 € Hubová

Projekt je zameraný na tvorbu dolnoliptovských obcí a okolia, pričom budú na mape 

vytvorené rôzne kešky (skrýše), ktoré budú situované na zaujímavých miestach. 

Zámerom je zvýšiť záujem žiakov o trávenie voľného času v prírode a zavedenie novej 

inovatívnej formy výučby, kde žiaci hravou formou nadobudnú nové vedomosti o prírode, 

získajú informácie o kultúrno-technických pamiatkach a budú im sprístupnené 

informačné technológie v podobe turistických GPS zariadení.  
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106
ŠpB 

0392/2013

Belskí internetoví 

bezpečáci v akcii
Spojená škola 1 120,00 € Belá

Zámerom projektu je zistiť, ako vedia žiaci základnej školy komunikovať pomocou 

komunikačných technológií. Projekt sa bude realizovať pomocou dotazníkov, ktoré 

vytvoria žiaci šiesteho ročníka. Tieto dotazníky budú spracovávané na hodinách 

matematiky a informatiky. Na základe týchto výsledkov budú vytvárané aktivity, počas 

ktorých im budú prezentované aj informácie o bezpečnom používaní internetu. Cieľom 

projektu je naučiť deti prostredníctvom projektového vyučovania tímovej spolupráci, 

kooperatívnemu rozhodovaniu a v neposlednom rade sa ich snaží naučiť samostatne 

získavať nové poznatky prostredníctvom vlastnoručne získaných údajov.

107
ŠpB 

0397/2013

Po stopách 

energie

Základná škola 

Janka Kráľa 
700,00 €

Liptovský 

Mikuláš

Žiaci Základnej školy v Liptovskom Mikuláši získavajú na hodinách fyziky základné 

poznatky o elektrickom prúde, učia sa zapájať elektrické obvody, oboznamujú sa so 

základnými pravidlami bezpečnosti pri práci s elektrickým prúdom. Okrem toho sa žiaci 

učia  o veterných, tepelných elektrárňach, slnečných kolektoroch, alternatívnych 

zdrojoch energie a ako šetriť elektrickou energiou. Cieľom projektu je prostredníctvom 

zážitkového vyučovania upevniť teoretické znalosti žiakov, ktorí v rámci exkurzie 

navštívia elektráreň a ATLANTIS CENTRUM v Leviciach, kde sa presvedčia,  ako 

fungujú fyzikálne javy a zákony. 

108
ŠpB 

0403/2013

Žofia D. ide do 

školy

Nadácia Milana 

Šimečku
1 830,00 € Bratislava

Zámerom projektu je na rovesníckom princípe sprostredkovať stredoškolským 

študentom pohľad mladých umelcov na súčasnú spoločnosť prostredníctvom autorskej 

inscenácie Žofia D. Témy obsiahnuté v divadelnej hre úzko súvisia s fenoménmi 

rozšírenými v dnešnej spoločnosti na Slovensku. Inscenácia má ambíciu svojou 

aktuálnosťou a bezprostrednosťou formy divadelného predstavenia osloviť mladého 

diváka - študentov stredných škôl. Má potenciál stať sa netradičnou a zaujímavou 

súčasťou vyučovacieho procesu. Doplnenie predstavenia o následnú diskusiu s 

hosťami, tvorcami, pedagógmi a študentmi by vytvorilo priestor pre interaktívnu 

komunikáciu a reflexiu problematiky.

109
ŠpB 

0411/2013
Fyzika hrou

Základná škola s 

materskou školou 

Alekšince

131,00 € Alekšince

Projekt Fyzika hrou je  zameraný na cieľovú skupinu žiakov 1. stupňa základných škôl a 

je rozdelený do piatich častí. V každej časti ide o vysvetlenie určitého fyzikálneho 

zákona, realizovaním rôznych pokusov. Na záver každého seminára deti svoje 

pozorovania pomocou farbičiek zakreslia, prípadne zapíšu do pozorovacích záznamov. 

Cieľom projektu je zvýšiť záujem detí o vedecké bádanie.

130 000,00 €


