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ÚVOD 

Dnešné sociálne, hospodárske a demografické zmeny si vyžadujú 

prehodnotenie a premyslenie nášho vzdelávacieho systému. Trh práce potrebuje 

mladých ľudí, ktorí sú inovatívni a schopní rýchlo sa prispôsobiť rýchlo sa meniacemu 

svetu.  

Sú potrebné nové základné zručnosti, ktoré musia byť dostupné pre všetkých. 

Žiaci si musia osvojiť zručnosti, ako napríklad nájsť a využiť dostupné zdroje pre svoju 

prácu, identifikovať a riešiť problémy, spolupracovať s ostatnými, vyjadrovať svoje 

názory a sústrediť sa na úlohu.  

Blížiaca sa školská reforma na Slovensku v roku 2026 predpokladá aktívne 

využívanie inovatívnych vyučovacích metód vo vyučovaní. Očakáva sa, že budú 

použité vyučovacie metódy budú konštruktivistické, praktické a poskytnú deťom čo 

najhmatateľnejšie znalosti a vedomosti z praxe prostredníctvom aktívneho prepájania 

súvislostí medzi jednotlivými predmetmi. Projektové vyučovanie je jednou z 

najvhodnejších vyučovacích metód dosiahnuť dané ciele. 

Cieľom tejto príručky je priblížiť metódu a prax projektového vyučovania do 

školskej praxe. Chceme pomôcť otvoreným učiteľom, ktorí to chcú vyskúšať a zaviesť 

do praxe vo svojich školách. 

Kniha sa skladá z dvoch častí. V prvej časti poskytujeme stručný teoretický 

prehľad, náhľad na to, čo je to školský projekt, čo je to projektové vyučovanie a ako 

začať s tým pracovať. V druhej časti knihy si môžete prečítať a dokonca vyskúšať 

hotové projekty. Tieto projekty boli overené aj v praxi, preto si ich dovoľujeme odporučiť 

všetkým učiteľom, ktorí o ne majú záujem.  

 

         autori 
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1.  ČO JE TO PROJEKT? VÝVOJ PROJEKTU A 

JEHO VÝZNAM V ŠKOLSKOM VYUČOVNÍ 

 

Projektové vyučovanie ako forma vzdelávania sa objavilo koncom 19. storočia, 

predovšetkým ako reakcia na Piagetov výskum v oblasti vývinovej psychológie, a je 

založené na téze, že jednotlivci si vytvárajú vedomosti prostredníctvom skúseností. Na 

rozdiel od bežného prostredia 

vzdelávania sa projektové 

vyučovanie uskutočňuje v "triede", 

ktorá je zameraná na študentov a 

poskytuje priestor a kontext, v 

ktorom môžu študenti spolupracovať 

a skúmať problémy a výzvy okolitého 

sveta. Ide o úplne odlišný prístup k 

procesu učenia, pretože 

uprednostňuje procesy skúmania, 

kladenia otázok a aktívnej spolupráce s cieľom vyriešiť problém alebo odpovedať na 

otázku, a nie odovzdávanie faktov. (6) 

V súčasnosti čoraz častejšie počujeme o tom, že je dôležité, aby školy odovzdávali 

vedomosti, ktoré sa dajú dobre využiť v každodennom živote. Zmenil sa spôsob, akým 

študenti pristupujú k vedomostiam, takže nielen rodičia, ale aj študenti očakávajú, že 

im vzdelávacie inštitúcie poskytnú viac praktických a aktuálnych informácií. Mení sa aj 

úloha učiteľa: dôraz sa presúva z jednosmernej komunikácie na organizovanie a 

podporu procesu učenia a na aktívnu účasť študentov. Výbornou odpoveďou na túto 

novú výzvu môže byť okrem iného aj projektová metóda. (2) 

Projektovú pedagogiku vyvinul John Dewey, americký filozof a pedagóg na Chicagskej 

univerzite, ktorý základy tejto metódy uviedol do praxe vo svojej vlastnej 

experimentálnej škole na konci 19. storočia. Práve tu prvýkrát rozvinul a uplatnil svoje 

inovatívne princípy a myšlienky vzdelávania. Svoje pedagogické myšlienky predstavil 

v knihách The School and Society (1899) a Democracy and Education (1916). (2) 

Keď hovoríme o projektovom vyučovaní, máme na mysli takú jednotku poznávacej 

činnosti, ktorá má charakter tvorivej a komplexnej činnosti a vyznačuje sa partnerskou 

spoluprácou učiteľov a žiakov (Nagy, 1976). (1)  

Učenie je v podstate individuálny proces, ale skupinová práca pomáha pochopiť a 

prediskutovať danú tému. Projektová metóda je vhodná na overenie vyššie uvedených 

„Projekt je forma organizácie 

vzdelávania, ktorý zoskupuje 

priebeh vzdelávania okolo riešenia 

praktických problémov", definuje 

Pedagogický lexikón.  
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aspektov a využitie kooperatívnych aktivít v spolupráci medzi žiakmi je pre projektovú 

pedagogiku významné (Radnóti, 2008). (1) 

 Ak sa pozrieme na súčasnú situáciu vo 

verejnom vzdelávaní v Európe, môžeme 

povedať, že v anglosasky hovoriacom svete 

koexistovali a naďalej koexistujú prax 

projektového vyučovania a prax herbertovskej 

pedagogiky. Z tohto dôvodu nie je nezvyčajné, 

že trieda alebo celé učebné osnovy predmetu sú 

organizované na základe projektov. V týchto 

krajinách má projektové vyučovanie dlhú 

históriu a súčasnosť, ktorá formuje verejné vzdelávanie. (5) 

Vo väčšine európskych krajín nezohráva projektové vyučovanie vo verejnej 

vzdelávacej praxi významnú úlohu.  

Myšlienka projektu sa objavila vo verejnom vzdelávaní v západnej Európe, najmä v 

oblasti nemeckého jazyka, koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia v súvislosti 

s politickými snahami o zmenu, najmä v študentských hnutiach. (5) 

Mládež okrem iného požadovala, aby sa viac podieľala na obsahu a metódach 

vlastného vzdelávania, a preto bola potreba projektového vyučovania vyjadrená ako 

strategická otázka reformy vzdelávania.. (5) 

 

V praxi prevládala herbartovská 

pedagogika, ktorej koncepcia zameraná 

na obsah a prenos vedomostí 

nezodpovedala autonómii žiakov, 

obsahovej a procesnej neregulovanosti, 

ktorá je súčasťou projektového 

vyučovania. 
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2. CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO 

VYUČOVANIA (KONCEPCIA, ŠTRUKTÚRA, 

FORMY, FÁZY) 

 

Projektové vyučovanie je stratégia učenia sa, ktorá sa zameriava na spracovanie témy 

alebo problému, ktorý si žiaci osvojili alebo vybrali. Rozbitím tradičnej štruktúry triedy 

alebo kurzu sa vyučovanie uskutočňuje individuálne alebo v skupinách. (1)  

Konečným výsledkom je produkt intelektuálneho alebo materiálneho charakteru, a 

samotný projekt je tiež konkrétny produkt, a možno ho rozdeliť do týchto fáz: výber 

témy, plánovanie (formulácia cieľov a úloh), organizácia, zber údajov, spracovanie 

témy, zostavenie produktu, hodnotenie a korekcia projektu, prezentácia produktu, jeho 

zverejnenie a formulácia reflexie (Hegedűs, 2002, s. 25). (1)  

V súvislosti s pojmom projektová pedagogika je potrebné vymedziť pedagogický 

rámec, v ktorom sa chápe. Z historického hľadiska možno projektovú pedagogiku 

spojiť s reformnými hnutiami a v rámci nich najmä s konštruktivistickými pedagogickými 

smermi. Pre proces vyučovania a učenia sa je nevyhnutné, aby žiaci aktívne vytvárali 

vedomosti a nie ich len pasívne prijímali. Nové vedecké poznatky sa vytvárajú reflexiou 

a integráciou poznatkov, ktoré už majú, zatiaľ čo individuálne interpretácie sa vytvárajú 

počas procesu učenia. (1)  

Úlohou učiteľa je dať priestor autonómii detí, a zároveň uľahčiť túto autonómiu ako 

facilitátor, supervízor, poradca (čo sa od klasického výkladu líši: orientácia mimo školy 

sa neobjavuje ako výlučný aspekt.). (5) 

Pri skúmaní charakteristík projektového 

vyučovania sa ukazuje, že názory v 

odbornej literatúre sa nie vždy 

prekrývajú. Podľa odbornej literatúry 

(Dunker-Götz 1988, 9-11) na túto tému 

od roku 1918 do polovice 80. rokov 20. 

storočia sformulovali rôzni autori celkovo 

11 kritérií projektového vzdelávania. 

V súlade s tým sú kritériá vzdelávania v 

rámci projektu tieto: 

1. Východiskovým bodom by mala byť problémová otázka študentov a 
plánovanie by malo prebiehať spoločne. 

2. Riešenie projektu by malo byť prostredníctvom aktivity prepojené s reálnymi 
situáciami. 

Možno odporučiť nasledovný výklad 

projektového vyučovania: spracovanie 

komplexnej témy, pri ktorom je definovanie témy, 

plánovanie a organizácia práce, práca na téme, 

tvorba a prezentácia výsledkov práce založená na 

reálnej (individuálnej, párovej, skupinovej) 

samostatnej činnosti detí. 
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3. Umožnite individuálnu prácu. 

4. umožniť skupinovú prácu. g 

5. jeho vypracovanie by malo byť ucelené, v dlhšom časovom období. 

6. cieľ by sa mal týkať poznania alebo zmeny situácie mimo školy. 

7. byť interdisciplinárny. 

8. Učitelia a žiaci spolupracujú ako rovnocenní partneri s rôznymi 
kompetenciami. 

9. Žiaci by mali byť samostatní a zodpovední za svoje vlastné rozhodnutia. 

10. Učiteľ by sa mal stiahnuť do role stimulátora, organizátora a poradcu 

11. vzťahy medzi žiakmi by mali byť pevné a komunikatívne (5) 

Ak akceptujeme vyššie uvedené charakteristiky projektového vzdelávania, môžeme 

konštatovať, že projektové vzdelávanie je klasickou formou otvoreného vzdelávania, v 

ktorom má študent rozhodujúce slovo pri určovaní obsahu, priebehu, organizačných a 

metodických riešení, použitých nástrojov, očakávaných výsledkov a spôsobov ich 

hodnotenia, a to vďaka vlastnému záujmu a kompetenciám. Vzťah medzi rodičom a 

školou je založený na reciprocite, aj keď len kvôli kompetenciám. (5) 

Faktom je, že pojem projektové vzdelávanie sa v súčasnosti používa na príliš veľa 

vecí. Z tohto dôvodu sa termín "projektovo orientovaná" navrhuje pre riešenia, ktoré 

obsahujú len niektoré alebo viaceré znaky projektovej výchovy (Michaelis 1978). Za 

projektovo orientovanú výchovu možno napríklad považovať takú, keď učiteľ určuje 

tému, ale spracovanie už prebieha spôsobom, ktorý je typický pre projektovú výchovu; 

keď je učiteľ nútený výraznejšie sa podieľať na spracovaní témy nastolenej deťmi a 

pod. V domácej literatúre sa termín projektovo orientovaná výchova často používa ako 

synonymum pre projektovo orientovanú výchovu. (5) 

 

2.1 CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA (7)  

Pre pochopenie koncepcie projektov a ich aplikácie je nevyhnutné oboznámiť sa s 

dôležitými znakmi a charakteristikami projektovej pedagogiky.  

Projektové vyučovanie a rozvoj schopnosti konať sú úzko prepojené. Rozhodujúcimi 

kritériami pre túto formu vzdelávania sú aktívna účasť na rozhodovacích procesoch, 

odstránenie rigidného oddelenia teórie a praxe a zrušenie jednostrannej špecializácie 

predmetov.  

Definovanie cieľov, výber obsahu a metód, organizácia a dosahovanie výsledkov 

musia zohľadňovať potrebu mobilizovať, aktivizovať, využívať a rozvíjať širokú škálu 

znalostných systémov (sociálnych, kognitívnych a pre konkrétne pracovné činnosti).  
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Pri projektovom vyučovaní má každý člen skupiny rovnaké práva a riadi sa 

demokratickými princípmi činnosti. Každý má možnosť plánovať, vyjadriť sa k 

problematike, spolupracovať a aktívne sa zúčastňovať na riešení projektu.  

Skupina by si mala stanoviť vlastné ciele, vypracovať obsah podľa svojich záujmov a 

potrieb a samostatne organizovať celú prácu.  

Projektové vyučovanie znamená učenie sa v reálnom živote, v praxi, v praxi.  

Výber tém vychádza z každodenných problémov a z aktuálnych a aktuálnych záujmov 

študentov. Zároveň sú tieto problémy, ktoré súvisia so záujmami a aktuálnymi 

problémami žiakov, integrované a môžu byť začlenené do plánovaného systému 

vplyvov (systém vplyvov prepojený s plánovanými kurikulárnymi štruktúrami, t. j. 

systémom kurikulárnych požiadaviek a očakávaní).  

Projektovo orientované vyučovanie je zvyčajne prierezová, integrovaná, 

ucelená, komplexná teoretická a praktická práca v rôznych predmetoch a 

disciplínach. Toto učenie si vyžaduje interdisciplinárny prístup, vyžaduje si vytváranie 

príležitostí na skúmanie a objavovanie, na hravé a nápadité učenie, na kladenie otázok 

a pýtanie sa, na kooperatívne a sociálne učenie.  

Projektové vyučovanie sa často uskutočňuje mimo múrov školy a vyžaduje si 

používanie širokej škály materiálov, médií a nástrojov.  

Je potrebné vytvoriť možnosť, aby sa škola otvorila rôznym komunitám, mestu, 

širšiemu okoliu a aby sa otvorila škála možných vonkajších vzdelávacích priestorov.  

Projektové vyučovanie mení vo svojej podstate aj úlohu učiteľa. Učiteľ je žiakom aj 

spolupracovníkom, pozorovateľom a sprostredkovateľom, ako aj partnerom, poradcom 

a facilitátorom pre žiaka a pre (profesionálnych) ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom 

podieľajú na učení.  

Táto úloha skôr "núti" učiteľa vyhýbať sa stereotypom, rozvíjať kritické 

sebahodnotenie, neustále zlepšovať kognitívne, sociálne a osobnostné kompetencie.  

Projektové vyučovanie prebieha v "otvorenom poli", čo znamená, že tu nie je pevný 

školský rozvrh a organizačné schémy.  

Organizácia vzdelávania by mala byť vo všetkých ohľadoch v súlade s "prístupom 

otvorených učebných osnov". Tento typ organizácie učenia sa poskytuje aj dostatočný 

priestor pre flexibilitu a pre začlenenie neplánovaných, neplánovateľných činností do 

procesu učenia sa.  

Projektové vyučovanie vedie k "hmatateľným" produktom, konkrétnym výsledkom.  

Je potrebné preskúmať, aké hodnoty sa pripisujú "produktom" projektového 

vyučovania. Môžu to byť materiálne hodnoty, sociálne hodnoty alebo nepriame či 

priame hodnoty, ktoré pomáhajú účastníkom v ich živote teraz aj v budúcnosti a ktoré 

majú vplyv na kvalitu života. (7) 
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2.2 CHARAKTERISTIKY A VÝHODY PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA V 

POROVNANÍ S TRADIČNÝM VZDELÁVANÍM  

 

● Dieťa nie je subjektom učenia, ale aktívnym účastníkom, preto je veľmi dôležité, 

aby sa v procese učenia cítilo dobre. 

 

● Zvedavosť, záujem, motivácia, sebadôvera, veselosť, humor, používanie 

zmyslov, možnosť konať, hádať, sloboda robiť chyby, skúmať, hľadať, tvoriť, 

spolupracovať, hrať sa, motivovať a hrať sa poskytujú tento dobrý pocit. 

 

● Deti sa učia radosti z úspechu bez ohľadu na ich schopnosti. Uprednostňuje sa 

osobný záujem a zodpovednosť žiakov. 

 

● Pre dieťa sú životné skúsenosti dôležitejšie ako vedomosti a formálne učenie je 

nahradené učením založeným na činnostiach. 

 

● Deťom sa poskytuje možnosť získavať vedomosti od rodičov alebo z iných 

zdrojov podľa ich záujmu. 

 

● Projekty vždy zahŕňajú možnosť voľby, individuálne tempo, samostatnosť, 

tvorivé riešenia pre deti, aby sa dosiahla špecifická diferenciácia. 

 

● Možnosť spolupráce a kooperácie môže viesť k významnému rozvoju 

sociálnych kompetencií dieťaťa (prijímanie pomoci od druhých, schopnosť 

pomôcť si, empatia, tolerancia, sebauvedomenie, sociálne techniky). Na rozdiel 

od individualizmu tradičného školského učenia má projekt komunitný efekt. 

 

● Mení sa aj úloha učiteľa, ktorý musí prevziať úlohu facilitátora a využívať 

nepriame vedenie (3). 

 

● Poznávací proces je prispôsobený prirodzenej zložitosti života, prispôsobený 

prostrediu. Ponúka dobré možnosti pre holistické poznávanie. Projektové 

vyučovanie rozvíja divergentné myslenie. 

 

● Projekt uprednostňuje používanie priamych, prirodzených metód a techník 

poznávania. Projektové vyučovanie si vyžaduje zážitkový prístup 

 



10 
 

2.3 ZRUČNOSTI, TECHNIKY UČENIA A SCHOPNOSTI, KTORÉ MOŽNO 

ZÍSKAŤ V RÁMCI PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA  

 

 

 

 2.4 MIESTO A ÚLOHA PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA VO 

VZDELÁVANÍ  

PRINCÍPY PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA A ICH PREPOJENIE SO 

ZÁKLADNÝMI UČEBNÝMI OSNOVAMI  

Projekt je špecifickou učebnou jednotkou, učebnou technikou, pri ktorej je hlavným 

zdrojom učenia individuálna a skupinová skúsenosť. Inými slovami, projekt je proces 

získavania vedomostí, ktorý prebieha ako súčasť a výsledok tvorivého procesu. Táto 

metóda nie je len o tom, aby žiaci našli riešenie problému, ale aj o tom, aby objavili čo 

najviac súvislostí a prepojení. Namiesto pasívneho vnímania a spracovania dáva 

študentom príležitosť otestovať si vlastné existujúce zručnosti a správanie a rozvíjať 

nové. Hlavnou hodnotou projektovej metódy a najprínosnejším prvkom je samotný 

pracovný proces spolu s konkrétnymi výsledkami a konečnými produktmi práce. Inými 

slovami, proces získavania vedomostí prostredníctvom projektovej práce je doplnený 

samotným myšlienkovým procesom a intelektuálnym a emocionálnym vplyvom 

skúseností a zážitkov získaných prostredníctvom iných praktických činností. (2) 

  

 
Techniky iniciované žiakom 

 

Rozhovor 
 
Iniciácia diskusie 
 
Rozprávanie zážitkov 
 
Nastolenie problému 
 
Výmena nápadov 
 
Výber programu 
 
Výber tvorivých dielní 
 
Nezávislý zber údajov 
 
Tvorba nových trás 
 
Návšteva originálnych lokalít 

 
Kooperačné techniky 

 

Hry (ľudové hry, dramatizácia) 
 
Bábkové divadlo 
 
Dramatické situačné cvičenia 
 

  Zber údajov  
  (vône, pachy, zvuky) 
 
Cech 
 

  Vytváranie skupín (výber 
mien, tvorba erbov a vlajok) 
 
Kvíz, súťaž 
 
Tvorivosť  

 
Kreatívne objavovanie 

techniky skúmania 

 

Skúmanie literatúry 
 

 Rozhovory s poskytovateľmi  
 údajov 
 
Príprava plagátu 
 
Organizovanie výstavy 
 
Vyšetrovanie a zber vzoriek 
 
Tvorba pohľadníc 
 
Tvorba a používanie mapy 
 
Náučný výlet 
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Učiaci sa vidí svet z globálnej perspektívy a využíva celé spektrum svojich vedomostí 

aj počas procesu učenia. Projektový prístup neznižuje vedeckú povahu a kvalitu 

obsahu, ale spôsoby učenia sa výrazne líšia od pasívneho prístupu založeného na 

tradičnom odovzdávaní vedomostí. Rôzne štruktúry zručností zohrávajú pri odpovedi 

na otázku rovnakú úlohu. Pojmy talent a úspech nadobúdajú inú definíciu, pretože deti 

s rôznymi schopnosťami môžu prísť do školy s rôznymi kompetenciami a 

schopnosťami riešiť zadané úlohy, čo umožňuje žiakom, ktorí majú menšiu 

pravdepodobnosť zažiť úspech v každodenných vzdelávacích aktivitách, efektívne sa 

zapojiť do projektovej práce a prispieť k jej úspechu. (2) 

Nové kompetencie - Projektová metóda kladie dôraz na spoluprácu a kooperáciu 

namiesto hierarchickej deľby práce. Každý prispieva k úspechu skupiny na základe 

vlastných skúseností, zručností a zážitkov, takže študenti sa môžu zapojiť do 

cieľavedomých aktivít a nájsť a realizovať projektové úlohy podľa svojich ambícií a 

talentu v danej fáze osobného rozvoja. Každý žiak, ktorý pôsobí ako súčasť celku, sa 

stáva užitočným členom svojej skupiny a rozvíjaním vlastných schopností sa môže 

pripraviť na život v spoločnosti. Spoločnosť a jednotlivec nie sú oddelené, spoločnosť 

je organickou jednotkou jednotlivcov, takže ak sa žiaci podieľajú na formovaní 

spoločenstva a spoločenského povedomia pri realizácii daného vzdelávacieho 

procesu, ich príprava na život môže byť efektívnejšia. (2)  

Formy projektového vyučovania, plánovanie práce 

 

Projekt môže byť:   

● Orientovaný na produkt, kde je cieľom vytvoriť produkt, ktorý má reálnu 

funkciu. 

● Orientovaný na proces, kde je cieľom úspešné dokončenie prijatých úloh, 

zážitok zo spoluvytvárania a úspechu (Poór 2007)  

 

Predmet projektu môže byť veľmi rôznorodý:  

● úzko súvisiace s učebnými osnovami: voda, vzduch, domáce zvieratá atď, 

● môže ísť o spoznávanie seba samého, kráľa Mateja a jeho doby, Indiánov, 

dávanie vianočných darčekov, výrobu darčekov,  

● akcia: záchrana života stromu, skrášlenie školy alebo okolia školy, 

● organizovanie podujatia alebo predstavenia, 

● najmä v rámci programu Lesná škola: projekt týkajúci sa životného prostredia: 

les, nábrežie, mesto atď.  

 

Z hľadiska trvania by projekt mohol trvať:  

● jedna alebo dve hodiny - microprojekt: mnohostranný prístup k jednoduchej 

téme a jednoduchému výrobku: výroba vtáčikov, pečenie koláčov, 
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● krátkodobý projekt - projektový týždeň: môže byť v škole alebo mimo školy 

(lesná škola), 

● dlhodobý projekt - celý školský rok  

 

Účastníkmi projektu môžu byť: 

● trieda a jej učitelia, 

● ročník, 

● celá škola: je atmosférické a efektívne vstúpiť do brány školy a vidieť posolstvo 

a výsledky školského projektu, 

● externí pomocníci: rodičia, lesníci, odborníci z úradov atď. (3) 

 

2.5 NOVÁ ROLA UČITEĽA V PROJEKTOVOM VYUČOVANÍ  

ÚLOHA UČITEĽA PRI ZAVEDENÍ A VYUŽÍVANÍ PROJEKTOVÉHO 

VYUČOVANIA  

Počas projektovej práce sa mení aj úloha učiteľa. Úloha učiteľa sa namiesto vedúcej 

úlohy stáva úlohou facilitátora, koordinátora a poradcu. To tiež znamená, že učiteľ, 

ktorý uľahčuje a/alebo sa zúčastňuje na projektovej práci, sa často prejavuje v 

situáciách, ktoré sa líšia od školského prostredia a podobajú sa každodennému životu, 

pričom sa častejšie stáva partnerom žiakov podľa zásady "prvý medzi rovnými". 

Napriek tomu je mimoriadne dôležitá informovanosť učiteľa a jeho schopnosť 

organizovať prácu, pretože projektová metóda si vyžaduje vysokú úroveň organizácie, 

prehľad a neustály odborný rozvoj. Nejde len o zbližovanie žiakov, ale aj o vytváranie 

súdržnosti medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, ako sú národnostné a etnické štúdiá, 

environmentálna výchova, informačná a komunikačná kultúra. (2) 

Počas projektovej práce sa mení aj úloha učiteľa. Úloha učiteľa sa namiesto vedúcej 

úlohy stáva úlohou facilitátora, koordinátora a poradcu. To tiež znamená, že učiteľ, 

ktorý uľahčuje a/alebo sa zúčastňuje na projektovej práci, sa často prejavuje v 

situáciách, ktoré sa líšia od školského prostredia a podobajú sa každodennému životu, 

pričom sa častejšie stáva partnerom žiakov podľa zásady "prvý medzi rovnými". 

Napriek tomu je mimoriadne dôležitá informovanosť učiteľa a jeho schopnosť 

organizovať prácu, pretože projektová metóda si vyžaduje vysokú úroveň organizácie, 

prehľad a neustály odborný rozvoj. Nejde len o zbližovanie žiakov, ale aj o vytváranie 

súdržnosti medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, ako sú národnostné a etnické štúdiá, 

environmentálna výchova, informačná a komunikačná kultúra. (2) 

● Úloha učiteľa v úspešnom procese učenia  

● Vedomosti a zručnosti učiteľa potrebné na úspešnú realizáciu PROJEKTU  

● Požiadavky kladené na učiteľov, meniaca sa úloha učiteľa  
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● Kompetencie učiteľov pri riadení skupín žiakov 

Aspekty, ktoré ovplyvňujú pedagogickú prácu  

Podľa konštruktivizmu sa úloha učiteľa líši od predchádzajúcich pedagogických 

postupov. Je to predovšetkým úloha experta. Učiteľ je odborníkom v oblasti 

pedagogiky, psychológie, organizácie školského života a odborníkom na daný 

predmet. Učiteľovi sa tak pripisuje špecifická úloha, ale v zdravej vzdelávacej komunite 

má každý svoju špecifickú úlohu, vrátane každého dieťaťa.  

V dejinách pedagogiky existovalo a stále existuje mnoho foriem vzdelávania, ktoré sa 

snažili presadiť túto zdanlivo idealistickú myšlienku. Sú to predovšetkým niektoré prvky 

práce dobrých učiteľov v materských školách. Dobrá učiteľka v materskej škole sa 

svojej skupine "nevnucuje", nepredpisuje presne, kedy, kto a čo má robiť, ale preberá 

iniciatívu, riadi a podnecuje. Ten, kto ju nasleduje, môže ovplyvniť, čo sa stane na 

stretnutí, resp. aktivite. Nie je to však pravidlo, nemusí to každý pedagóg robiť presne 

rovnako. Dobrým príkladom je projektová metóda prezentovaná v predloženej 

príručke, podľa ktorej sa deti podieľajú na výbere témy projektu, na tvorbe skupín, na 

metódach, úlohách atď. Mnohé školy s reformným pedagogickým prístupom pracovali 

a stále pracujú tak, že deti a ich skupiny môžu samy rozhodovať o témach, ktoré sa 

budú spracovávať, o metódach, tempe projektu atď. spôsobom, ktorý najlepšie 

vyhovuje ich potrebám.  

Čo to v praxi znamená hrať takúto úlohu učiteľa? V prvom rade to znamená, že 

učiteľská komunita by spoločne rozhodovala o tom, ako splniť kurikulárne požiadavky 

(ktoré sú vonkajšími faktormi nezávislými od komunity), akými konkrétnymi témami, 

akými metódami, akými aktivitami, akým tempom, akými dôsledkami, kto by mal čo 

plniť ako čiastkovú úlohu, kto by mal plniť akú úroveň nad rámec všeobecných 

požiadaviek a čo si komunita stanovuje ako svoj cieľ.  

Nová úloha tiež znamená, že po prijatí rozhodnutia je na celej komunite, aby sa ujala 

vedenia, a nie len na učiteľovi. Hodnotenie je tiež zodpovednosťou komunity ako celku, 

ale hlavným prvkom tohto hodnotenia je, že každý žiak sám vidí, nakoľko sú jeho 

vytvorené vedomosti užitočné a prispôsobivé.  

Počas projektovej práce sa mení aj úloha učiteľa. Úloha učiteľa sa namiesto vedúcej 

úlohy stáva úlohou facilitátora, koordinátora a poradcu. To tiež znamená, že učiteľ, 

ktorý uľahčuje a/alebo sa zúčastňuje na projektovej práci, sa často prejavuje v 

situáciách, ktoré sa líšia od školského prostredia a podobajú sa každodennému životu, 

pričom sa častejšie stáva partnerom žiakov podľa zásady "prvý medzi rovnými". 

Napriek tomu je mimoriadne dôležitá informovanosť učiteľa a jeho schopnosť 

organizovať prácu, pretože projektová metóda si vyžaduje vysokú úroveň organizácie, 

prehľad a neustály odborný rozvoj. Nejde len o zbližovanie žiakov, ale aj o vytváranie 

súdržnosti medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, ako sú národnostné a etnické štúdiá, 

environmentálna výchova, informačná a komunikačná kultúra.  



14 
 

V praxi, ktorá sympatizuje s otvoreným vzdelávaním, sa musíme rozlúčiť s mnohým z 

toho, čo sme zažili počas vlastných študentských rokov učenia - so sociálnym učením. 

Možno je to jednoduchšie pre tých, ktorí zažili otvorené vzdelávanie ako žiaci alebo 

ktorí zažili tienisté stránky uzavretého vzdelávania. Pre tých, ktorí zažili uzavreté 

vzdelávanie ako deti a neskôr ako učitelia ako pozitívny obraz, je táto predstava zjavne 

vzdialenejšia. Od každého sa však očakáva, že si bude vedomý charakteristík týchto 

dvoch koncepcií vzdelávania a vypracuje plánovacie postupy, ktoré budú zodpovedať 

jeho vlastnej pedagogickej koncepcii a pedagogickej koncepcii jeho školy. (9) 
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3. ŠTRUKTÚRA ŠKOLSKÉHO PROJEKTU 

(PRÍPRAVA, REALIZÁCIA, VYHODNOTENIE) 

 

Existuje niekoľko dôvodov pre výber témy projektu: 

1. Máme dobrú tému, máme pocit a myslíme si, že by sa z nej dalo vyťažiť veľa 

zaujímavých a dôležitých vecí s využitím možností projektovej práce.  

2. Chceli by sme vyskúšať projektovú prácu v našej pedagogickej práci, 

pretože považujeme za potrebné využiť rozvojové efekty, ktoré sme v minulosti počuli, 

čítali a zažili v súvislosti s projektovou prácou, ale zatiaľ nemáme tému. (5) 

Keď máme nápad, možné témy, môžeme sa zamyslieť a porozprávať so študentmi, 

kolegami, vedením školy o tom, či sa nimi chceme zaoberať, ak áno, ako; ak nie, prečo 

nie; čo by sa malo urobiť namiesto toho.  

Potom môže učiteľ, ktorý je "hostiteľom projektu", získať predstavu o tom, čo môže 

očakávať od detí, ktoré sú do problematiky zapojené; môže zistiť, koľko a akú podporu 

môže očakávať od kolegov, od vedenia školy. Môžete tiež načrtnúť tím učiteľov 

zapojených do práce na projekte, ak je to potrebné pre spracovanie. Manažér projektu 

by mal vypracovať zoznam kompetencií učiteľov (a externých odborníkov), ktorí sa 

budú podieľať na projekte, aby mohol nielen reálne posúdiť, čo môže očakávať, ale aj 

premyslieť, koho by mal do tímu doplniť.  

Nemalo by sa zabúdať na to, že pre tím učiteľov tvoriacich projektový manažment 

môže byť samotná spolupráca veľkou úlohou, pretože v zaužívanej praxi je učiteľ 

zvyčajne osamelým hrdinom alebo osamelou obeťou. A pri projektovej práci musia 

učitelia pracovať nielen so študentmi, ale spolupracovať a komunikovať aj medzi 

sebou. Nepochybne sa nedá na každého spoľahnúť rovnako a kolegovia môžu 

potrebovať vzájomnú podporu aj v priebehu spoločných aktivít.  

Preto sa odporúča, aby vlastník projektu, projektový manažér, zhodnotil, do akej miery 

majú jednotliví členovia vyučovacieho tímu kompetencie potrebné na spoločnú prácu, 

čo môže odhaliť aj to, ktoré kompetencie potrebuje tím posilniť. Je vhodné pripomenúť, 

že je rozumné začať tento proces bez predchádzajúcich skúseností, pretože spoločná 

práca môže odhaliť nečakané pozitívne aj negatívne veci o vašich kolegoch ako 

členoch tímu a každý sa môže zmeniť na základe skúseností zo spoločnej práce.  

 

● Príprava projektu, naladenie.  

Úspech projektu do veľkej miery závisí od toho, ako dobre deti motivujeme k realizácii 

projektu. Pri definovaní témy je potrebné zohľadniť záujmy detí a už tu stavať na ich 
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samostatnosti. Učiteľ usmerňuje výber detí tým, že im navrhne tému, ale akceptovanie 

ich návrhov a flexibilita učiteľa sú rozhodujúce pre ich motiváciu v projekte. 

Explicitnou funkciou tejto fázy je nastaviť naladenie účastníkov na danú tému 

a spoločnú prácu ako aj obsah projektovej činnosti, implicitnou funkciou je poskytnúť 

zainteresovaným stranám skúsenosť s účasťou na realizácii projektu od nápadu až k 

rozhodnutiu o realizácii. (5) 

Kto sú však zainteresované strany? Okrem "projektového manažéra" učiteľa alebo 

manažmentu, ktorý je vedúcim projektu, vedenia školy, žiakov, zamestnancov, rodičov 

a zdrojov informácií (napr. anketári, knižnice, archívy atď.), miesta uskutočnenia 

jednotlivých projektových aktivít (laboratórium atď.). Zainteresované strany sa budú 

musieť zaoberať vybranou témou alebo ju práve akceptovať s ústretovosťou. (5) 

V prípade zložitej témy, ktorá zapojí veľa žiakov a učiteľov ("dve alebo viac úrovní"), je 

dôležité rozdeliť ju na tematické časti. V takýchto prípadoch je tiež potrebné 

prediskutovať, kto by mal byť učiteľom zodpovedným za jednotlivé témy a ku ktorej 

téme, a teda ku ktorému učiteľovi, by mal byť priradený každý žiak. Študenti by mali 

mať možnosť osobne konzultovať medzi sebou ako aj s učiteľom. Samozrejme, 

študentom by mal byť poskytnutý čas a možnosť slobodne si vybrať segment projektu, 

alebo sa z vybranej tematiky preorientovať opätovne na inú. Najjednoduchším a 

najpraktickejším spôsobom je umiestniť na chodbe "informačnú tabuľu projektu", ktorá 

bude viditeľná pre všetkých a bude ju spravovať zodpovedná osoba. Odporúča sa, aby 

učiteľ, ktorý prevezme úlohu projektového manažéra, mal na starosti nástenku 

projektu. Projektový denník umožňuje zverejniť proces kolektívnej reflexie, sledovať 

zmeny a zvýšiť váhu písaného textu v každej fáze diskusie. Medzitým si aj "pozvaný" 

člen projektu môže uvedomiť, či má záujem a silu zapojiť žiakov (a, samozrejme, aj 

ostatné zainteresované strany) do projektového procesu za načrtnutých podmienok. 

Ći mu za to stojí čas a energia investovaná do práce na projekte... (5) 

K tomu všetkému je samozrejme vhodné poskytnúť čas počas už počas fázy 

nalaďovania účastníkov na projekt a dolaďovania predstáv o realizácii projektu, ale 

záujem o prácu na projekte by nemal vyhasnúť, v záujme čoho je možné použiť rôzne 

"pedagogické provokácie". V literatúre sa spomínajú napríklad takéto prostriedky 

provokácie.  

Do projektového vzdelávania sa oplatí pustiť len vtedy, ak je na to vhodná projektová 

klíma, podpora zo všetkých strán alebo aspoň dobrý záujem. Osobná prítomnosť 

vedenia školy - manažérska aj pedagogická - sa odporúča v rôznych fázach práce, ale 

malo by sa uvažovať aspoň o jej ponuke (určite to ovplyvní pozitívny vývoj klímy školy) 

(5) 

Inkubačná fáza môže samozrejme skončiť aj opustením projektového plánu. Ak sa 

ukáže, že nie je priaznivá atmosféra, že žiaci nemajú o tému záujem, že sa nedajú 

vytvoriť materiálne podmienky alebo že nositeľ projektu nemôže prevziať na seba 

nepochybne veľkú a často nezvyčajnú úlohu, je lepšie rozhodnúť sa projekt dočasne 
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a verejne odložiť. Samozrejme, vždy treba mať na pamäti, že tak ako môže byť dobre 

zrealizovaný, dobre urobený projekt pozitívnym vzorom pre študentov, dokonca 

pozitívne ovplyvniť zložité životné úlohy, tak aj pauza, opustenie príležitostí, môže 

ponúknuť ponaučenie. 

 

● Formulácia cieľa (očakávaného produktu), analýza.  

Tento proces je časovo náročný. Presne definujeme cieľ nášho projektu, v prípade 

očakávaného produktu aj kvalitatívne ukazovatele. Najmä v prípade dlhšieho, 

zložitejšieho projektu sa oplatí vrátiť k téme, prípadne vytvoriť projektovú nástenku, 

kde sa môžu zhromažďovať nápady, návrhy, obrázky, články, knihy pre učiteľov aj deti. 

Je vhodné pripomenúť si zručnosti potrebné na úspešnú realizáciu projektu na každej 

z hodín súvisiacich s touto témou. Ak je to možné, zrealizujme aj prípravné 

a nalaďovacie aktivity.   

 

● Plánovanie 

Predbežné plánovanie: úlohou učiteľa je určiť vedomosti, zručnosti a kompetencie, 

ktoré sa majú počas projektu rozvíjať, naplánovať časový harmonogram projektových 

aktivít a určiť zapojené subjekty. 

Príprava plánu úloh a aktivít: vytvorenie projektovej tabuľky, vytvorenie skupín, 

pridelenie skupinových aktivít, rozdelenie úloh v rámci skupiny, plánovanie v 

skupinách. (3) 

 

Hlavné aspekty návrhu projektu: (8) 

● vymedzenie hlavnej tému a problému, 

● identifikácia čiastkových tém, 

● vytvorenie skupín 

● navrhovanie diferenciácie a príležitostí na diferencovaný rozvoj, pričom sa 

zohľadňuje aj to, či plánovaný systém činností poskytuje primerané príležitosti 

na účasť znevýhodnených žiakov na rovnakom základe ako ostatných, 

● rozdelenie úloh medzi skupiny a v rámci skupín, 

● príprava časového harmonogramu, 

● súpis pomôcok, 

● zostavenie myšlienkovej mapy - čo s čím súvisí a s akým predmetom alebo 

oblasťou vzdelávania, 

● tvorba pracovných listov, 

● zhodnotenie alternatívnych možností, 
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● aké konfliktné situácie alebo problémy so správaním by mohli vzniknúť počas 

práce, 

● aké mimoškolské skúsenosti a vedomosti žiaci využijú pri realizácii projektu, 

● aké predchádzajúce znalosti budú potrebovať, 

● aké kompetencie sa rozvíjajú, 

● formy práce, ktoré použijú žiaci a učitelia pri realizácii projektu v jednotlivých 

fázach procesu, 

● aký druh produktu sa vytvorí na konci procesu: skupinový produkt, individuálny 

produkt, projektová správa o skúsenosti, 

● aký bude systém hodnotenia. 

 

V nasledujúcom uvediem niektoré prvky plánovania, ktoré sú buď úlohou učiteľov, 

alebo sú spoločnou úlohou učiteľov a žiakov, úlohou pre jednotlivé malé skupiny, 

úlohou pre malé skupiny pracujúce spoločne alebo úlohou pre jednotlivých žiakov.  

Prvým krokom projektu je výber a formulácia cieľov a témy (výber jedného alebo 

niekoľkých cieľov, pričom účastníci, t. j. deti a ich učitelia v školskom prostredí, 

diskutujú a odmietajú mnohé nápady). Je tiež vhodné vybrať si problémové situácie, 

napríklad konkrétne situácie súvisiace s každodenným životom, ktoré možno využiť na 

získanie spoločensky významných skúseností (7). 

 

Ako si vybrať tému?  

Proces kolektívneho výberu témy možno uľahčiť technikou brainstormingu. V prvej 

fáze brainstormingu platí pravidlo, že každý môže navrhnúť čokoľvek, ale ostatní to 

nesmú komentovať ani kritizovať. Všetky návrhy sa vyvesia na nástenku (na papier, 

aby sa zachovali). V druhej fáze sa môže o návrhoch postupne diskutovať, tie 

nerealizovateľné(?), odhlasované, sa môžu zo zoznamu vyradiť (ale môžu sa použiť 

aj inokedy, stojí za to zaznamenať to v časti o vývoji hodnotenia). V tretej fáze môžete 

dokonca hlasovať o tom, ktorý návrh si odnesie prvenstvo. (8) 

 

● Vymedzenie cieľa 

Špecifikum projektu spočíva v tom, že vždy musíme uvažovať v zmysle dvojitej 

definície cieľov:  

● Cieľ žiakov je "vonkajším cieľom" a/alebo produkt, ktorý chceme pomocou aktivity 

vytvoriť (výstava, predmet atď.), alebo cieľ, ktorý chcú žiaci dosiahnuť (výskum, 

riešenie problému). 
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● Cieľ učiteľa alebo "vnútorný cieľ" je vlastne učebný zámer: čo chceme 

dosiahnuť z jednotlivých požiadaviek na predmet, aké aktivity, aké rozvojové ciele (aký 

rozvoj kompetencií) plánujeme, prípadne aký výchovný cieľ chceme dosiahnuť. 

 

Je dôležité, aby všetci žiaci mali rovnaký záujem o predmet a cieľ, t. j. aby boli 

motivovaní bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti alebo individuálne charakteristiky, 

ktoré môžu byť v tomto ohľade náhodné.  

Samotný výber témy alebo spoločného cieľa by mal byť taký, aby ponúkal široké 

možnosti prepojenia a bohatú škálu aktivít a aby bolo potrebné "zmobilizovať" širokú 

škálu existujúcich kompetencií na realizáciu projektu.  

Dobrou metódou na identifikáciu čiastkových tém/podprojektov je myšlienková 

mapa, ktorá predstavuje veľký, komplexný obrázok. Umožňuje asociáciu, priestorovú 

stimuláciu a zoskupovanie, pričom zároveň vytvára celky, a preto je veľmi účinným 

nástrojom učenia. Ak ste vizuálne prvky vytvorili sami, máte aktívnu, osobnú účasť. (8) 

 

Samotná metóda myšlienkových máp  

Výkonná grafická technika, ktorá otvára cestu k využitiu potenciálu mozgu, 

● použiteľné v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti, kde sa vyžaduje učenie a jasné 

myslenie. 

 

Štruktúra a vlastnosti myšlienkovej mapy:  

Jej téma sa kryštalizuje v ústrednom bode. Hlavné témy sa odvíjajú od stredu. Vetvy 

obsahujú kľúčové slovo, ktoré je vytlačené veľkými písmenami na spojenom riadku. 

Menej dôležité informácie sú s hlavnými vetvami prepojené menšími vetvami. Vetvy 

tvoria štruktúru prepojenú uzlami. Môžete ju obohatiť o farby, obrázky, kódy, rozmery, 

aby bol zaujímavejší, krajší a osobnejší. Zobrazenie toho, čo je opísané pomocou 

myšlienkovej mapy:  
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Obrázok. Myšlienková mapa 

(zdroj: Fehér Ottó (2004): Čo je myšlienková mapa?  

In: http://web.t-online.hu/siriusbt/gondterk.html (2010.03.22.)) 

 

Vytvoríme rámec projektu. (8) 

Tu treba urobiť veľa rozhodnutí:  

● Rozhodneme o rozsahu projektu (jeden žiak, malá skupina žiakov, celá 

trieda, niekoľko tried, napr. ročník, celá škola, niekoľko škôl atď.). 

● Rozhodneme, koľko času budete projektu venovať. Samozrejme, že časový 

rozsah môže byť od jednej vyučovacej hodiny až po niekoľko týždňov a je 

možné zorganizovať aj dlhší projekt, ale nie projekt na vyplnenie všetkého času, 

ale projekt, ktorý je určený na realizáciu paralelne so vzdelávaním, alebo 

dokonca možno realizovať projekt, ktorý si nevyžaduje nepretržitú prácu. 

● S časom súvisí aj rozhodnutie, koľko hodín sa bude venovať projektu a 

koľko voľného času detí zaberie projekt. 

● Rozhodovanie o "rozsahu" projektu, t. j. aké predmety, oblasti 

vzdelávania, aké ďalšie vymedzené obsahové oblasti budú zahrnuté do 

projektu. 

● Rozhodneme, či budeme dôrazne presadzovať kurikulárne aspekty, t. j. či 

prepojíte vývoj s požiadavkami na výučbu predmetov, ktoré v súčasnosti 

vyučujú príslušní ľudia, alebo budete projekt organizovať voľnejšie. (8) 

http://web.t-online.hu/siriusbt/gondterk.html
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Musíme posúdiť, čo všetko je potrebné k realizácii projektu:  

● Potrebujeme na realizáciu projektu financie? Ak áno, odkiaľ ich získame 

(škola, rodičia, sponzori). 

 

● Aké pomôcky a prostriedky budú potrebné (knihy, iné informačné materiály, 

nástroje, doprava atď. 

 

● Aké informácie budeme potrebovať (t. j. čo ešte musíme hľadať?) 

 

● Kto sú potenciálni partneri: kto môže pomôcť alebo s kým treba konzultovať? 

(kolegovia, rodičia, miestne spoločenstvo, samospráva, cirkev) (8) 

 

Prideľovanie úloh, organizovanie pracovných skupín.  

Organizácia projektu má vždy aspekt skupinovej dynamiky, ktorý je potrebné zohľadniť 

pri organizovaní skupín na spoločnú prácu. Skúsený učiteľ môže samozrejme zároveň 

formovať aj vzťahy medzi žiakmi. Jednou z úloh projektu, najmä v integrovanej 

skupine, je naučiť žiakov spolupracovať na dosiahnutí spoločného cieľa. Práca na 

projekte môže byť jedným zo spôsobov, ako žiakov prinútiť k spolupráci, pretože inak 

nie sú schopní dokončiť úlohy. Spolupráca nie je len výsledkom nejakej formy 

"pedagogického násilia", "príkazu" učiteľa, ale je jediným spôsobom, ako dosiahnuť 

vytýčené ciele. Vytvorenie skupín môže slúžiť na vzdelávacie účely, ale môže sa riadiť 

aj praktickými hľadiskami. Vzdelávacím cieľom môže byť naučiť sa spolupracovať 

alebo efektívne komunikovať; praktickým cieľom môže byť napríklad zabezpečiť, aby 

súdržná skupina mohla pracovať hladko a rýchlo.  

Ďalším pedagogickým problémom v súvislosti so zadávaním úloh je, či zadávať 

takzvané "fit" úlohy, alebo sa zamerať na rozvojové aspekty. Vo všeobecnosti možno 

pri všetkých kooperatívnych aktivitách uvažovať o tom, že zdravé, intenzívne a 

komplexné skupinové aktivity vo väčšine prípadov znamenajú náročné a zároveň 

rozvojové úlohy pre všetkých žiakov. Skupina sa snaží vyriešiť úlohu, chce dosiahnuť 

úspech, preto je deľba práce založená na optimálnom "využití" schopností všetkých 

členov, pričom konštruovanie nových úloh a nových poznatkov, ktoré sa stanú 

potrebnými v priebehu riešenia úlohy, znamená rozvoj a pokrok pre každého.  

Dôležitým prvkom plánovania projektu je príprava časového harmonogramu. Dôležité 

termíny by sa mali stanoviť.  

Keď sme určili čiastkové úlohy a kto ich bude vykonávať, musíme tiež povedať, kedy 

by mal byť každý žiak s týmito úlohami pripravený. Musíme tiež naplánovať, kedy budú 
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jednotlivé nástroje potrebné a kedy budú partneri kontaktovaní počas realizácie 

projektu. (7) 

 

● Realizácia plánu 

Zhromažďovanie údajov, zdrojových materiálov a informácií pre projekt. Denné úlohy 

sú definované pre viacdňový projekt. Ak je potrebné plán počas realizácie upraviť, deti 

to urobia s pomocou učiteľa. Príprava prezentácie, výstavy, podujatia atď. alebo 

produktu (3) 

Počas realizácie projektu je úloha učiteľa predovšetkým úlohou facilitátora, mentora, 

experta, nie manažéra: vytvára podmienky, poskytuje informácie alebo ich dostupnosť 

atď. Nie je jediným zdrojom poznatkov a je takmer prirodzené, že pri realizácii projektu 

sa využívajú rôzne zdroje informácií.  

Môžeme opísať pomerne všeobecnú schému realizácie projektu, ale túto schému 

nemožno považovať za pevne aplikovateľnú vo všetkých prípadoch. Je to len niečo, 

čo sa dá použiť v relatívne veľkom počte prípadov, a to sa vyskytuje pomerne často. 

Postup je nasledovný: (7) 

Zbieranie informácií:  

● v škole, 

● mimo školy. 

 

Spracovanie témy:  

● Spolupráca a spoločná činnosť sú charakteristickými znakmi realizácie projektu. 

Typickou pracovnou metódou projektu je skupinová práca. Ak sú v projekte 

čiastkové témy, pracujú na nich primerane veľké skupiny, ktoré sa môžu ďalej 

deliť na ešte menšie spolupracujúce skupiny, ak to veľkosť a zložitosť úlohy 

umožňuje a vyžaduje. 

● Projektové úlohy si často vyžadujú riešenie problémov. Prístupy zamerané na 

riešenie problémov sú dôležitým princípom moderného vyučovania a učenia sa 

a sú obzvlášť vhodné pre projekty. Štúdium a rozvoj čiastkových tém možno 

spojiť predovšetkým s riešením dobre formulovaných problémov.  

● Projektové úlohy si často vyžadujú riešenie problémov. Zameranie na problém 

je dôležitou zásadou moderného vyučovania a učenia sa a je obzvlášť vhodné 

pre projekty. Skúmanie a rozvíjanie čiastkových tém môže byť spojené 

predovšetkým s riešením dobre formulovaných problémov. 

● Môžu byť potrebné flexibilné úpravy pôvodného plánu. Skupiny plnia úlohy 

samostatne, rozhodujú o ďalších krokoch pri realizácii pôvodného plánu, ale v 
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prípade potreby ho aj menia. Týmto spôsobom vykonávajú aj kolektívne 

rozhodovanie, demokratické rozhodovanie. (7) 

Zostavenie výstupu projektu, "produktu".  

Ide o "formuláciu" výsledkov skupinových úloh, riešenia problémov, odpovedí na 

pôvodne položené otázky. Produkt, alebo výstup projektu môže mať rôzne formy, 

napríklad to môže byť výstava, hra, konkrétny predmet, model, maketa, správa, 

prezentácia, písomný materiál, poster,  atď. (8) 

 

● Prezentácia.  

Najzaujímavejšou časťou projektu je, keď si zúčastnené skupiny navzájom alebo pred 

externými pozorovateľmi, pozvanými divákmi prezentujú svoje hotové výrobky. 

Motiváciu pre prácu na projekte výrazne zvyšuje a udržiava, keď prezentáciu hotového 

výrobku vidia nielen účastníci projektu, ale aj externí návštevníci (ostatní žiaci a učitelia 

školy, rodičia atď.).  Je dôležité, aby sa učiteľ pýtal na názory externých 

zainteresovaných strán, žiaci sú na ne veľmi zvedaví. (Poór 2007)  

 

● Vyhodnotenie, spätná väzba.  

Na hodnotenie výsledkov projektov sa nemôže používať tradičná metóda 

známkovania! Cieľom hodnotenia projektov je pozitívna spätná väzba. Hodnotíme 

úspešnosť produktu, úspešnosť procesu učenia sa, samotnú prácu a schopnosť 

skupín spolupracovať. Hodnotenie vykonávajú aj deti aj učiteľ. Počas reflexie každý 

analyzuje úspechy a nedostatky projektu. Naše skúsenosti sú zhromažďované v 

projektovom denníku, ktorý môže pomôcť pri plánovaní ďalšieho projektu (3). 

Projekt netoleruje tradičné formy hodnotenia, ktoré sa dajú použiť nanajvýš s určitým 

násilím. Projektová metóda môže byť rozvojovým nástrojom pedagogickej praxe v 

Maďarsku, pretože je vynikajúcim spôsobom na overenie a praktizovanie moderných 

myšlienok a metód pedagogického hodnotenia.  

Projekty môžu mať veľmi špecifický cieľ spojený s obsahom a požiadavkami učebných 

osnov. V takýchto prípadoch je jedným z cieľov pedagogického hodnotenia určiť, do 

akej miery sú tieto kurikulárne požiadavky splnené deťmi ako výsledok vyučovacieho 

procesu. Takéto hodnotenie si vyžaduje metódy, ktoré možno použiť na meranie 

účinnosti vo vzťahu k špecifickému obsahu učebných osnov a rozvoju zručností a 

schopností. Ak je takéto meranie potrebné pri hodnotení projektu, malo by sa 

uskutočniť podľa moderných zásad a postupov, ktoré sa v tejto oblasti čoraz viac 

uplatňujú (meranie na základe kritérií, najlepšie pomocou štandardizovaných testov na 

veľkých vzorkách).  
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Práca vykonaná v rámci projektov by sa však mala hodnotiť aj z iných hľadísk. 

Projekty, ako každý vzdelávací proces, slúžia aj širším vzdelávacím a rozvojovým 

cieľom; pokrok v nich by sa mal hodnotiť. Pedagogický cieľ projektu bude 

pravdepodobne zahŕňať aj také prvky aspekty rozvoja, ktoré si vyžadujú predovšetkým 

kvalitatívne hodnotenie. Tieto ciele môžu byť deťom známe - spravidla by to malo byť 

cieľom - ale je tiež možné, že formulácii takéhoto vzdelávacieho alebo rozvojového 

cieľa by žiaci ešte nerozumeli, a preto jeho "verejná" formulácia nie je opodstatnená. 

V takýchto prípadoch je dôležitá hodnotiaca činnosť učiteľov zapojených do procesu. 

Vo všetkých ostatných prípadoch by sa posúdenie výsledkov projektu a jeho 

hodnotenie malo vykonať spolu s deťmi. (8) 

Kvalitatívne hodnotenie výsledkov projektu sa môže zamerať na niekoľko aspektov. 

Možno ich rozdeliť do týchto skupín:  

● Samotný produkt alebo výstup projektu, jeho kvalita v porovnaní s vopred 

stanovenými požiadavkami. 

● Kompetencie, ktorých rozvoj sme si vytýčili počas návrhu projektu. 

● Práca by sa mala hodnotiť aj z hľadiska učenia sa, pričom by sa mali zohľadniť 

procesy učenia sa, ktoré sa uskutočnili v procese realizácie projektu, a to tak z 

hľadiska predmetu, ako aj z hľadiska získavania metakognitívnych znalostí. 

● Úroveň spolupráce, organizácia v skupinách, rozvoj kooperatívnych zručností. 

Práca by sa preto mala hodnotiť aj z hľadiska rozvoja partnerských vzťahov. Je 

potrebné zohľadniť, ako skupina dokázala spolupracovať, či sa vyskytli konflikty 

a či ich dokázala zvládnuť. 

● Práca by sa mala hodnotiť aj z individuálneho hľadiska. Ako dokázali žiaci 

spolupracovať so skupinou a v rámci skupiny vzájomne, či mali konflikty a ako 

ich riešili, koľko a ako sa naučili z projektovej práce, ako ju považovali za 

užitočnú atď. Je veľmi dôležité, aby učiteľ sledoval pokrok svojich žiakov a 

zhodnotil, ktorý zo žiakov sa rozvíjal do akej miery počas projektovej práce, 

pretože na základe toho môže plánovať ďalšiu úlohu. 

● Kreativita, ktorú preukázali počas realizácie projektu (ak bola relevantná pre 

realizáciu projektu, ale to je zvyčajne tento prípad). 

● Miera rozvoja samostatnej práce jednotlivých žiakov, ako dobre ju deti zvládli, 

s akými problémami sa stretli. 

● Hodnotenie estetickej kvality hotových výrobkov. 

● Nezabudnime spomenúť emócie, ktoré v nás spoločná aktivita vyvolala, ako 

sme sa počas realizácie projektu cítili. 

● Nezabudnime zhodnotiť kvalitu plánovania projektu, jeho realizáciu od procese 

plánovania vo svetle výsledku projektu, pričom sa oplatí usudzovať aj spätne 

vo svetle reflexie. (8) 
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Najdôležitejšou pedagogickou funkciou hodnotenia je umožniť žiakom, aby v tomto 

procese zhodnotili prispôsobivosť vlastných vedomostí. V konštruktivistickom 

pedagogickom systéme je osobný pohľad na prispôsobivosť vedomostí, založený na 

voľbe (a nie na objektivite), jednou z najdôležitejších podmienok učenia. Hodnotenie 

adaptability vlastného poznania závisí na jednej strane od reakcií sociálneho 

prostredia na moje prejavy a na druhej strane od vedomých alebo nie celkom 

vedomých procesov sebahodnotenia. Záväzok projektovej pedagogiky k prvenstvu 

kooperatívnej práce tiež znamená, že táto metóda ponúka vynikajúce príležitosti pre 

každého žiaka, aby posúdil prispôsobivosť svojich vlastných vedomostí čiastočne na 

základe prejavov malej skupiny, do ktorej patrí. Projekt zahŕňa intenzívnu a komplexnú 

činnosť v malej skupine, čo znamená, že vedomosti, nápady, schopnosti a zručnosti 

každého člena sú testované takmer v každom okamihu. Optimálne je, že repertoár 

veľmi komplexných aktivít projektu umožňuje deťom hodnotiť seba a svoje adaptačné 

schopnosti z rôznych hľadísk a objavovať v sebe vysoko rozvinuté zručnosti, 

schopnosti a vedomosti, čo by v tradičnom vzdelávacom prostredí nebolo možné.  

Preto je dôležité, aby hodnotiace procesy prebiehali takmer neviditeľne, dokonca ešte 

počas práce, bez toho, aby boli nejakým spôsobom organizované, ale nakoniec je 

samozrejme potrebný aj samostatný organizovaný hodnotiaci proces. Nejde však o to, 

aby učiteľ povedal, ako hodnotí prácu a výsledky, ale aby sa uskutočnilo 

sebahodnotenie skupín a jednotlivých detí.  

Dobré hodnotenie si čiastočne vyžaduje, aby boli kritériá a kritériá hodnotenia vopred 

známe. Je to pekná zásada a mala by sa presadzovať v čo najväčšej miere, ale nie 

vždy sa presadzuje presne. Niektoré aspekty, najmä tie, ktoré sa týkajú povahy práce, 

kvality výsledku, sa ťažko vyhodnocujú a pri kvalitatívnom hodnotení môžeme 

formulovať viac dojmov a subjektívnych hodnotení. To vôbec nie je problém, ak to má 

rozvojový účinok, ak to zvyšuje motiváciu žiakov (napríklad pre ďalší projekt).  

Azda najdôležitejším aspektom hodnotenia projektovej práce je prezentácia výsledkov 

(pričom samotnú prezentáciu je vhodné hodnotiť aj samostatne). Aj v tomto bode sa 

môžu stať dôležitými nové charakteristiky učenia, špeciálne prednosti, zručnosti a 

schopnosti, ktoré sa menej prejavujú inými metódami, a preto môžu zohrávať dôležitú 

úlohu aj pri vzdelávaní znevýhodnených detí (8). 

V každom procese kvalitatívneho hodnotenia sa ako kritériá môžu použiť:  

● Boli splnené naše pôvodné ciele a do akej miery? 

● Existujú oblasti, v ktorých sme dosiahli výrazne menej, ako by sme chceli? Aké 

sú dôvody? 

● Existujú oblasti alebo úlohy, v ktorých sme dosiahli výrazný pokrok? Treba sa 

pýtať aj na dôvody. 

● Čo sme urobili inak ako v pláne, prečo a bolo dobré rozhodnutie zmeniť plán? 
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Používané metódy sú tiež veľmi rôznorodé. Vo všeobecnosti by malo byť cieľom 

vytvoriť textové, spoločné a komplexné hodnotenia.  

V prípade projektov sa odporúča vopred pripraviť podrobný a konkrétny systém 

hodnotenia. Niektoré jeho prvky môžu byť podobné kritériám analýzy projektov. (8) 

Projekty možno rozdeliť do skupín podľa povahy projektovej činnosti:   

● orientované na proces  

● orientované na výsledok  

● zmiešané projekty  

 

Projekt možno zoskupiť podľa obsahu:  

● projekty zamerané na ciele, obsah a požiadavky učebných osnov (rôzne 

predmety, tematické oblasti, viacero predmetov atď.), 

● projekty zamerané na mimoškolské ciele a obsah, 

● zmiešaný projekt: zahŕňa ciele a obsah učebných osnov aj mimoškolských 

aktivít. 

 

Pre projekty je príznačná ich sú interdisciplinárnosť, takže vo väčšine prípadov spájajú 

učebný a mimoškolský obsah..  

Podľa počtu žiakov zúčastnených na projekte:  

● celoškolský projekt: zapojenie všetkých žiakov školy alebo 4-5 ročníkov ako 

celku (napr. vyšších alebo nižších ročníkov), 

● projekt na úrovni triedy: zahŕňa všetky triedy v určitom ročníku školy, 

● triedny projekt: projekt, do ktorého sú zapojení žiaci jednej triedy v konkrétnej 

škole, 

● projekt malej skupiny: malá skupina (približne 3-6 žiakov) v rámci triedy alebo 

veľkej skupiny, 

● projekt zmiešanej skupiny: ak sa na projekte zúčastňuje skupina žiakov rôzneho 

veku a z rôznych tried, 

● individuálne projekty. 

Projekt možno rozdeliť do skupín podľa časovej štruktúry projektu 

● Priebežné projekty: počas daného času študenti pracujú len na projekte. 

Možné: 

● niekoľkohodinové 



27 
 

● na jeden deň, 

● na niekoľko dní, 

● na jeden týždeň, 

● väčšia jednotka, 

● nekontinuálne projekty: pri spracovaní dochádza k prerušeniam. Napríklad po 

1-2 hodinách spracovania za týždeň sa vrátia nasledujúci týždeň a pokračujú v 

začatej práci (môže to byť kratšie alebo dlhšie), 

● projekt, ktorý je variáciou prvých dvoch. 

Podľa výberu témy:  

● učiteľ(ia) si vyberie(ú) tému(y), 

● učiteľ a deti si spoločne vyberú tému (témy), 

● deti si vyberú tému. 

Rozdelenie projektov podľa výstupu/produktu:  

Aký druh produkcie sa vytvorí (objekt, model, hra; - písomná práca; - scénické 

predstavenie, videozáznam alebo magnetofónová nahrávka; - výstava; - podujatie, 

exkurzia; - verejná diskusia, rokovanie; - kombinácia vyššie uvedeného; atď.). (8) 
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4. MOŽNOSTI ZAVEDENIA PROJEKTOVÉHO 

VYUČOVANIA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 

 

Projektové vyučovanie v žiadnom prípade nie je "novou módou", ale vynálezom viac 

ako sto rokov starého školského "vynálezu" pre verejné vzdelávanie v Maďarsku. Pri 

premyslenej aplikácii nepredstavuje žiadne riziko. 

Projektové vzdelávanie sa stalo prirodzeným javom v mnohých krajinách sveta. Ale 

ani v tradičnom pedagogickom duchu domáceho verejného školstva úplne nechýbala, 

objavovala sa v reformných pedagogických inštitúciách, v experimentálnych školách, 

vo voľnočasových aktivitách, jej prvky bolo možné nájsť v práci tvorivých učiteľov a v 

súčasnosti sa mnohokrát ukázalo, že je žiaducim riešením pre všetkých účastníkov.  

Minimálne očakávané pedagogické dôsledky projektového vyučovania pre žiakov: 

• zvýšený záujem, aktivita a samostatnosť žiakov, 

• všestrannejšie sebauvedomenie a realistickejšie sebahodnotenie, 

• diferencovanejšie znalosti kolegov a spolupracujúcich učiteľov. 

Projektové vzdelávanie je otvorené vzdelávanie založené na aktívnej spolupráci medzi 

učiteľom a žiakmi, v ktorom sa žiaci môžu učiť na základe vlastnej motivácie a v súlade 

s vlastnými rozhodnutiami; učitelia ako sprostredkovatelia žiakov môžu zažiť silu 

pedagogickej tvorivosti a kreativity, ktorá zvyšuje ich profesionálne sebavedomie, a 

môžu vidieť intelektuálny a morálny rozvoj žiakov, čo môže potvrdiť ich odhodlanie k 

profesijnému rastu; rodičia môžu byť s úľavou svedkami, často konkrétnymi 

pomocníkmi svojich detí (nadaných, detí bez osobitných vzdelávacích problémov 

alebo detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) pri hľadaní ich miesta vo svete 

školy. 

Podmienky pre úspešné projektové vyučovanie: 

• učiteľ(ia) je(sú) otvorený(í) práci so žiakmi, 

• študenti sú pripravení na samostatné učenie a výskum, 

• študenti sú vyspelí a zruční v kooperatívnej práci, 

• v inštitúcii sú k dispozícii alebo sa dajú vytvoriť personálne a materiálne 

podmienky pre projektové vyučovanie. 

Na dosiahnutie týchto podmienok však musia inštitúcie tvrdo pracovať a v mnohých 

prípadoch sa výrazne zmeniť. 

Ak chýba len jeden alebo iný prvok z podmienok projektového vyučovania (napríklad 

o téme rozhodujú učitelia, ale všetko ostatné sa robí ako pri projektovom vyučovaní), 

potom môžeme hovoriť o projektovo orientovanom, projektovo zameranom alebo 

projektovom vyučovaní. 
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Ak je však výrazne narušená autonómia žiakov - žiaci si neurčujú tému, pri spracovaní 

témy dominuje priama organizácia a riadenie výučby a pri hodnotení sú rozhodujúce 

kritériá a riešenia učiteľa - nemôžeme hovoriť o projektovo orientovanej, projektovo 

zameranej výučbe. (6) 

 

4.1 VYPRACOVANÉ ŠKOLSKÉ PROJEKTY  

 

V nasledujúcej časti uvádzame príklady projektov, ktoré sa dajú realizovať v 

uzatvorenom vzdelávacom prostredí a sú preň vhodné. V tejto kapitole sme sa snažili 

predstaviť projekty s rôznym trvaním. Súčasne s opisom kompletných plánov 

vyučovacích hodín sú uvedené stručné komentáre k skúsenostiam a metodické 

poznámky získané pri ich realizácii.  

Obsah projektov priamo nadväzuje na školské osnovy a spája ich s každodenným 

životom prostredníctvom reálnych skúseností. Projekty jasne poukazujú na to, kde a 

akou formou možno rozvíjať samostatné zručnosti detí a kde potrebujú trochu viac 

pomoci, aby boli úspešné. Naše skúsenosti ukazujú, že realizácia je vždy založená na 

projekte a ponecháva žiakom čo najväčšiu samostatnosť 

 

Predkladáme tieto projekty: 

1. mikroprojekt (3 vyučovacie hodiny - 2 vyučovacie dni):  

Projekt je na tému Bratislava v rámci predmetu Štátny zemepis pre 4. ročník. Tri 

vyučovacie hodiny sú doplnené plánovaním a prípravou prehliadky Bratislavy. 

 

2. Projektový deň (5 vyučovacích hodín - 1 vyučovací deň):  

Projekt nadväzuje na učivo prírodovedy vo 4. ročníku a stavia na práci a praktickom 

poznávaní jednoduchých strojov. 

 

3. Krátkodobý projekt (9 stretnutí - 6 vyučovacích dní):  

Projekt nadväzuje na túto tému v predmete maďarský jazyk a literatúra v 3. ročníku a 

prepája ju s ostatnými predmetmi.  

Ide o najpriamejšie riadený projekt z tu prezentovaných projektov, ktorého realizácia 

je plne založená na projekte.  

 

4. Krátkodobý projekt (4 - týždne):  
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Projekt sa zaoberá celou tematickou oblasťou prírodovedných predmetov v rámci 

projektového vyučovania, pričom intenzívne využíva interdisciplinárne prepojenia 

 

5. Dlhodobý projekt (školský rok - 10 mesiacov): 

Cieľom projektu je spoznať naše prírodné prostredie, podporiť celé prírodovedné učivo 

projektovým spôsobom, naučiť sa postupy vlastného pozorovania a skupinovej práce. 
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4.2 MIKROPROJEKT: BRATISLAVA, HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

 

Názov projektu: Bratislava, hlavné mesto Slovenska 

Autor projektu: Éva Jókai 

Forma projektu: miniprojekt - 3 vyučovacie hodiny 

Odporúčaný ročník: 4. ročník 

Hlavný predmet, nosné jadro projektu: Vlastiveda 

Interdisciplinárne prepojenia: maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk, 

matematika, prírodoveda, informatika, výtvarná výchova 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:  

V 4. ročníku je vlastiveda veľmi pestrým a rôznorodým predmetom, ktorý podnecuje 

deti k aktívnej, tvorivej a objaviteľskej činnosti. V rámci tohoto predmetu sa núkajú 

možnosti na rôzne aktivity, ako je čítanie mapy, počítanie mierky a jej praktické 

využitie, pochopenie a čítanie symbolov znázornených na mape a i. Na pochopenie 

a zapamätanie si týchto nových pojmov je v procese vyučovania a učenia sa 

potrebná prax, ktorá pomáha upevniť napríklad najdôležitejšie kľúčové slová, 

výroky, kultúrne a historické pamiatky alebo aj názvy prírodných zaujímavostí. 

Bratislava je hlavným mestom našej vlasti, Slovenska. Je to mesto s bohatou 

históriou a dnes je centrom jedného z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich regiónov v 

strednej Európe. Napriek svojej bohatej histórii je Bratislava jedným z najmladších 

hlavných miest na svete. Čo všetko je hodné bližšieho preskúmania, dokonca aj 

návštevy samotného mesta? Mnohí žiaci poznajú hlavné mesto našej krajiny, ale 

sú aj deti, ktorým historické pamiatky, nové moderné nákupné centrá, množstvo 

medzinárodných kultúrnych a športových podujatí, množstvo medzinárodných 

podujatí a množstvo pamätihodností mesta nie sú až také známe.  

 

Cieľ projektu:  

Tento projekt má dva ciele: prehĺbiť a rozšíriť vedomosti tých detí, ktoré do istej 

miery poznajú hlavné mesto, napríklad Bratislavský hrad, pozoruhodné Staré 

Mesto, ktoré je miestom mnohých historických pamätihodností a kultúrnych 

inštitúcií, ktoré poznajú možnosti trávenia voľného času v hlavnom meste alebo jeho 
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blízkom okolí, a zároveň vzbudiť o Bratislavu a jej okolie záujem tých detí, ktoré tam 

ešte nikdy neboli alebo majú rady prechádzky v záhradách, zoologických 

záhradách, vodnú turistiku. 

 

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ CIELE PROJEKTU: 

Vlastiveda: Bratislava, naše hlavné mesto 

Cieľ činnosti, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Rozvoj čítania s porozumením 

• Rozvoj slovnej zásoby 

• Reprodukcia textu 

• Zapamätanie si kľúčových slov, praktická aplikácia,  

• Hľadanie cesty po mape, 

• Čítanie symbolov na mape, informácie na mape 

Výtvarná výchova: Pohľadnica z Bratislavy 

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Správne používanie výtvarných nástrojov (lepidlo na papier, nožnice) 

• Praktické využitie rôznych výtvarných techník 

• Rozvíjanie orientácie v rovine, výzdoba, dekorácia 

Maďarský jazyk a literatúra: Povesť o statočnom Rolandovi 

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Literárne žánre - prehĺbenie poznatkov o povestiach a poviedkach 

• Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien 

• Písanie pozdravov, SMS správ - nácvik formálnych náležitostí 

Slovenský jazyk a literatúra: Boli sme na výlete v Bratislave 

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Rozvoj ústnej a písomnej komunikácie 

• Využitie existujúcich poznatkov a ich zavedenie do praxe, prehĺbenie 

medzipredmetových väzieb 

Matematika: Lakóhelyem, és más városok és helyszínek távolsága Pozsonytól 

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Praktické použitie grafickej mierky 

• Precvičovanie geometrických a aritmetických zručností (úprava, zmena, 

transformácia) 

Informatika:  
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Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Bezpečné používanie internetu 

• Orientácia na internete / zhromažďovanie informácií  

 

Prírodoveda: 

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Prehĺbenie základných vedomostí o prírodných hodnotách Slovenska 

• - Aplikácia základných vedomostí pri riešení problémov - o anatómii zvierat, 

životnom prostredí, rastlinných druhoch 

 

Vstupné vedomosti potrebné pre realizáciu projektu: 

V predchádzajúcom ročníku sa už žiaci oboznámili so základnými pojmami, ako sú 

geografické prostredie, sídla, svetové kontinenty, náčrty máp, športové a kultúrne 

podujatia v sídlach, slávni ľudia zo sídiel, pamiatky, ochrana životného prostredia a 

i. Poznajú pojmy povesť a poviedka, lokálne porekadlá, básne a piesne viažuce sa 

k jednotlivým regiónom alebo ich okoliu. Žiaci majú základné vedomosti o 

prírodných zaujímavostiach Slovenska, anatómii živočíchov, biotopoch a 

rastlinných druhoch. Precvičili si používanie internetu a vytváranie krátkych 

prezentácií na danú tému. Dokážu bezpečne používať rôzne technické pomôcky 

(nožnice, lepidlo, výtvarné náradie). Poznajú pojmy plagát, leporelo, model, maketa 

a vedia, ako ich zhotoviť. 

 

Pomôcky 

Vlastiveda:  

Učebnica Vlastivedy, pracovné listy, farebné ceruzky  

 

Výtvarná výchova 

Papier formátu A/1, lepidlo Pritt, novinový papier, farebné listy, farebné ceruzky, 

farebná fixka, vodové farby, štetec, nádoba na vodu 

 

Matematika:  

Papierové pravítko, farebná ceruzka, zápisník 

 

Informatika: 
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Prístup k počítaču doma alebo v škole 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Učebnica / Slovenský jazyk- 4. ročník 

 

Maďarský jazyk a literatúra: 

vedomosti z 3. ročníka, ústne opakovanie   

 

REALIZÁCIA PROJEKTU / PODROBNÝ HARMONOGRAM s PODROBNÁM 

PRACOVNÝM PLÁNOM 

 

Čas Predmet Obsah a činnosť/aktivita 

3 vyuč. 
hodiny 

1. Vlastiveda + 
matematika + 
slovenský jazyk 
+ informatika /  

prvá aktivita 

Téma: Od Tatier k Dunaju 

Názov: Bratislava 

zmapovanie predchádzajúcich vedomostí 
žiakov, nové poznatky o Bratislave,  

 
2. Vlastiveda + 

maďarský 
jazyk + 

prírodoveda / 
druhá aktivita 

Téma: Od Tatier k Dunaju 

Názov: Bratislava 

cvičenia a úlohy na zlepšenie čítania s 
porozumením, príprava informačnej 
mapy 

 
3. Výtvarná 

výchova + 
Vlastiveda /  

tretia aktivita 

Téma: Od Tatier k Dunaju 

Názov: Bratislava 

informačný obrázok/plagát s využitím 
údajov, obrázkov a nových informácií 
zozbieraných žiakmi 

Poznámka: 
Výlet do nášho 

hlavného 
mesta 
Bratislavy 

 

Možnosť celodenného výletu alebo 
návštevy divadla na konci roka 

 

Prvá aktivita / Vlastiveda + matematika + slovenský jazyk + informatika  

1. Hodina sa môže začať zisťovaním predchádzajúcich vedomostí žiakov o meste 

Bratislava a po sprostredkovaní nových poznatkov môžu žiaci vo dvojiciach 

pracovať na úlohách zo známej učebnice zamestnávateľa.  Vo dvojiciach môžu 

dvaja žiaci pracovať spoločne na úlohách, pričom jeden žiak na vyššej úrovni 

môže pomáhať svojmu partnerovi (tvoria dvojicu). Učenie vo dvojiciach možno 

využiť najmä v kontexte získavania nových vedomostí. Keďže deti už poznajú 
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mapy v knihe, mapové symboly, mierku a postupy pri riešení úloh, budú môcť 

veľmi dobre spolupracovať aj samostatne.  

2. Žiaci sú oboznámení aj so zapisovaním poznámok, takže si môžu do svojich 

zošitov zapísať nové informácie o Bratislave pomocou série otázok, ktoré 

dostala každá dvojica žiakov. Dôležitú úlohu zohráva pravopis vlastných mien, 

a to tak v maďarčine, ako aj v slovenčine. 

3. Krátka prezentácia o pamiatkach a pamätihodnostiach v Bratislave  

 

4. Návrh úlohy na ďalšiu aktivitu: Vyhľadajte na internete, v encyklopédiách, 

fotoalbumoch ďalšie pamiatky a zaujímavosti o Bratislave. Môžete si vybrať z 

mien na tabuli, ktoré vám pomôžu. Informácie sú obmedzené na najdôležitejšie 

fakty (približne 3-4 vety), vedľa textu môžete vložiť aj obrázky. Cvičenie napíšte 

na hárok kresliaceho papiera A/6. 

5. Názvy objektov: Dóm svätého Martina, Bratislavský hrad, Děvodský hrad, 

Slovenské národné divadlo, Slovenské národné múzeum, Múzeum kultúry 

Maďarov na Slovensku, Slavín, Michalská brána, Primaciálny palác, 

Prezidentský palác, Michalská brána, Most SNP, Nový most, Stará radnica, 

Hlavné námestie, Rolandova fontána, Františkánsky kostol, Academia 

Istropolitana a  

(Poznámka: V závislosti od počtu žiakov v triede môžete pripraviť zoznam 

vlastných mien súvisiacich s pamiatkami. Každý žiak si môže vybrať podľa 

svojich preferencií, a ak sa nevie rozhodnúť, môže samozrejme požiadať učiteľa 

o pomoc.) 

 

Druhá aktivita / Vlastiveda + maďarský jazyk + prírodné vedy  

1. Informácie zozbierané žiakmi - monitorovanie, hodnotenie 

2. Rozšírenie doteraz získaných informácií - skupinová práca  

Návrh na zostavenie otázok: 

Téma: Bratislava, hlavné mesto našej krajiny / Zapíšte si do zápisníka! Odpovedajte v celou 

vetou a dbajte na správny pravopis podstatných mien. Po skončení cvičenia si navzájom 

skontrolujte svoje poznámky! 

• Naša krajina: 

• Hlavné mesto našej krajiny: 

• Kde sa nachádza mesto Bratislava? 

• Ako ďaleko siaha jeho územie? 

• Ktorá rieka preteká mestom? 

• Aké sú jej najvýznamnejšie historické pamiatky? O ktorom divadle ste čítali na 

hodinách slovenčiny? 
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3. Rozdelenie do skupín: deti, ktoré pracovali vo dvojiciach, možno rozdeliť do 

skupín po štyroch, aby sa zabezpečila aktivita slabších žiakov.  

Žiaci si môžu vybrať z farebnej obálky s obrázkami a potom im hra "Hľadám svojho 

partnera" pomôže vytvoriť skupiny. Mená sa píšu na zadnú stranu obrázkov po 

dvojiciach tak, aby sa každé meno objavilo na farebnej fotografii. Je na žiakoch, aby 

si našli partnera. Po tomto kroku sa dvojice zoskupia podľa štyroch tém a vytvoria 

kompletnú skupinu. 

Obálky môžu obsahovať obrázky týkajúce sa týchto tém: 

1. Bratislavská ZOO, Botanická záhrada 

2. Výlet loďou po Malom Dunaji 

3. Verejná doprava v Bratislave 

4. Letná bobová dráha a Lanoland Koliba 

Tieto názvy nájdu žiaci na vopred pripravenom liste papiera A/3, každý môže rýchlo 

nájsť svoje miesto. K titulom je priložený list s úlohami, na ktorom môžu žiaci začať 

pracovať v skupinách. 

 

 

1. Skupina:  Bratislavská zoologická záhrada, Botanická záhrada / Úlohy 

patriace k textu 

 

Pracovný list / návrh  

 

1. Prečítajte si text! Každý odsek označte 

farebnou ceruzkou! 

Bratislavská zoologická záhrada je jednou 

z najobľúbenejších atrakcií v hlavnom meste 

Slovenska, kde žije takmer 1000 zvierat, čo z 

nej robí jednu z najväčších zoologických 

záhrad v krajine. Zoologická záhrada sa 

nachádza v príjemnom prostredí Mlynskej 

doliny v Bratislave na 96 hektároch pozemku 

s listnatým lesom, lúkami a potokom, ktorý 

preteká dolnou časťou zoo. Otvorená bola v roku 1960. Ako jedna z prvých v Európe 

chovala rysa ušľachtilého, ktorý sa stal symbolom zoo.  
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Bratislavská botanická záhrada je prvou 

botanickou záhradou na Slovensku a je 

veľmi obľúbená. 

 

Dnes sa rozprestiera na ploche 7,5 hektára 

v mestskej časti Karlova Ves v blízkosti 

Dunaja. Súčasná zbierka obsahuje 5 000 

druhov rastlín, ktoré pochádzajú väčšinou z 

iných krajín sveta. Najkrajšiu časť záhrady, 

rozárium, tvorí takmer 150 ruží, väčšinou 

novošľachtených.  

V skleníkoch môžete obdivovať bohatú zbierku tropických a subtropických rastlín, 

kaktusov, paliem, papradí, austrálskych druhov kvetov a mnohých ďalších 

exotických rastlín. 

                                                             (Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA) 

 

2. Odpovedz na nasledujúce otázky! 

a) Koľko zvierat žije v bratislavskej ZOO?  

 

b) Kde sa nachádza zoologická záhrada 

 

c) Kde sa nachádza bratislavská botanická záhrada 

 

 

d) Koľko druhov rastlín sa v súčasnosti nachádza v botanickej záhrade 

 

3. Podčiarknite, kedy bola otvorená bratislavská ZOO! 

4. Zarámcuj v texte, ako sa volá najkrajšia časť bratislavskej botanickej záhrady. 

5. Podčiarknite farebnou ceruzkou, ktoré rastliny môžete obdivovať v skleníku. 

6. Zistite, čo znamená slovo "rozárium"!  

7. Stručne zhrňte a povedzte spolužiakom, čo ste sa dozvedeli o bratislavskej ZOO 

a bratislavskej botanickej záhrade!   

8. Vyberte si z ružičiek, nalepte si niektoré z nich na pracovný list a vytvorte si vlastné 

rozárium! (farebné noviny) 

Produkt:  

Bratislavská ZOO, Bratislavská botanická záhrada / splnením úlohy zadanej k textu 

sa rozšírili vedomosti žiakov o Bratislave a jej okolí, zlepšili sa ich vedomosti z 

čítania s porozumením, používania lexiky, pravopisu vlastných mien v slovenskom 

aj v maďarskom jazyku. 
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2. Skupina: výlet loďou po Malom Dunaji / Bratislava 

                    (región: Malé Karpaty,  

                     lokailta: Bratislava a okolie) 

 

Pracovný list / návrh 

 

 

Malý Dunaj je najdlhšie a najväčšie rameno Dunaja, tečie 135 km pozdĺž severného 

okraja Žitného Ostrova. Odbočuje z hlavnej vetvy Dunaja pod Bratislavou (pri 

Vrakuni).  

 

Nezabudnuteľným zážitkom z aktívneho oddychu je plavba loďou po Malom Dunaji. 

Ideálne pre začiatočníkov, skupiny priateľov a rodiny. 

 

Plavbu loďou si môžete objednať od poldenného programu až po trojdňový výlet. 

Súčasťou túr je niekoľko odpočívadiel, ale táborenie je možné aj v obciach Jóka 

(Jelka) a Jahodná. 

Program: 1 deň - 24 € / osoba. 

Možné trasy: Bratislava (Vrakuňa) - Tomášov / Vlky, 4-6 hodín 

Odporúčané vybavenie: športové oblečenie, náhradná obuv, klobúk, opaľovací 

krém, slnečné okuliare, voda, repelent proti komárom. V prípade nepriaznivého 

počasia odporúčame tričko s dlhým rukávom, nohavice a pršiplášť. V lete (od mája 

do septembra) sa organizujú výlety loďou. 

 

Loď je vybavená záchrannou vestou. Na plavbu po Malom Dunaji sú k dispozícii 

nafukovacie člny pre 8 osôb alebo kanoe pre 2-3 osoby.  

                                                             (Zdroj:TravelGuide.sk,Wikipédia)   
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1. Prečítaj si text! Pozorne si prezri nasledovnú mapu. 

 

 

 

2. Označ hviezdičkou na mape miesto, kde sa Malý Dunaj oddeľuje od hlavného 

ramena Dunaja. Zapíš názov tohoto miesta na mapu! 

 

3. Podčiarkni v texte! 

• Pre koho sa tento typ rekreácie odporúča? 

• Ako dlho trvá takýto výlet loďou?  

 

4. Zakrúžkuj farebnou ceruzkou cenu za jednodňový program pre jednu osobu. 

5. Podčiarkni v predposlednom odseku odporúčané osobné vybavenie. 

6. Doplň neúplné vety! 

 

K výstroju lode patrí aj ______________________ . Na plavbu po Malom Dunaji sú 

k dispozícii __________________________ pre 8 osôb, alebo ______________ 

pre 2-3 osoby. 

 

7. Stručne zhrň a povedzte spolužiakom, čo ste sa dozvedeli o plavbe loďou po 

Malom Dunaji!   

 

8. Vyrob si loď z papiera! Vyber si niektorý z farebných listov papiera a môžeš 

začať podľa obrázka! 
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Produkt: v priebehu riešenia úlohy sme rozvíjali vedomosti žiakov, zručnosť v čítaní 

s porozumením textu a jeho samostatnom spracovaní, ich ústny prejav, logické 

myslenie, jemnú motoriku a manuálnu zručnosť. Zároveň sme vytvorili model loďky 

z papiera. 

 

3. skupina: Mestská hromadná doprava v Bratislave 

 

Pracovný list / návrh  

Mestskú hromadnú dopravu v Bratislave tvorí 13 električkových liniek, 10 

trolejbusových liniek a 78 autobusových liniek. Električky premávajú najmä v centre 

mesta, trolejbusy najmä v kopcovitých oblastiach mesta a autobusy takmer po 

celom meste a jeho predmestiach. Lístky na dopravu si treba kúpiť vopred v 

automatoch na zastávkach (akceptujú sa len mince) alebo v novinových stánkoch. 

 

Letisko M. R. Štefánika je "vstupnou bránou" do Bratislavy a na Slovensko. Je ľahko 

dostupné z centra hlavného mesta. Z letiska sa do mesta dostanete autobusom č. 

61. Letisko Bratislava ponúka príjemné prostredie a služby zákazníkom na vysokej 

úrovni.  
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Bratislavská hlavná stanica sa nachádza na rozhraní bratislavského Starého Mesta 

a bratislavského Nového Mesta. Zo stanice premávajú početné autobusové, 

električkové a trolejbusové linky. 

                                                                            (Zdroj: Bratislava Guide.com 

                                                                                         TravelGuide.sk) 

 

 

1. Trochu matematiky: koľko liniek tvorí celkový počet liniek mestskej hromadnej 

dopravy v Bratislave?_________________________________________ 

 

2. Zakrúžkujte názvy dopravných prostriedkov verejnej dopravy v Bratislave! 

 

3. Rozhodni, či sú vety pravdivé alebo nepravdivé? Označ pravdivý výrok 

písmenom P, nepravdivý písmenom N!  

 

Bratislavské letisko je pomenované po M. R. Štefánikovi.______ 

Letisko je z centra hlavného mesta ťažko dostupné.______ 

Z letiska sa do mesta dostanete autobusom 67.______ 

Letisko Bratislava ponúka cestujúcim príjemné prostredie._________ 

 

4. Nový most (miestnym obyvateľom známy ako UFO) a Most Apollo sú mosty cez 

Dunaj v Bratislave, hlavnom meste Slovenska. Spájajú dve časti hlavného 

mesta. Postavte si most podľa vlastného výberu z hliny alebo stavebníc! 

 

5. Stručne zhrňte a povedzte spolužiakom, čo ste sa dozvedeli o verejnej doprave 

v hlavnom meste!   

               

           Nový most v Bratislave / UFO                  Most Apollo 

 



42 
 

Produkt: V priebehu riešenia úlohy sme rozvíjali vedomosti žiakov, zručnosť 

v čítaní s porozumením textu a v jeho samostatnom spracovaní, ich ústny prejav, 

logické myslenie, jemnú motoriku a manuálnu zručnosť. Zároveň sme vytvorili 

model mosta. 

 

4. skupina: Letná bobová dráha a Lanoland Koliba 

 

Pracovný list / návrh  

 
 

 

 
 

1. Pozrite si obrázky! O čom podľa vás bude text? Aký je podľa vás rozdiel medzi 

týmito dvoma dráhami? Diskutujte so svojimi rovesníkmi! 

 

Letná bobová dráha hlavného mesta sa nachádza pod tzv. televíznou vežou v 

Bratislave, v areáli Kamzík. Je to skvelá voľba pre rodiny s deťmi, letné tábory, pre 

každého, kto si chce oddýchnuť. Otvorená je len počas letnej sezóny od 10:00 do 

18:00. Nezabudnuteľný zážitok pre všetky vekové kategórie. 

Lanoland Koliba je lanové centrum a zážitkový park, ktorý sa nachádza v Bratislave 

na kopci Kamzík, hneď vedľa bobovej dráhy. Deti môžu liezť vo výške nad 130 cm. 

Celková dĺžka lanovej trate je 423 m. Zážitkový park pozostáva z 5 tratí. Najťažšia, 

čierna trať je určená pre skúsených horolezcov. 
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Do centra lanovej dráhy sa môžete dostať aj mestskou hromadnou dopravou, a to 

trolejbusom 203.  

 

1. Odpovedzte na otázky! 

Kde sa nachádza letná bobová 

dráha?____________________________________ 

Kde nájdete lanové centrum, zážitkový 

park?___________________________________  

 

2. Zozbierajte údaje o lanovej dráhe! 

Na tejto hore sa nachádza lanový park, dobrodružný park:____________________ 

Lezenie je možné pre deti s výškou nad:__________________________________ 

Dĺžka lanovej dráhy je: _______________________________________________ 

Počet tratí v zážitkovom parku:_________________________________________ 

Je to farba najťažšej 

trate?_____________________________________________ 

 

3. Označte hviezdičkou odsek, v ktorom sa uvádza, čo môžete použiť, aby ste sa 

dostali na Kolibu Lanolad. 

 

4. Stručne zhrňte a povedzte spolužiakom, čo ste sa dozvedeli o letných bobových 

a lanových tratiach v hlavnom meste. 

 

5. Pošlite pohľadnicu svojim blízkym! Predstavte si, že ste tu strávili deň v centre 

zážitkového parku. Na jednu stranu pohľadnice nakreslite svoj zážitok a druhú 

stranu vyplňte údajmi o osobe, ktorej chcete pohľadnicu poslať! (DÔLEŽITÉ: 

uveďte meno adresáta, názov obce, ulica a číslo domu, PSČ obce, text vášho 

krátkeho pozdravu a váš podpis) 
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Tretia aktivita / Výtvarná výchova + Vlastiveda  

1. Posedenie môžete začať kontrolou alebo skupinovou diskusiou. Pripravený 

hovorca každej skupiny môže stručne prezentovať nové informácie získané 

počas predchádzajúcej aktivity, žiaci môžu ukázať obrázky, predmety, 

pohľadnice, ktoré vyrobili, pripraviť si výkresové listy A/6, na ktoré napísali 

získané informácie. 

2. Potom môžu žiaci pokračovať v spoločnej práci na hárku výkresu formátu A/2, 

na ktorom môžu vytvoriť plagát alebo informačnú tabuľu navrhnutú skupinou. 

3. Dokončené práce sa môžu vyvesiť na tabuľu a potom môže každý prácu 

ohodnotiť, najprv v rámci skupiny a potom hovorcom skupiny. 

4. Pri vzájomnom hodnotení môžu žiaci použiť nasledovné formulácie: (Môžu byť 

trvalo vyvesené na stene, na tabuli atď.) 

 

• Vážená skupina XY, vaša práca sa nám veľmi páčila, pretože........................... 

• Drahá skupina XY, bolo skvelé vidieť, že........................................................... 

• Získali sme veľa nových informácií, pretože....................................................... 

• Podnietili ste náš záujem o .................................................................................. 

• Je nám ľúto, ale nepáčilo sa nám to, pretože........................................................ 

• Bolo by pekné, keby............................................................................................. 

• Nabudúce by ste mali venovať pozornosť ........................................................... 

Produkt: informačná mapa Bratislavy 

Hodnotenie projektu: Projekt môže poskytnúť nápady na potulky za poznatkami 

trochu mimo základných učebných osnov. Projekt môže tiež podnietiť záujem žiakov 

o rôzne užitočné voľnočasové aktivity v Bratislave a okolí. Môže tiež rozvíjať zmysel 

pre krásu detí a prehlbovať ich vedomosti o pravopise vlastných mien. Produkty 

čiastkových úloh môžu zabezpečiť samostatné logické a tvorivé myslenie žiakov.  
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4.3 PROJEKTOVÝ DEŇ: PLÁNUJME A  KONŠTRUUJME SPOLOČNE!  

 

Nasledujúci projekt predstavuje celodennú realizáciu projektu. Spája 5 hodín 

školského dňa s jeho témou a učebnými osnovami. Vďaka cieľavedomému 

plánovaniu a šikovnej úprave rozvrhu sa v tento deň stierajú hranice medzi 

predmetmi a produkt vzniká kontinuálne. Povinný obsah predmetu zostáva 

zachovaný, ale je neoddeliteľne spojený s cieľmi projektu, takže obsah učebných 

osnov a samotný projekt sa napĺňajú paralelne. Žiaci sa dopracujú k produktu a 

zvládnu učebné osnovy prostredníctvom samostatného učenia a realizácie 

čiastkových úloh projektu.  

Názov projektu: Plánujme a konštruujme spoločne!  

Autor projektu: Andrea Tóth 

Odporúčaný ročník: 4.ročník 

Základný predmet na ktorom projekt budujeme: 
prírodoveda 

Medzipredmetové vzťahy: maďarský jazyk a literatúra, 
matematika, kreslenie, pracovné vyučovanie 

Myšlienková mapa predmetových prepojení a obsahu: 

 

Hlavná téma: 
Jednoduché stroje

Maďarský jazyk:

- rozvoj porozumenia textu

- výklad technických textov

- popis nástroja

Matematika:

- konštrukcie

- základy odborného 
kreslenia - plánovanie strojov

Prírodoveda:

- jednoduché stroje a ich vývoj

- ako sa stavali pyramídy

- ejednoduché stroje v minulosti a dnes

Pracovné 
vyučovanie:

- stavby

- základy konštrukcií 
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Hossz-időtartama: Projektnap – előkészítő /bevezető óra/ 0.óra + 5 tanítási óra 

Časový harmonogram Predmet Téma 

0.hodina Prírodoveda Skúmame neživú prírodu 
a prírodné javy 

1. hodina Prírodoveda Skúmame neživú prírodu 
a prírodné javy 

2. hodina Matematika - kreslenie Geometria a meranie 

3. hodina  Pracovné vyučovanie Základy konštruovania 

4. hodina Mdarský jazyk  Komunikácia a sloh 

5. hodina Prírodoveda Skúmame neživú prírodu 
a prírodné javy 

Charakteristika projektu:  

Tento projekt ponúka učiteľovi a dieťaťu príležitosť transformovať faktické poznatky 

do hravej podoby, pričom sa využíva detská tvorivosť, zvedavosť a túžba objavovať. 

Týmto spôsobom vytvárate štruktúru, ktorú si žiak vedome vytvára, ale je pre neho 

novým objavom. Pritom si nielen upevňuje svoje novozískané vedomosti, ale učí sa 

aj kompromisom a spolupráci s ostatnými členmi tímu pri tvorbe nového nástroja. 

Výbornou príležitosťou v rámci učebných osnov o jednoduchých strojoch je 

stavebnica Merkur, ktorá už desaťročia uspokojuje tvorivé potreby detí. V tomto 

projekte sa snažím vytvoriť s deťmi jednotku aktivít na základe ich návrhov, ktorá 

ich prevedie od návrhu až po demonštráciu funkčného nástroja. 

Cieľ projektu:  

Výroba jednoduchých strojov pomocou stavebníc. 

Vyučovacie ciele projektu:  

Žiak sa naučí prakticky využívať poznatky o jednoduchých strojoch. Plánovať v 

skupine, zdôvodňovať, rozdeliť úlohy na čiastkové, rozobrať a skonštruovať v 

skupinách, zostaviť a napokon aj písomne a ústne prezentovať spoločne vyrobený 

stroj a pripraviť ho na prezentáciu. 

Ciele vyučovacej hodiny/predmetu v rámci realizácie projektu sú: 

1.hodina, vyučovacie ciele:  

- žiak dokáže identifikovať princíp, na ktorom funguje prezentovaná hra 

- schopnosť zdôvodňovania 

2. hodina, vyučovacie ciele:  

- žiak dokáže navrhnúť a nakresliť objekt navrhnutý skupinou 
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- rozvíjať tvorivé myslenie a spoluprácu v skupine  

3. hodina, vyučovacie ciele: 

- žiak je schopný zostaviť a zhotoviť navrhnutú konštrukciu 

- žiak si dokáže rovnomerne rozdeliť úlohy, aby pracoval čo najefektívnejšie 

4. hodina, vyučovacie ciele: 

- žiak vie opísať určitý predmet podľa daných kritérií /názov, tvar, forma, veľkosť, 
materiál, veľkosť, farba, užitočnosť a využitie…/  

5. hodina, vyučovacie ciele: 

- žiak dokáže ústne demonštrovať stavbu a zhodnotiť skupinovú alebo individuálnu 
prácu 

- rozvíjať schopnosti sebahodnotenia. 

- zorganizovanie výstavy vyrobených objektov a stavebných konštrukcií 

Pomôcky potrebné na realizáciu projektu: 

- Merkúr (alebo iná dostupná stavebnica) 

- pravítko, papier, farebná ceruzka 

Plán realizácie projektu / podrobný harmonogram, pracovný plán 

Úvodná hodina: /hodina 0/: deň pred projektovým dňom si žiaci prinesú hračky, 

ktoré fungujú na princípe jednoduchých strojov, a urobia si predbežnú prácu. Ak 

nikto neprinesie žiadne - môžeme žiakom premietnuť hračky, aby si zopakovali tieto 

pojmy: kladkostroj, sklon, kladka, ozubené koleso.  

 

Časový 
harmonogram 

Vyučovacia 
hodina 

Obsah a činnosť 

1.aktivita Prírodoveda Názov: Jednoduché stroje 

Žiaci sa pochvália hračkami, ktoré si priniesli 
z domu a ktoré fungujú na princípe 
jednoduchých strojov. Zopakujeme si 
základné pojmy týkajúce sa kladky, 
kladkostroja, zdviháka, naklonenej 
roviny, ozubeného kolesa.  
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Rozdelenie do skupín je prispôsobené 
záujmom žiakov, aby fungovalo. Preto im 
ponúkame rôzne možnosti /môžu si 
vybrať z predmetov, ktoré vedia zostaviť/ 
na vytvorenie skupín. Potom nasleduje 
brainstorming. 

2.aktivita Matematika - 
kreslenie 

Názov: Nakresliť plán stavby - Spoznávanie 
/interpretácia/ nákresov plánu  

Pomocou stavebnice Merkur, ktorú majú 
žiaci k dispozícii, navrhnú a nakreslia 
stavbu, na ktorej sa skupina dohodla a 
odhlasovala ju. Ak to potrebujú, môžeme 
im poskytnúť aj hotové výkresy, z ktorých 
si môžu vytvoriť vlastné. 

Zrealizuje sa: návrh 

3.aktivita Pracovné 
vyučovanie 

Názov: Zhotoviť konštrukcie zo stavebníc  

Stroje, ktoré sme spoločne vymysleli, sa 
stavajú pomocou konštrukčnej hry 
Merkur. 

Zrealizuje sa: stroj, ktorý si sami postavili 

4.aktivita Maďarský 
jazyk 

Téma: Komunikácia a sloh 

Názov: Opis predmetu – opísať vlastnú 
stavbu 

Na základe dohodnutých kritérií sa vypracuje 
opis stroja. Žiaci uvádzajú názov stroja, 
ktorý zostrojili, prečo si zvolili tento 
názov, tvar, formu, veľkosť, farbu, 
materiál - na akom princípe funguje - na 
čo sa dá použiť. 

Zrealizuje sa: opis predmetu 

5.aktivita Prírodoveda Téma: Skúmame neživú prírodu a prírodné 
javy 

Názov: Jednoduché stroje – slovne opísať  

Na tomto stretnutí každá skupina ústne 
predstaví svoj jednoduchý stroj a celková 
práca skupiny sa vyhodnotí pomocou 
hodnotiacich hárkov. 
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Zrealizuje sa: výstava strojov a hodnotiace 
hárky 

Vyhodnotenie projektu:  

Týmto spôsobom 
hodnotia 
ostatné tímy 
tím, ktorý 
práve 
prezentuje 
svoju prácu. 
Názov 
skupiny: 
ZDVIHÁK 
alebo 
NAKLONENÁ 
ROVINA, 
KLADKA, 
OZUBENÉ 
KOLESO 

 

Celková pochvala 

 

Dobrá práca 

 

Bolo by dobré 
ešte.... 

Príprava 
nákresu/plánu 

ABD C 
 

Realizácia 
projektu v 
priestore 

BD A C 

Opis predmetu BD AC 
 

Slovná 
prezentácia 

D B AC 

Kreativita D B AC 

Uvádzame iniciálky každého člena tímu - ABCD  

Hodnotenie žiakmi v rámci skupinovej práce: 

Mená 
členovskupiny 

členovia tímu 
boli 
najaktívnejší 
v tejto časti 
projektu  

Toto nám 
robilo 
problém, 
ale 
vyriešili 
sme ho 

na toto sme 
nenašli 
riešenie 

Toto by 
sme 
robili 
inak 

1.meno 
    

2.meno 
    

3.meno 
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4.meno 
    

 

Hodnotenie realizácie zo strany pedagóga: hodnotenie zo strany pedagóga je 

podávané ústne, pričom sa hodnotí návrh, vykonanie práce v teréne, opis, ústna 

prezentácia, tvorivosť a prístup tímu k celodenným aktivitám. 

Metodické poznámky, odporúčania: 

Efektívnejšie je, ak sú v jednom tíme maximálne 4 žiaci /pod vedením učiteľa, nie 

náhodné zoskupenie/ 

Časovo sa môžeme zladiť tak, že žiakom pripravíme plány, z ktorých si môžu 

vybrať. 

Ak sú aktuálne úlohy premietnuté na tabuli, budú vždy k dispozícii žiakom, aby si 

mohli skontrolovať, či pracujú podľa očakávaní /vyhnú sa tak neustálemu 

spochybňovaniu a hluku/ 

 

Fotky z realizácie  
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4.4 KRÁTKODOBÝ PROJEKT: VEĽKONOČNÉ ZVYKY, TRADÍCIE  

 

Názov projektu: Veľkonočné tradície a zvyky 

Forma projektu: projektový týždeň - 6 dní 

Odporúčaná trieda: 3.-4. ročník 

Hlavný predmet, na ktorom staviame: maďarský jazyk a literatúra 

Medzipredmetové prepojenia: vlastiveda, výtvarná výchova  

   

Charakteristika projektu: Veľkonočné sviatky si stále zachovávajú charakter 

sviatkov jari a každoročne sa snažíme oživiť staré jarné ľudové tradície, oslavy 

plodnosti a zvyky v školách. Na nižšom stupni základnej školy sú dôležité najmä 

zážitkové aktivity a činnosti. Deti môžu skutočne rozvíjať svoje doterajšie vedomosti 

o Veľkej noci a sviatkoch jari len vtedy, ak získajú skúsenosti prostredníctvom 

vlastných samostatných aktivít. Aktivity sú prispôsobené požiadavkám základnej 

školy v 3.-4. ročníku. Okrem maďarského jazyka a literatúry sú veľmi užitočné aj 

medzipredmetové väzby, takže dôležitú úlohu zohráva aj miestna história a výtvarná 

výchova. V rámci projektovej práce sa zabezpečuje rozvoj myslenia, predstavivosti, 

skúseností, tvorivosti a kreativity osobnosti. 

 

Cieľ projektu: Zachovanie tradícií, uznanie ľudovej kultúry a národných hodnôt. 

Rozšíriť vedomosti a slovnú zásobu žiakov o veľkonočných zvykoch a tradíciách, o 

oživení prírody na jar. Naučiť sa a zapamätať si pozdravy a piesne spojené s týmto 

sviatkom. Samostatné a cielené vyhľadávanie poznatkov a zdrojov k danej téme. 

Rozvíjanie aktivity, estetického cítenia a tvorivosti žiakov. 

Maďarský jazyk a literatúra: veľkonočné básničky a vinše 

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Rozvoj čítania s porozumením 

• Rozvoj slovnej zásoby 

• Reprodukcia textu 

• Zlepšenie zmyslu pre rytmus a pamäti, schopnosť povedať básne nahlas, 

artikulácia. 

 

Výtvarná výchova: veľkonočné pohľadnice , dekorácie 

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 
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• Správne používanie pomôcok a nástrojov (lepidlo technokol) 

• Nácvik používania akvarelu, farebných kontrastov 

• Rozvoj pozorovacích zručností, výzdoba 

• Maľovanie pomocou lepidla na zobáky rozvíja jemnú motoriku, pozorovanie, 

trpezlivosť a pozornosť. 

Vlastiveda: Zmeny v obci s príchodom jari  

Cieľ aktivity, zručnosti, ktoré sa majú rozvíjať: 

• Rozvoj pozorovacích zručností 

• Rozvíjanie zručností v ústnej skladbe 

• Používanie lexikónu, bezpečné používanie internetu 

• Rozvoj čítania s porozumením 

 

Znalosti potrebné na realizáciu projektu: 

Deti poznajú túto ľudovú tradíciu a predchádzajúce obdobie karnevalu a pôstu už 

od predškolského veku. Vedia, že podľa ľudovej tradície Veľká noc pripadá každý 

rok na iné dni, tzv. "pohyblivé sviatky". Väčšina detí vie, že "zajačik prináša" 

veľkonočný darček. V minulosti a aj dnes je maľovanie veľkonočných vajíčok úlohou 

žien a dievčat, ktoré najčastejšie používajú červenú farbu, pretože sa verí, že má 

magickú moc. Medzi veľkonočné ľudové zvyky patrí aj veľkonočné vajíčko a 

polievanie veľkonočného vajíčka, ktoré sa často objavujú na pohľadniciach a 

blahoprianiach. Je tiež úzko spojený so začiatkom jari. Žiaci už zo svojich 

predchádzajúcich skúseností so životným prostredím vedia, že jar je obdobím, keď 

sa príroda prebúdza a flóra a fauna sa obnovujú. 

Pomôcky a nástroje: 

Maďarský jazyk a literatúra 

Čítanka, pracovné listy, farebné ceruzky, veľkonočné nálepky 

 

Vlastiveda 

Vlastiveda pre tretiakov - pracovný zošit, vhodné oblečenie a obuv na krátku túru 

do prírody, batoh, ceruzka, pracovný list 

Výtvarná výchova 

A/6- hárok kresliaceho papiera, Technokol (alebo iné tekuté lepidlo predávané v 

úzkej tube), svetlá farebná ceruzka, akvarel, štetec, nádoba na vodu) 
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Postup realizácie projektu / /podrobný harmonogram, plán práce/ 

Časový 
harmonogram 

Vyučovacia hodina Obsah a činnosť 

 0. aktivita Téma: Pred projektovým týždňom, na 
konci obdobia fašiangov, počas 
pôstneho obdobia sa môžeme 
postupne naladiť na jarné ľudové 
tradície a zvyky. 

1.týždeň- 
Pondelok 

1. aktivita / Čítanie Téma: Náš priateľ príroda - jar 

Názov:  Veľkonočné zvyky 

          Opis a zozbieraných žiakmi  

          ľudových zvykov 

Utorok 2. aktivita / Čítanie 
3. aktivita / Školský 

klub 
4. aktivita / Domáca 

projektová úloha  
 
 

Téma: : Náš priateľ príroda - jar 

Názov: Veľkonočné zvyky 

            Veľkonočné vinše 

Názov: Veľkonočné zdobenie vajíčok, 

            Veľkonočné vinše 

• Dievčatá zbierajú vzory 
zdobenia veľkonočných vajec  

• Chlapci zozbierajú vinše k 
polievačke 

                                         

 

Streda 5. aktivita / Výtvarná 
výchova  

 

Téma: Grafický návrh foriem / 
symboly, značky /  

Názov: Veľkonočné zvyky a tradície / 
Príprava Veľkonočných pozdravov a 
pohľadníc                 
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Štvrtok 6. aktivita / Školský 
klub 

 

Téma: Jarná premena v obci Juraja 
a Katky - Vlastiveda 10. téma, 
prechádzka jarnou prírodou 

Názov: Tradície - Sviatky na vidieku / 
- Veľká noc je aj sviatkom 
prebúdzania prírody, prechádzka 
prírodou  

Piatok 7. aktivita/ Výtvarná 
výchova 

Téma: Dekoračné práce 

Názov: Príprava posteru, koláž  

 

Piatok 8. aktivita / Školský 
klub 

Téma: Jarná premena v obci Juraja 
a Katky - Vlastiveda 10. téma, 
prechádzka jarnou prírodou 

Názov: Aj takto možno pripraviť 
veľkonočné vajíčko…     Naším 
hosťom je Ádám Szabó z Komáromu, 
majster v príprave veľkonočných 
vajíčok  

2. týždeň - 
Pondelok 

9. aktivita / Vlastiveda Téma: Jarná premena v obci Juraja 
a Katky - Vlastiveda 10. téma, 
prechádzka jarnou prírodou 

Názov: Prezentácia, hodnotenie 
výsledkov projektu, návšteva výstavy 

 

1.aktivita / Maďarský jazyk a literatúra 

Veľkonočné ľudové tradície / Opis ľudových tradícií a zvyklostí, ktoré 

zozbierali žiaci 

 

Pred projektom veľkonočných tradícií a zvykov môžeme deti postupne naladiť na 

pôstne obdobie. V závislosti od veku žiakov môžeme začať zaujímavý výskumný 

projekt o veľkonočných tradíciách a zvykoch. Deťom môžeme "ponúknuť" rôzne 

témy a dať im možnosť vyhľadávať a zhromažďovať informácie podľa ich vlastných 

záujmov. Samozrejme, deti môžu pridať aj vlastné nápady na túto tému.  Potom 

môže nasledovať prezentácia ľudových zvykov a tradícií, ktoré žiaci zozbierali, 

pričom ich zoskupia podľa daných kritérií::  
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• Posvätenie baburiatok 

• Zvyky na Kvetnú nedeľu 

• Veľký týždeň a jeho zvyky: Zelený štvrtok 

                                   Veľký piatok 

                                   Biela sobota 

                                   Veľkonočná nedeľa 

                                   Veľkonočný pondelok 

• Symboly Veľkej noci: vajíčka: vajíčka, vajíčka s podkovičkou, vajíčka s pierkom, 

čipkované vajíčka, vajíčka zdobené slamou a inými technikami, vajíčka s 

drôtikmi, vajíčka zdobené listovými rozetami (toto robia hlavne dievčatá, pretože 

ony sú tie, ktoré vyrábajú vajíčka.) 

                                                                   Jahňa 

                                                                   Zajac 

                                                                   Baburiatka 

• Tradičné veľkonočné jedlá 

Produkt: Spoločne môžeme vytvoriť diagram zoskupenia, ktorý zhromažďuje 

zozbieraný materiál v prehľadnom systéme. 

 

Pri správnej príprave sa deti s radosťou pustia do plnenia úloh, pričom sa obohatia 

o nové informácie a ich slovná zásoba sa rozšíri o výrazy, ktoré úzko súvisia s 

veľkonočnými tradíciami a ľudovými zvykmi. Môžu sa obrátiť na svojich starých 

rodičov, požiadať ich o pomoc, vyhľadať informácie na internete alebo dokonca 

predniesť krátke prezentácie o jednotlivých tradíciách... atď. 

Druhá aktivita / Maďarský jazyk a literatúra 

Veľkonočné ľudové tradície / Veľkonočné básne a vinše / Učebnica str. 101 

Žiaci môžu pracovať v skupinách, ktoré môžu byť vytvorené nasledovne:  

Môžeme si vybrať metódu "riadeného vytvárania skupín":  Napr. zoberte toľko 

farebných obrázkov jari, aby ste mohli vytvoriť skupinu štyroch žiakov v triede. (Je 

dobré urobiť farebné obrázky pred začiatkom hodiny.) Na zadnú stranu obrázku 

napíšte mená žiakov, ktorých chcete zaradiť do skupiny. Každý obrázok rozrežte na 

štyri časti. Tým sa všetci žiaci, ktorých mená sú na jednom obrázku, zaradia do 

skupiny. Na začiatku hodiny môžete deti požiadať, aby každé z nich nakreslilo kúsok 

obrázka. Potom je úlohou nájsť žiaka, ktorého meno je na papieriku. Ak sa už 

navzájom poznajú, tento proces je rýchly. Keď má každý svoju časť obrázka, úlohou 

je šikovne poskladať jarný obrázok. Po zostavení obrázka žiaci postupne zistia, v 
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ktorej skupine sa nachádzajú. Pri takomto rozdeľovaní do pracovných skupín sa 

žiaci necítia diskriminovaní a prijmú zadelenie do skupiny úplne ako prirodzenosť.  

 

Ďalšia možnosť: v tejto obálke zamiešajte kúsky veľkonočného vajíčka, nakreslite 

kúsok skladačky a potom skúste poskladať veľkonočné vajíčko (postup je podobný 

ako v predchádzajúcom prípade)! 

 

Po krátkej diskusii si skupina môže vybrať názov, ktorý nejakým spôsobom súvisí s 

oslavou Veľkej noci alebo tematikou veľkonočných tradícií. V triede môžeme vytvoriť 

toľko skupinových úloh, koľko chceme.  

Návrh pracovného listu: 

1. Úloha  

Prečítajte si ľudové básne a vinše na strane /101 Čítanky s názvom "Vinšovačky k 

polievačke". Pripravené sú pre vás pracovné listy, ktoré sú vložené do obálok, 

vyberte si jednu z obálok a potom odpovedzte písomne.! 

 

1. Príloha / Poznámka: žiakov rozdelím do skupín 4x4 / 

Vinše k polievačke 

(ľudová slovesnosť) 

 

Maľované vajíčko,                                          Šibi, ryby, mamičko, prosíme si vajíčko! 

sladký božtek na líčko!                                   Najkrajšie, farbisté, maľované, 

K tomu zdravia, šťastia prajem,                      kvietkami pestro cifrované. 

koláčikom rád to zajem!                                 K tomu ešte kus koláča,. 

                                                                         od korbáča, od korbáča! 

 

Uplietol som korbáčik, taký pekný nemá nik.  

Ten korbáčik pohladká, všetky pekné dievčatká.  

Keď dostanem vajíčko, vyšibem vás máličko. 

Šibi, ryby, rybičky, veď ja chlapček maličký,  

šibem zhora, šibem zdola, aby dievka zdravá bola! 

 

Čo znamená veta: „ šibem zhora, šibem zdola, aby dievka zdravá bola ”? 
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……………………………………………………………………………………………… 

Čo je ešte úlohou chlapcov okrem: „Uplietol som korbáčik, taký pekný nemá nik ”? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Čo myslíš, čo znamená: „Ten korbáčik pohladká, všetky pekné dievčatká, 

                                         Keď dostanem vajíčko, vyšibem vás máličko ”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Zozbierajte vo vinšoch spojenia, ktoré sa vzťahujú na polievanie a šibanie ! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Riešenia vykonávajú skupiny samy, pričom im pomáha kontext. Po dokončení úlohy 

sa odpovede vypočujú a prediskutujú na úrovni triedy.  

Na začiatku hodiny dostane každá skupina formu na veľkonočné vajíčko, na ktorú 

môže zbierať veľkonočné nálepky, odmenu pre tím za dobré riešenie a extra 

nálepku pre skupinu, ktorá pracuje najtichšie. 

Príloha: 

 

Produkt: vyriešený problém, ktorý môže pomôcť rozšíriť slovnú zásobu žiakov a 

zlepšiť ich čítanie s porozumením.  

 

2. Úloha 

Pripravujeme sa na Veľkú noc: na hárku s úlohami vyberte slová a slovné útvary 

súvisiace s veľkonočnými sviatkami. Pracujte s farebnými ceruzkami, každý v 

skupine si vyberie farbu, ktorá sa mu páči! Úlohu vyriešite metódou okrúhleho stola, 
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hárok sa rozprestrie a každý člen skupiny zapíše slová a slovné útvary farbou podľa 

vlastného výberu. 

 

Skupina môže na úlohe pracovať 10 minút. Na konci spočítajte a zapíšte do 

pracovného listu, koľko pojmov ste našli! 

 

Produkt: Veľkonočné nálepky - budovanie slovnej zásoby / slová a slovné štruktúry 

súvisiace s Veľkou nocou. Skupina, ktorá nazbiera/zapíše najviac slov, prečíta 

slová, ktoré nazbierala, a dostane štyri nálepky, potom sa počet nálepiek postupne 

znižuje na tri, dve a jednu (na skupinu) v závislosti od dosiahnutého "umiestnenia". 

 

3. Úloha 

Do Veľkej noci zostáva už len pár dní. Je čas, aby sa chlapci začali učiť svoje 

básničky. Každá skupina chlapcov si môže vybrať báseň, ktorú by sa chcela naučiť.  

Môžete si navzájom pomôcť naučiť sa básničku tak, že vytvoríte dvojice a budete 

sa navzájom pýtať na básničku. Tím môže získať body navyše za individuálne 

prerozprávanie básne. Báseň si môžete precvičiť aj počas popoludňajšej aktivity v 

školskom klube.  

 

Produkt: chlapci si vyberú pre seba tú najvhodnejšiu veľkonočnú vinšovačku / 

reprodukcia textu 

Príloha: Veľkonočné vinše k polievačke 

Vinšujem vám sviatky tieto,  

nie pre koláč, nielen pre to,  

spokojnosti v srdiečku,  

a studenú vodičku,  

veľa mieru, prajem zdravia,  

starosti nech sa nás stránia.  

Veľkú noc len v pohode,  

a dievčatá vo vode. ……..Ďalšie vinše 

 

Tretia aktivita / Školský klub 

Počas celodenného vzdelávania a odbornej prípravy môže práca na projekte 

plynule a aktívne pokračovať v popoludňajších mimoškolských aktivitách. 
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Produkt: reprodukcia textu / každý chlapec sa naučí a zarecituje verš podľa 

vlastného výberu, pričom dodržiava pravidlá správneho prednesu veršov / znalosť 

textu, artikulácia pier, očný kontakt, držanie tela / chlapci prednesú nový verš 

učiteľovi, ktorý potom skupinu odmení nálepkou. 

 

Štvrtá aktivita / Domáca projektová úloha 

Farbenie veľkonočných vajíčok bolo a stále je prácou žien a dievčat. Motívy a 

techniky zdobenia zdobených vajec sa líšia. Dievčatá môžu dostať za úlohu zbierať 

a prezentovať tieto motívy a techniky zdobenia. Skupina, ktorá nazbiera najviac 

vzorov pre zdobenie vajíčok, bude odmenená nálepkou. 

Produkt: Obrázky s motívmi veľkonočných vajíčok 

  

Piata aktivita / Výtvarná výchova 

Veľkonočné tradície / Príprava veľkonočného pozdravu alebo pohľadnice  

Vytvorme veľkonočné pohľadnice pre našich blízkych!  

• Nakreslite si na papier na kreslenie A/6 bledou farbou návrh vajíčka podľa 

vlastného vzoru alebo aj podľa vzoru na tabuli. Dbajte na správne proporcie a 

nakreslite vajíčko na hárok tak veľké, ako sa vám tam zmestí. Tvar vajíčka 

vodorovne a zvisle rozdeľte na polovicu a potom nakreslite vzory.  

 

Príloha: Dievčatá pod vedením pedagóga si prezrú zozbierané motívy zdobenia 

veľkonočných vajíčok 
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• Pomocou lepidla Technokol (zobáčik) prejdite pozdĺž nakreslených slabých čiar 

a nechajte viditeľný pás lepidla. Neponáhľajte sa, kreslite čiary pomaly, ako 

slimák, ktorý zanecháva lesklú stopu! 

• Nechajte lepidlo zaschnúť, potom navlhčenou špongiou rozotrite akvarelové 

gombíky na materskej linke a naneste farbu na kresliacu tabuľu v krásnych 

farebných prechodoch. 

• Po dokončení nechajte "pohľadnicu" uschnúť! 

• Adresujte ho svojim blízkym! 

 

Produkt: Potom môžeme spoločne vytvoriť veľký plagát, ktorý bude zdobiť našu 

triedu alebo chodbu.  

 

Poznámka: Úlohu zvládne každý samostatne, ale v skupinách môžu byť šikovnejšie 

deti, ktoré potom môžu pomôcť pomalším..  

 

Šiesta aktivita / Vlastiveda  

Veľkonočné zvyky / Jarná premena v obci Juraja a Katky - Veľká noc je tiež 

oslavou oživenia prírody. 

 

Vydajme sa na výlet do rozkvitnutej jarnej prírody!  

 

Otepľovanie a jasné slnečné lúče nás lákajú von. Krátky výlet do okolia našej školy 

(napríklad do neďalekého Mŕtveho ramena Váhu) je príjemným spôsobom, ako sa 

nadýchať čerstvého vzduchu a vône jari. Môžeme aktivovať všetky zmysly: nosom 

môžeme vdychovať čerstvý vzduch, príjemnú jarnú vôňu, počuť štebot vtákov a 

obdivovať prírodu okolo nás. 

 

S deťmi môžeme neustále pozorovať zmeny v prírode a každodenné počasie. 

Takže pred našou krátkou jarnou túrou môžeme zostaviť tabuľku, ktorú si vezmeme 

so sebou na jarnú túru a budeme do nej zaznačovať pozorované zmeny. 

Príloha: Tabuľka 

 

Moje poznámky - Veľká noc je tiež oslavou oživenia prírody 

Dnešné 
počasie: 
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Je počasie 
vhodné na 
turistiku? 

Áno Nie 

Všimol/všimla 
som si, že 
ľudia sú 

oblečení v 
zimnom 
jarnom 

oblečení.: 

Ako v zime Ako na jar 

Ako si 
oblečený?? 

Ako v zime Ako na jar 

Jarné práce v 
záhrade: 

 

Keď si našiel 
odpadky, 
pozbieral si? 

Áno Nie 

Robil si aj 
fotografie? 

Áno Nie 

Čo všetko si 
nafotil? 

 

Takto som sa 
cítil 

v prírode.. 

 

 

Úlohy: 

• Skontrolujte, aké je dnes počasie!  Označte príslušné symboly v tabuľke! 

• Je počasie vhodné na turistiku? 

• Pozrite sa na ľudí, ako sú oblečení, čo máte dnes na sebe vy? 

• Pozorujte a zaznamenávajte si, aké jarné práce robia ľudia vo svojich 

záhradách! 

• Ako sa môžeme starať o čistotu svojho bezprostredného i širšieho okolia s 

ohľadom na blížiace sa sviatky? (Počas našej prechádzky budeme zbierať 

odpadky.) 

• Objavte malé krásy prírody v procese tvorby: nové výhonky rastlín, víriaci hmyz, 

chrobáky, rozkvitnuté kvety! Fotografujte! 

• Ako ste sa cítili počas prechádzky? Ako vplýva prechádzka v prírode na ľudské 

telo a dušu? 
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Produkt: vyplnená tabuľka s pocitmi z výletu v prírode, vytlačené fotografie z 

prírody, zozbieraný odpad.  

 

Siedma aktivita / Výtvarná výchova 

Veľkonočné zvyky / Jarná premena prírody v obci Juraja a Katky - Veľká noc 

je tiež oslavou prebúdzania prírody  

Z vytlačených obrázkov môžu deti vytvoriť plagát s názvom: Veľká noc je aj oslavou 

oživenia prírody. Deti môžu pokračovať v aktivite v skupinách.  

Produkt: Plagát môže byť ohodnotený a odmenený nálepkou. 

 

Ôsma aktivita / Školský klub 

Veľkonočné ľudové tradície / Aj takto sa vyrábajú veľkonočné vajíčka... Náš 

hosť, ujo Ádám Szabó z Komáromu, majster vo výrobe a zdobení 

veľkonočných vajíčok  

 

Prezentácie dievčatiek určite zaujmú každého. Pokiaľ je to možné, deti si môžu 

vyskúšať techniky, ako sú: písané vajíčko, vajíčko s listom. V rámci prípravy projektu 

môžeme nadviazať kontakt s remeselníkmi a veľkonočnými tradicionalistami v 

našom regióne. Na záver nášho projektu budeme mať možnosť navštíviť napríklad 

strýka Adama Szabóa, ktorý nám ukáže, ako sa vyrába paličkované, čipkované 

vajíčko. Zároveň si deti budú môcť vyrobiť veľkonočné dekorácie / veľkonočné 

vajíčka maľované rôznymi technikami. /. 

Produkt: Veľkonočné vajíčka a dekorácie vyrobené deťmi rôznymi technikami 

 

Deviata aktivita / Vlastiveda   

Jarná premena prírody v obci Juraja a Katky  

Prezentácia, hodnotenie výsledkov projektu, návšteva výstavy 

• Na grafe sumarizujeme udalosti za posledných šesť dní. 

• Môžeme spočítať počet nálepiek, ktoré každá skupina nazbierala, a odmeniť 

skupinu s najväčším počtom nálepiek ľubovoľným spôsobom. 

• Môžeme tiež posúdiť spoločný plagát vytvorený počas individuálnej práce. 

• Môžeme vytvoriť výstavu veľkonočných dekorácií a vajíčok, ktoré sme vyrobili. 

• Chlapci môžu zarecitovať naučené riekanky o polievaní, polievať dievčatá, 

ktoré odmeňujú polievačov čerstvým vajíčkom.. 
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Hodnotenie šesťdňového projektu Veľkonočné tradície a zvyky 

Projekt, ktorý oživuje veľkonočné tradície a zvyky, je samozrejme odporúčaním pre 

učiteľov, ktorí chcú rozšíriť vedomosti detí prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít 

alebo dokonca zážitkového vzdelávania.  

Ak sa žiaci oboznámia s niektorými možnosťami projektového vyučovania už v 

nižších ročníkoch školy a učitelia ich povedú pri realizácii ich nápadov, budú schopní 

myslieť spoločne, plánovať spoločne a pracovať v tíme. 

 

Prostredníctvom aktívnych činností v rámci projektového týždňa si žiaci môžu 

osvojiť pojmy organizácia, reprodukcia textu, kritériá výkonu, skúsenosti s tvorivou 

umeleckou činnosťou, základné pravidlá vychádzok do prírody, tvorba plagátov, 

zručnosti potrebné na zorganizovanie mini-výstavy. 
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4.5 KRÁTKODOBÝ  PROJEKT: SRDCE JE našou srdcovou záležitosťou!    

 

Odporúčaný ročník: 4.ročník 

Hlavný predmet, na ktorom je postavený projekt: prírodoveda 

Medzipredmetové vzťahy: maďarský jazyk a literatúra, matematika, kreslenie, 

pracovné vyučovanie, informatika 

Dĺžka projektu: Krátkodobý projekt – 4 týždne 

Týždeň Časový 
harmonogram 

Vyučovacia 
hodina 

Téma 

1. 1.-2.hodina prírodoveda Človek – Skúmame 
fungovanie 
ľudského tela 

 3. hodina maďarský jazyk 
a literatúra 

Literárna výchova: 
Ustálené slovné 
spojenia, príslovie, 
porekadlo, 
pranostika 

 4. hodina pracovné 
vyučovanie 

Zdravie a zdravotný 
životný štýl 

2. 5.-6. hodina prírodoveda Človek - Skúmame 
fungovanie 
ľudského tela 

 7. hodina telesná výchova Zdravie a zdravý 
životný štýl  

význam pohybu pre 
zdravie človeka, 
adaptácia 
organizmu na 
zaťaženie, dôležité 
fyziologické zmeny 
vplyvom telesného 
zaťaženia  

Telesná zdatnosť a 
pohybová 
výkonnosť 

meranie pulzovej 
frekvencie na 
krčnej tepne pred 
zaťažením a po 
zaťažení, 
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vysvetlenie 
rozdielov v 
pulzovej frekvencii 

 8. hodina informatika - 
matematika 

Informatika: 
Reprezentácie a 
nástroje – štruktúry  

Pojmy: postupnosť, 
tabuľka (v zmysle 
frekvenčná a 
kódovacia tabuľka, 
slovník, mriežka), 
riadok, stĺpec 

matematika: Riešenie 
aplikačných úloh a 
úloh rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

časti tabuľky: riadok, 
stĺpec, údaj 
stĺpcový graf, 
údaje v stĺpcovom 
grafe, legenda 

príprava tabuliek 

3. 9.-10. hodina prírodoveda Človek - Skúmame 
fungovanie 
ľudského tela 

 11. hodina pracovné 
vyučovanie 

Základy konštruovania 
– stavebnica: Lego 
+ Zdravie a zdravý 
životný štýl  

Legenda – význam 
znakov 

 12. hodina maďarský jazyk 
a literatúra 

Komunikácia a sloh: 
Pozvánka 

4. 13.-14. hodina prírodoveda 

maďarský jazyk 
a literatúra 

Človek - Skúmame 
fungovanie 
ľudského tela 

Komunikácia a sloh: 
Správa  

 15. hodina maďarský jazyk 
a literatúra  

kreslenie 

Komunikácia a sloh: 
Plagát  
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 16. hodina informatika Reprezentácie a 
nástroje – práca s 
príbehmi Pojmy: 
snímka  

Vlastnosti a vzťahy: 
snímky a ich 
poradie Procesy: 
vytváranie 
príbehov, vloženie 
novej snímky, 
vloženie textu, 
vloženie obrázka, 
spustenie a 
zastavenie  

Prezentácia 

 

Charakteristika projektu: Posledná nedeľa v septembri je Svetovým dňom srdca, 

preto som na začiatok školského roka navrhla tému vo 4. ročníku Skúmanie 

ľudského tela, ktorej hlavnými témami boli srdce, krv, krvný obeh a darcovstvo krvi. 

Na predstavenie učebných osnov použijeme kreslené filmy, ktoré sú deťom blízke. 

Filmy sa budú sledovať podľa vopred stanovených kritérií pozorovania, a to 

vedomým spôsobom. Zapojením viacerých zmyslov budeme hravou formou skúmať 

tému srdca tak, aby sme počas celého školského roka nestratili zo zreteľa naše 

poslanie: nech je naše srdce naším srdcom. Budeme si rozširovať slovnú zásobu, 

skúmať, zbierať doma, analyzovať, navrhovať, upravovať, publikovať a 

zaznamenávať každé stretnutie, aby sme mohli vedomosti, zručnosti a skúsenosti, 

ktoré sme získali počas mesačných stretnutí, odovzdať svojim spolužiakom a 

povzbudiť ich k zdravému životnému štýlu. 

 

Cieľ projektu: skupinové prezentácie, skupinové referáty o srdci pri príležitosti 

SVETOVÉHO DŇA SRDCA /posledná nedeľa v septembri/ s prezentáciou v 

PowerPointe a výstavou, ktorá prispeje k rozšíreniu vedomostí ostatných žiakov 4. 

ročníka.  

 

Cieľ vyučovania: Žiak sa dozvie, že srdce je pravdepodobne jedným z 

najdôležitejších orgánov v tele, ktorý pumpuje krv, a že pri pravidelnom cvičení sa 

srdce rozvíja. Srdcový tep je vonkajším prejavom pulzu, ktorý sa zrýchľuje, keď je 

telo vystavené stresu. V srdci krv prenáša dôležité látky cez cievy. S pomocou 

odborníkov si rozšírite svoje vedomosti o pojmy darcovstvo krvi, krvná skupina, 

transfúzia, viac zdôrazníte potrebu chrániť motor svojho tela, svoje srdce, ktoré by 

malo byť srdcovou záležitosťou všetkých ľudí.  
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VYUČOVACIE CIELE 1.-2.HODINY: 

• rozvíjanie počúvania s porozumením - žiak môže odpovedať na otázky 

položené pred sledovaním filmu, ktoré učiteľ cielene formuluje  

• spoznať pojem srdce, jeho umiestnenie a veľkosť. 

• dokáže identifikovať pravú a ľavú komoru a pravú a ľavú predsieň 

• rozvíjanie schopnosti argumentácie 

VYUČOVACIE CIELE 3. HODINY:  

• rozvoj slovnej zásoby prostredníctvom prísloví a porekadiel 

• používanie lexikónov 

• rozvoj kreativity pri kreslení 1-1 prísloví 

VYUČOVACIE CIELE 4. HODINY:  

• rozvoj schopnosti prijímať úlohy, spolupracovať a rozhodovať. 

• dokáže rozlíšiť zdravé a nezdravé potraviny. 

• uvedomiť si význam správnej výživy a pohybu v každodennom živote. 

VYUČOVACIE CIELE 5.-6. HODINY: 

• žiak rozumie pojmu pulz 

• študent si zmeria pulz na predlaktí 

• v skupinách zostavte časti tabuľky a zaznamenajte údaje pred zaťažením tela, 

s pulzom v pokoji 

VYUČOVACIE CIELE 7. HODINY:  

• žiak môže sledovať a merať svoj pulz na krčnej tepne pred a po námahe 

• žiak zaznamená nameranú srdcovú frekvenciu do tabuľky, ktorú pripraví 

skupina 

• formulovať dôvod zmeny 

VYUČOVACIE CIELE 8. HODINY:  

• študent môže zadať veľkosť tabuľky, zozbierané a chýbajúce údaje /názov a 

nameranú  frekvenciu tepu srdca/ 

• môžu tiež nakresliť stĺpcový graf, ktorý im pomôže zorientovať sa 

• dokáže čítať informácie a vytvárať pravdivé tvrdenia /najnižšia srdcová 

frekvencia, najvyššia puberta medzi spolužiakmi, medzi dievčatami, medzi 

chlapcami.../ zo stĺpcového grafu  

VYUČOVACIE CIELE 9.-10. HODINY: 

• pred sledovaním filmu si žiak spomenie a zapíše, čo vie o krvi 

• rozvíjanie počúvania s porozumením prostredníctvom otázok 

• po zhliadnutí filmu dokáže odpovedať na predložené otázky 

• pozná funkciu krvi, jej zložiek a živín  
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VYUČOVACIE CIELE 11. HODINY:  

• navrhnúť trojrozmerný model v skupine a pomenovať a opísať prvky a živiny v 

krvi  

• pripraviť vysvetlenie modelu 

VYUČOVACIE CIELE 12. HODINY:  

• schopnosť vyjadriť význam, estetické umelecké nadanie a prejav, tvorivé 

vyjadrenie myšlienok, schopnosť komunikovať, neverbálny prejav 

• rozpozná a vedome využíva charakteristiky a hlavné znaky výzvy 

• vypracovanie pozvánok v skupine 

VYUČOVACIE CIELE 13.-14. HODINY: 

• spoznať každodennú prácu profesionálov: lekára, zdravotnej sestry, 

záchranára 

• zvýšiť povedomie o dôležitosti darcovstva krvi. 

• rozvoj počúvania s porozumením 

• rozvíjanie zručností počúvania 

• pochopenie úlohy transfúzie krvi 

VYUČOVACIE CIELE 15. HODINY:  

• žiaci môžu použiť jednoduché vizuálne pomôcky na vyjadrenie významu 

darcovstva krvi v súvislosti so zdravou výživou, pohybom, zdravým životným 

štýlom - môžu použiť akúkoľvek techniku /koláž/     

• prepojenie myslenia a tvorivosti 

• výroba plagátu 

VYUČOVACIE CIELE 16. HODINY:  

• schopnosť zadávať a zoraďovať nahrávky pomocou špecifického editovacieho 

softvéru 

• žiak vie: vytvoriť príbeh, vložiť nový obrázok, vložiť text, vložiť obrázok, spustiť 

a zastaviť sekvenciu obrázkov 

• byť schopný ústne prezentovať prácu skupiny za celý mesiac prostredníctvom 

prezentácie. 

• rozvíjať schopnosť sebahodnotenia  

 

 

POSTUP REALIZÁCIE PROJEKTU /PODROBNÝ HARMONOGRAM, 

PRACOVNÝ PLÁN / 

Týž
deň 

Časov
ý 
harmo

Predmet Obsah a činnosť 
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nogra
m 

1. 1. akti- 

vita 

prírodove
da 

Názov: Srdce   

1. Na úvod vytvoríme schému srdca a žiaci napíšu, čo 
už o srdci vedia a čo si o ňom myslia. Potom si každý 
žiak vytiahne kartičku s časťou srdca a musí nájsť na 
ostatných obrázkoch časti ku ktorým patrí. Potom si 
vyberú názov tímu: pravá predsieň, ľavá predsieň, 
pravá komora, ľavá komora, a potom vyfarbia časť 
srdca, ktorú si vybrali ako názov svojho tímu, na 
vopred vytlačenom obrázku.  

2.Pred tým, než si spoločne pozrieme film Bol raz 
jeden život, konkrétne časť o srdci, dostane každý žiak 
hárok s textom, ktorý má počas pozerania filmu vyplniť. 

Odkaz na film: 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_q
uery=egyszer+volt+az+%C3%A9let+a+sz%C3%ADv+ 

Pracovný list: 

Ľudské …...…….. sa nachádza .........………………… . 

Srdce má steny ……………., je to …………………… 
orgán, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje. Krv v ňom cirkuluje. 
Pracuje ako čerpadlo, ……………….......……………… 

……………………………………………...………….. . 

Časti srdca sú /4/:…..…………………………………… 

…………………………............................................…. . 

A Po pozretí filmu najprv vo dvojiciach diskutujú o tom, 
čo bolo napísané, a potom sa v skupine dohodnú na 
svojich odpovediach. Potom dostanú zoznam slov a 
slovných spojení, ktoré mali byť v texte uvedené, a 
opäť majú možnosť ho doplniť /hrudná dutina, srdce, 
dutý, svalový, krvný obeh, cievy, v našom tele, 
nepretržite pracujúci počas celého života, krv, ľavá 
predsieň, pravá predsieň, ľavá komora, pravá komora - 
nie je potrebné písať ich v poradí/. 

Ďalšia úloha znie: povedzte nám, aké ďalšie zaujímavé 
informácie ste počuli o srdci. Po zdieľaní budeme 
zhromažďovať otázky o srdci, na ktoré ste nedostali 
odpovede. 

3. V rámci sebavzdelávania dostanú žiaci za úlohu, 
aby vyhľadali odpovede v náučných knihách vo 
vlastnej domácej knižnici a priniesli ich na ďalšie 
stretnutie! 

Zrealizuje sa: obrázok tímu, názov tímu - odfotografujú 
sa 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=egyszer+volt+az+%C3%A9let+a+sz%C3%ADv
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=egyszer+volt+az+%C3%A9let+a+sz%C3%ADv
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 2. 

aktivita 

Maďarský 
jazyk a 
literatúra 

Názov: Ustálené slovné spojenia, príslovie, 
porekadlo, pranostika 

1. Na úvod žiaci stručne predstavia odpovede na 
otázky, ktoré si položili na predchádzajúcom stretnutí, 
a predstavia svoje encyklopédie a detské knihy z 
domácej knižnice, ktoré sa zaoberajú tematikou srdca! 
Po prezentácii náučných kníh im predstavím knihu 
maďarských prísloví a porekadiel, ktorá obsahuje aj 
výrazy a frázy o srdci.  

2. Každý žiak dostane hárok s 12 prísloviami týkajúcimi 
sa srdca  

(Hovorí mi zo srdca. Hovorí to, čo cítim, čo by som 
povedal ja sám.  

Búši mu srdce za ním. Je jej ho ľúto, ľutuje ho. 

Čo má na srdci, to má aj na jazyku. Hovorí úprimne.  

Spadol mu kameň zo srdca. Uľaví sa mu. 

Má srdce na mieste. Nie je ľahké ho vystrašiť. 

Srdce sa mu dvíha pýchou. Je veľmi hrdý, veľmi 
šťastný.  

Niečo má na srdci. Niečo ho trápi, je dojatý.  

Srdce ho za niekoho bolí. Je pohltený bolesťou srdca. 

Má zlomené srdce. Je plný smútku.  

Vyleje si srdce. Úprimne odhaľuje svoje pocity, svoje 
emócie.  

Niečo mu tlačí na srdce.  Cíti výčitky, vinu. 

Obmäkčiť srdce. Ak niekoho urobíme poddajným. 

Význam týchto prísloví nájdete v knihe Maďarské 
príslovia a porekadlá, môžete požiadať o pomoc 
učiteľov alebo si ich môžete pozrieť online.  

Po skončení budú skupiny prezentovať svoje riešenia.  

Vyberú si jedno z 12 prísloví a nakreslia ho vo forme 
obrázkovej skladačky (ak im to čas a chuť dovolia, tak 
aj viac). Ostatné tímy musia uhádnuť, ktoré príslovie 
na obrázku vidia. 

Dokončenie - opakovanie: Hra 

https://quizlet.com/103130377/nov-2-szives-szolasok-
szokapcsolatok-flash-cards/ 

Na konci si vyberú frázu, ktorá im leží na srdci, a tá sa 
stane bojovým pokrikom tímu, ak úlohu zvládnu 
správne. 

 

https://quizlet.com/103130377/nov-2-szives-szolasok-szokapcsolatok-flash-cards/
https://quizlet.com/103130377/nov-2-szives-szolasok-szokapcsolatok-flash-cards/
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Dokončenie: obrázková skladačka - 1-2 na skupinu, 
potom odfotografujte mobilným telefónom. 

 

 3. 

aktivita 

Pracovné 
vyučovan
ie 

Názov: Jedlá a cviky, ktorú sú srdcu prospešné.  

 

Skupiny, ktoré už spolupracovali na 1. stretnutí, si 
môžu vybrať jednu zo 4 úloh, ale môžu robiť aj všetky 
4 úlohy, podľa vlastného uváženia /tímom poskytnem 
reklamné materiály a rôzne tlačivá, publikácie, 
športové časopisy/. 

1. vystrihnite z článkov potraviny, ktoré sú zdravé - 
vložte ich do zeleného nákupného košíka 

2. vystrihnite z reklamného letáka potraviny, ktoré sú 
nezdravé - vložte ich do červeného nákupného košíka 

3. zostavte zdravé jedlá - na raňajky, obed alebo 
večeru 

4. Vystrihnite z novín aktivity, ktoré urobia pravdivým 
nasledujúce tvrdenie: "Vďaka tomu je naše srdce 
naozaj zdravé a silné! 

Pripravené: koláž/koláže vybrané a vypracované 
tímom/skupinami/ 

Zrealizuje sa: 4 alebo viac výstupov, ktoré môžu 
vystaviť, urobiť si z nich fotografiu 

 

2. 4. 

aktivita 

prírodove
da 

Názov: Tep srdca 

Pojem pulz som rozpracovala vo forme krátkej 
prezentácie podľa poznámok na strane 54 učebnice 
Prírodoveda pre štvrtákov, a prezentovala som ju 
žiakom frontálne. Dôležité pojmy sú:  

Pomocou internetu spoločne zistíme, aký je normálny 
pulz dospelého človeka v pokoji, a potom zmeriame 
pulz učiteľa na predlaktí. Porovnáme s priemernou 
hodnotou. Ak sa líši od priemeru, prečo? 

Teraz si každý žiak zmeria a zapíše svoj pulz v sede, 
po 1 minúte chôdze, 1 minúte behu a 1 minúte skoku. 
Porovnávajú rozdiely v rámci skupiny! Ďalej vytvoríme 
tabuľku hneď po tom, ako žiakom ukážeme, ako merať 
srdcovú frekvenciu. Skupiny diskutujú o tom, čo by sa 
malo zapísať do horizontálnej a vertikálnej časti 
tabuľky /meno žiaka, srdcová frekvencia po sedení, 
chôdzi, behu a skoku/. 

 

Stretnutie sa končí hrou s pravdivými a nepravdivými 
údajmi, v ktorej sa zhrnie téma dňa. Žiaci ho riešia 
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spoločne a učia sa správne argumentovať, keď sa 
členovia tímu nezhodnú. 

Odpoveď: Ľudské srdce pretláča / pumpuje krv cez 
cievy. 

B: Táto tlaková činnosť srdca sa prejaví ako tlkot 
srdca. 

C: Pulz je vdych. 

D: Pulz najľahšie cítiť len na krku. 

Pri kontrole dostane 1 tím 1 tvrdenie a musí vysvetliť, 
či je pravdivé alebo nepravdivé. Ak je tvrdenie 
nepravdivé, formulujú ho ako pravdivé. 

Zrealizuje sa: Tabuľky vyplnené skupinami, ktoré si 
tímy odfotia. 

 

 5. 

aktivita 

Telesná 
výchova 

Názov: Meranie pulzovej frekvencie na krčnej tepne 
pred zaťažením a po zaťažení  

1. Po obvyklom hlásení v úvodnej časti hodiny dostanú 
žiaci za úlohu vybrať z aktivít uvedených na červených 
kartičkách podmienky a činnosti, pri ktorých im 
rýchlejšie bije srdce. Na kartičkách sú tieto slová: 
strach, stres, namáhavá práca, zlomené kosti, 
tehotenstvo, popáleniny, pílenie dreva, rozrušenie, 
bolesť, vysávanie, odpovedanie na tabuľu, veľká 
radosť, snívanie, kreslenie, chôdza do kopca, 
stúpajúce teplo, smiech, čítanie, šport /zámerne 
umiestnené na konci/. 

2.Práca bude pokračovať v skupinách. Na stanovišti 1-
1 /napr. 4 rohy telocvične budú miestom stanovišťa 1-
1/ si tímy stanovia 1 až 1 ľubovoľnú sadu úloh, ktoré 
každý člen tímu prichádzajúci na striedačku vykoná, 
potom si zmeria pulz na šijacom prístroji a zapíše si 
ho. Po absolvovaní 4 stanovíšť 4 tímy vykonajú 
pridelené gymnastické cvičenia, zmerajú a 
zaznamenajú hodnoty a snažia sa nájsť odpoveď na 
otázku, prečo sa zmenila srdcová frekvencia.  

Na konci hodiny si porovnajú svoje odpovede a opäť 
sa zoradia.. 

Zrealizuje sa: Súbor telesných cvičení zostavený 
skupinami, tabuľky a zdôvodnenie. 

 

 6. 

aktivita 

informatik
a-
matemati
ka 

Názov: Tabuľka- časti tabuľky – stĺpcový graf  

1. Počas predchádzajúcich aktivít č 4 a 5 skupiny 
pripravili na hárok papiera 2 tabuľky pre každú 
skupinu, ktoré obsahovali pulzové frekvencie predlaktia 
a krčnej tepny pred a po odpočinku. 
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2.Pomocou niektorého z programov používaných v 
škole pracujú v skupinách na usporiadaní tabuľky a 
zadaní údajov. Po vytvorení stĺpcového diagramu 
vytvoria 3 pravdivé a 1 nepravdivé tvrdenie na tím. V 
rotácii /každé družstvo zaujme miesto družstva 
napravo od neho, pričom stĺpcový diagram je 
zobrazený na počítači a 4 výroky na papieri/ riešte 
úlohy. Ďalšie 2 výmeny doprava a opakovanie pre 
tímy, aby rozhodli, ktoré tvrdenie je pravdivé alebo 
nepravdivé. Keď sa každý tím vráti na svoje miesto, 
môže skontrolovať, či sa každý tím rozhodol správne.. 

Po tom, ako žiakom ukážeme, ako merať pulz, 
nasleduje zostavenie tabuľky, do ktorej zapíšeme 
zmerané údaje. Skupiny diskutujú o tom, čo by sa malo 
zapísať do horizontálnej a vertikálnej časti tabuľky 
/meno žiaka, srdcová frekvencia po sedení, chôdzi, 
behu a skoku/. 

3. 

Zrealizuje sa: pre každú skupinu: na počítači tabuľka, 
stĺpcový graf, 4 pravdivé/nepravdivé tvrdenia. 

 

3. 7. 

aktivita 

prírodove
da 

Názov Krv 

Pred pozeraním filmu sa žiaci rozdelia do skupín, ktoré 
už vytvorili a v ktorých sa už spoločne učili, pričom si 
každý z nich vyberie inú farbu pera. Každý vyplní 
svojou farbou do tabuľky na hárku s úlohami, aby 
zmapoval svoje predchádzajúce vedomosti. 

/cieľ: zhodnotiť ich predchádzajúce vedomosti alebo 
počas filmu, ak dostanú odpovede na svoje otázky, 
môžu doplniť/.  

 

otázka Už aj pred 
filmom som 
vedel… 

Z filmu som sa 
dozvedel … 

Čo je krv?   

Aká je jeho 
hlavná funkcia? 

  

Aké živiny 
prenáša? 

  

Kam ide?   

Čo sú odpadové 
produkty? 
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Ktoré orgány 
vylučujú 
odpadové látky? 

  

Aké sú hlavné 
zložky krvi? 

  

Zaujímavé 
fakty? 

  

 

Žiaci i už počas sledovania filmu a počúvania textu 
môžu zaznamenať odpovede položené otázky a hneď 
si ich môžu zapísať aj do cvičného listu.  

Po pozretí filmu si spoločne porovnáme odpovede. 

Zrealizuje sa: jedna vyplnená tabuľka pre každú 
skupinu, ktorá obsahuje dôležité informácie o krvi a 
fotodokumentáciu 

 

 8. 

aktivita 

Pracovné 
vyučovan
ie 

Názov: Stavebnica Lego  

Na úvod si zopakujeme, aké sú hlavné zložky krvi a 
aké ďalšie živiny krv nesie. Potom sa skupiny usadia 
na svoje obvyklé miesta.  

Každá skupina dostane 1 škatuľu stavebnice LEGO 
vhodnú na túto úlohu a naplánuje, čo jednotlivé prvky 
(červené krvinky, krvné doštičky - hviezdicový alebo 
zubatý tvar, biele krvinky, napr. prvok zložený z bielych 
kúskov, tuky, cukry, vitamíny - rôznofarebné tvary, 
voda - modré/ a potom na červený kruh vystrihnutý z 
papiera, ktorý predstavuje prierez cievy alebo krvi, 
umiestnia jednotlivé prvky, pričom dbajú na dodržanie 
proporcií. Potom alebo medzitým vytvoria symbol na 
hárku papiera tak, že umiestnia tvar a napíšu vedľa 
neho jeho názov.  

Po skončení si skupiny navzájom prezrú svoje práce. 

Vyplniť: fotografie práce a vysvetlenie jednotlivých 
značení 

 

 9. 

aktivita 

Maďarský 
jazyk a 
literatúra 

Názov: Pozvánka 

Keďže na 10. aktivite budú v našej triede prednášať 
bývalí žiaci našej školy /lekári, zdravotné sestry, 
záchranári/, radi by sme pozvali aj ostatných žiakov 4. 
ročníka, preto je to skvelá príležitosť na zostavenie 
pozvánky. Na úvod si povieme niečo o 
charakteristikách pozvánky. Vymedzíme udalosť a 
obsah pozvánky. Nasleduje charakteristika formy 
pozvánky pomocou konkrétnych príkladov.  
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Ďalej nasleduje formulovanie pravidiel pre zasielanie 
pozvánok.  

Skupiny, ktoré spolupracujú, sa opäť stretnú a 
spoločne pripravia pozvánku vhodnú pre túto 
príležitosť. V rámci skupiny sa pripraví niekoľko foriem 
pozvánok:  

1/ elektronicky napísané a upravené  

2/ tradičné ručne písané a kreslené 

2 pozvánky každej skupiny budú zverejnené na 
webovej stránke školy 

 

4. 10. 

aktivita 

prírodove
da  

- 

Maďarský 
jazyk a 
literatúra 

Názov: Význam darcovstva krvi  

Prednáška: Daruj krv a zachrániš život! 

Téma je dobrou príležitosťou pre rodičov, starých 
rodičov a, ako v našom prípade, bývalých študentov 
/lekárnikov, zdravotné sestry, záchranárov, 
športovcov/, aby predniesli prezentáciu o darcovstve 
krvi, pravidelných darcoch krvi, význame slova 
transfúzia alebo aby si študenti overili svoju krvnú 
skupinu. Po prezentácii budú mať žiaci možnosť klásť 
otázky týkajúce sa prezentácie. 

Názov: Správa  

Po prezentácii žiaci pracujú spoločne vo svojej 
obvyklej skupine a napíšu správu o tejto udalosti, 
pričom sa riadia špecifikami správy. To im dáva 
príležitosť vyskúšať si rozdiel medzi pozvánkou a 
správou. 

Výsledok: 4 správy o podujatí, z ktorých jedna bude 
uverejnená na webovej stránke školy alebo v 
mestskom týždenníku. 

 

 11. 

aktivita 

kreslenie Názov:  Plagát     

Daruj krv, zachrániš život! Po prezentácii o význame 
darcovstva krvi plánujeme vytvoriť plagát zvyšujúci 
povedomie o význame darcovstva krvi, ktorému bude 
predchádzať predodberové stretnutie v domácnosti. 
Žiaci prinesú čiernobiele alebo farebné obrázky z 
novín, buď vystrihnuté, alebo vytlačené, na danú tému. 
Po rozdelení hárku papiera A2 na 4-5 častí /podľa 
počtu skupín/ a diskusii o tom, čo chcú, aby plagát 
hovoril, čo by mal obsahovať, ho usporiadajú tak, aby 
text a obrázky boli v súlade. Žiaci sa v skupinách 
rozhodnú, ktoré kresliace nástroje použijú na 
vytvorenie plagátu, a rozdelia si úlohy. 
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Určite budú potrebovať viac času na dokončenie 
práce, na ktorej môžu pracovať popoludní v škôlke, vo 
voľnom čase alebo doma.  

1 plagát na skupinu, ktorý treba vyhotoviť a 
odfotografovať /prípadne vlastným mobilným 
telefónom/  

 

 12. 

aktivita 

informatik
a 

Názov: Prezentácia  

Na tejto aktivite bude zostavená obrazová správa o 
práci za celý mesiac. 

V tomto prípade sa vyberú obrázky (1-2 na jedno 
sedenie), usporiadajú sa v chronologickom poradí, 
potom sa ku každému obrázku napíše 1 veta a zvyšok 
sa doplní v živej ústnej prezentácii. Najprv prednesú 
svoje obrázkové prezentácie ostatným skupinám v 
triede a potom vo vopred naplánovanom čase 
prezentujú aj svojim spolužiakom vo 4. ročníku. 

 

                       

Vyhodnotenie: 

Na konci každého stretnutia každý žiak hodnotí. 

Naša práca v skupine: 

1. sa podarila                                                              áno       nie 

2. moja časť sa podarila                                             áno       nie  

3. pomohol/pomohla som ostatným v skupine           áno       nie 

4. členovia skupiny pomohli mne                             áno       nie 

 

Na konci 12.aktivity – na konci projektu všetci žiaci zhodnotia všetky skupiny /okrem 

vlastnej skupiny / 

 

Aká bola ich práca: 

1. dobre som ich počul                                                                    áno       nie 

2. striedavo, jeden za druhým prezentovali svoj projekt                 áno       nie 

3. vedel som si pozrieť ich projekt                                                  áno       nie 

4. páčil sa mi ich projekt                                                                 áno       nie 
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Hodnotenie učiteľa: po každom stretnutí sa hodnotenia učiteľa vykonáva ústne, 

pričom sa zohľadňujú 3 kritériá:  

1. efektivita skupiny - či spolupracovali a navzájom sa dopĺňali  

2. či boli úlohy splnené podľa požiadaviek 

3. kvalita spracovania výrobku / jedinečnosť, nápaditosť, kreativita/ 

Fotky realizácie: 
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4.6 DLHODOBÝ PROJEKT: NÁŠ MALÝ SVET …  

 

Pozorovanie biotopov v človekom vytvorenom prostredí na školskom dvore 

Úvod 

Vzhľadom na to, že naše životné prostredie je čoraz viac vystavené vplyvom ľudskej 

civilizácie, môžeme s týmto faktom žiakov konfrontovať už vo 4. ročníku ZŠ 

získavaním osobných skúseností, pozorovaním blízkeho okolia s plynulým prechodom 

k pozorovania vzdialenejšieho (v zmysle Komenského zásady považujem za vhodné 

začať výskumom a zberom poznatkov v našom bezprostrednom okolí, napríklad na 

školskom dvore. Keďže spoločenstvá v našom prostredí poskytujú životné prostredie 

len malému počtu druhov, je jednoduchšie určiť ich 

potravné návyky a spôsob života. Stála lokalita je 

vždy k dispozícii, aby študenti mohli vyvodiť závery, 

ktoré by mohli zmierniť škody spôsobené civilizáciou 

na životnom prostredí porovnaním s inými prírodnými 

spoločenstvami. Naše nedávno založené školské 

arborétum ponúka možnosť ľahšie identifikovať 

pôvodné a cudzokrajné druhy a vytvoriť také 

spoločenstvá, aké boli domovom našich mestských 

parkov. Takto získané pozorovania budú významným 

prínosom pre plánovaný domček pre chrobáky a 

ornitologického sprievodcu.  

Dnešná mládež trávi veľkú časť svojho voľného času v elektronickom prostredí a 

pravdepodobne stráca kontakt nielen s prírodou, ale aj s vlastným prostredím. 

Prostredníctvom výletov im môžeme nielen poskytnúť fyzickú a duševnú rekreáciu, ale 

aj znovu ich uviesť do sveta, v ktorom môžu lepšie 

pochopiť svoju vlastnú úlohu v tomto krehkom 

systéme. Naša nedávno dokončená vonkajšia 

učebňa je len kvapkou v mori tohto úsilia. 

Projekt nám tiež umožňuje využívať 

experimentálne a pozorovacie metódy, ktoré sú 

založené na spolupráci. Medziodborové prepojenia 

sú blokované, aby sa vytvoril priestor pre dlhšie 

časovo náročné úlohy a aby sa aktivity mohli 

začleniť do učebných osnov iných predmetov. Do 

mesačného rozvrhu možno projektové aktivity 

začleniť tak, aby mali čo najmenší vplyv na učebné 

osnovy daného predmetu. Aktivity spojené s 

prehliadkami sa väčšinou konajú v sobotu. 

Konečný produkt, výstavu, je možné v priebehu rokov rozširovať pokračovaním 

podobných projektov, pretože žiaci môžu za rok preskúmať a predstaviť len malý 
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zlomok živého sveta. Výstavy z predchádzajúceho roka tak môžu slúžiť nielen ako 

učebný nástroj, ale aj ako návod pre tvorcov budúcich projektov. 

 

HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU JE:  

Vytvoriť stálu výstavu divokej prírody na školskom dvore na základe 

exponátov vytvorených, zozbieraných alebo preskúmaných samotnými žiakmi. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ CIEĽ PROJEKTU JE:  

Doplniť učebné osnovy praktickými aktivitami, aby sa žiaci dozvedeli o 

biotických spoločenstvách v ľudských biotopoch a mali možnosť identifikovať vplyvy 

človeka a čeliť im prostredníctvom porovnania s inými biotickými spoločenstvami. 

Propagovať cestovný ruch ako aktívny spôsob trávenia času v prírode 

prostredníctvom aktivít. Každý čiastkový cieľ je uvedený aj v mesačnom rozpise úloh.  

Náš cieľový systém sa zameriava na tieto vzdelávacie ciele a produkty: 

1. oboznámiť žiakov s prostredím školského dvora a preskúmať jeho flóru a 
faunu. 

• Pozorovanie a zber údajov o zmenách v životnom prostredí.  

• (Tabuľka so získanými údajmi - každý žiak, herbár - skupina, zbierka obrázkov 
- jednotlivec, tabuľka na pozorovanie počasia - spoločná) 

• Výroba a používanie pomôcok na pozorovanie : (vlajka, znak tímu - spoločné, 
sadrový model - spoločné, kŕmidlo pre vtáky - spoločné)) 

2. Používanie informačných zdrojov (IT, beletria, knižnica atď..) 

• Naučiť sa používať vyhľadávač Google - (kľúčové slová, bezpečnosť na 
internete, tlač) Vyhľadávanie obrázkov do zbierky, tlač - všetci žiaci 

• Pozorovanie iných spoločenstiev - literárne diela, výlety, atď. odporúčané 
filmy. V rámci spoločných výletov do prírody sledovanie stôp a iných prejavov 
prítomnosti živočíchov - v rámci jednotlivých a skupinových aktivít 

• Rozšírenie slovnej zásoby a prírodovednej terminológie prostredníctvom 
praktických aktivít - písanie esejí - individuálne, písanie perom a písmom - 
skupinové, vedenie projektového denníka. 

-osvojenie si kritérií hodnotenia s cieľom charakterizovať prácu seba 
a ostatných 

3. Porovnanie prírodných spoločenstiev skúmaných na hodinách prírodovedy 
s prostredím školského dvora 

• Zhromažďovanie rozdielov a podobností - spoločné, skupinové  

• Návrhy riešení na ochranu zachovania a rozmanitosti živej prírody (diskusia - 
spoločná) 
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• Formulácia návrhov, počítač (koláž), skupina na spracovanie 

 

 

Vyhodnotenie:  

Projekt je hodnotený priebežne: - za každú splnenú úlohu si žiak do svojho 

projektového denníka (sebahodnotiacej tabuľky) zapíše počet bodov, ktoré mu určí 

učiteľ a ktoré sa sčítavajú podľa skupín v závislosti od náročnosti úlohy. Vzhľad bodov 

odmeny závisí od fantázie učiteľa (napr. pečiatky, obrázky odmien, smajlíky atď.) 

Dôležité je oceňovať individuálne postrehy, diskusné schopnosti a nápady vo 

všetkých ich podobách, z čoho samozrejme profituje celý tím. Takže časom sa 

najaktívnejšie deti prirodzene dostanú do vedenia. Počet bodov nazbieraných v 

projektových zošitoch môže byť skutočným základom pre stratégie sebahodnotenia a 

tímového hodnotenia, ale vždy musíme mať na pamäti potrebu zabezpečiť rovnaké 

podmienky pre slabších žiakov ako základ spolupráce. 

Na konci každého bloku si so žiakmi zopakujeme, aký bol cieľ projektového 

vyučovania a čo nové sa naučili. Učiteľ hodnotí každého žiaka individuálne, chváli jeho 

pokrok, rozvoj a samostatné nápady. Body za ne môžu získať aj v tabuľke 

sebahodnotenia. 

Tabuľku sebahodnotenia si môžete nalepiť do projektového denníka, aby ste 

ju mali vždy po ruke a mohli do nej okamžite zapísať body. 

 

Kritériá individuálneho a skupinového hodnotenia 

Tabuľka sa vyhodnotí na konci roka. 

Hodnotiaca tabuľka pre jednotlivca: 

Meno žiaka: 

______________ 

Názov skupiny: 

_______________ 

Počet bodov Celkový 

počet 

bodov 

Ústne hodnotenie 

pracovnej oblasti 

na konci roka 

Moje činnosti v 

skupine 

   

Vedenie denníka 

pozorovania 

počasia 

   

Vedenie denníka 

pozorovania 

   

Nové nápady    

Cenné príspevky 

do diskusie 
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Využívanie 

nových 

poznatkov 

   

Realizácia mojej 

práce 

   

Vynikajúca práca 

vykonaná v 

skupine 

   

Prezentácia 

predloženej 

práce 

   

 

Tabuľka bude vyhodnotená na konci roka 

Hodnotiaca karta skupiny: tieto karty sa rozdávajú na konci každého 

stretnutia a môžu sa použiť na odmeňovanie vynikajúcich študentov bodmi 

alebo dobrými návrhmi a na získanie prehľadu o problémoch, ktoré sa vyskytli. 

Názov skupiny: 
 

Najaktívnejší člen  
 

Najpasívnejší člen 
 

Ťažkosti, ktoré sa vyskytli počas 

činnosti 

 

Návrh na riešenie tohto problému 
 

 

Záverečné hodnotenie projektu sa uskutoční po prezentácii v júni a všetci 

zúčastnení študenti dostanú certifikát o uznaní ako organizátori a tvorcovia výstavy.  

Okrem toho najlepšie tímy získajú špeciálnu vecnú cenu, ktorá bude vyhlásená na 

začiatku projektu (na tento účel sa oplatí získať sponzorov už cestou). 

Potrebné nástroje, pomôcky:  

Počas projektu žiaci sami navrhnú nástroje, ktoré by potrebovali na splnenie 

jednotlivých čiastkových úloh, a obsah použitých tabuliek. Keďže sú potrebné na 

vykonávanie rôznych úloh, pre lepší prehľad sú uvedené v mesačnom rozpise úloh. 

 

 

 

Permanentné, priebežné úlohy:  
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Permanentnými úlohami sa rozumejú úlohy pozorovania, výskumu a zhromažďovania 

informácií, ktoré študenti vykonávajú priebežne počas trvania projektu. Tým sa 

zabezpečí udržanie záujmu, podporí sa pravidelnosť a podporí sa spolupráca v rámci 

skupín.  

1. Pozorovanie teploty a počasia - zaznamenávanie do tabuľky - pridelenie 

vedúceho skupiny (ak sa plní presne a pravidelne, skupina získava body za 

odmenu) - skupinová úloh 

Cieľ: tabuľka pozorovania počasia - ako nástroj pre aprílovú projektovú úlohu 

Cieľ vzdelávania: Členovia učebnej skupiny sú schopní pravidelne vykonávať krátke 

pozorovanie počas dlhšieho časového obdobia, navrhnúť obsah tabuľky a denne 

zaznamenávať údaje do tabuľky umiestnenej na viditeľnom mieste v každej skupine. 

Pomôcky: tabuľka na pozorovanie počasia, (okenný teplomer, písacie potreby) 

Najprv žiaci diskutujú o tom, čo sa doteraz naučili o počasí, a na základe toho sa 

rozhodnú, ktoré vlastnosti počasia zaznamenajú do svojej tabuľky na pozorovanie 

počasia. Vedúci projektu ho potom vytlačí a po vzájomnej dohode vyvesí na viditeľnom 

mieste v triede alebo na chodbe.  

Pozorovanie je vždy vhodné vykonať vo vopred dohodnutom čase, napr. po skončení 

vyučovacej hodiny - máte tak možnosť zaznamenať udalosti daného dňa. Napríklad: 

pršalo, bola hmla. Použite znaky, ktoré ste sa naučili na hodinách prírodovedy, na 

zaznamenávanie udalostí týkajúcich sa počasia. Tabuľka pozorovania počasia sa 

použije ako nástroj pre budúcu projektovú úlohu a môže sa použiť aj ako súčasť 

výstavy. 

Hodnotenie: 

 Po vytvorení skupín si žiaci určia zodpovedného žiaka, ktorý určí, kto a kedy bude 

vykonávať pozorovania a každý mesiac bude prácu skupiny ústne hodnotiť. Na 

základe hodnotenia vedúci projektu udelí skupine odmenu v podobe bodov, ktoré sa 

rozdelia medzi žiakov rovnakým dielom, prípadne na základe hodnotenia vedúceho 

skupiny.  

Navrhovaný obsah tabuľky na pozorovanie počasia: 

Skupina: ___________________________________ 

Mesiac:   ___________________________________ 

Dátum Obloha  Zrážky Teplota Vietor Poznámka 

      

      

 

 

2. Pozorovanie vybraných skupín organizmov: 
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Cieľ: Vytvoriť a aktualizovať tabuľky zbierok - individuálna úloha 

Cieľ vyučovania: osvojiť si metódy pozorovania, osvojiť si dlhodobé návyky, naučiť 

sa vytrvalosti, identifikovať skupiny organizmov, ktoré sa vyskytujú na dvore, 

zaznamenávať pozorovania do pozorovacieho denníka, zhromažďovať a prezentovať 

poznatky.  

Nástroje: Lupa, zberné vrecko, projektový denník s nalepiteľnou pozorovacou 

tabuľkou, nožnice, identifikátory rastlín a živočíchov. 

S metódami pozorovania a zaznamenávania sa žiaci oboznámia na 

samostatnej projektovej hodine (na základe rozvrhu projektu), preto je to podrobnejšie 

popísané v mesačnom rozpise úloh. Keďže ide o individuálnu úlohu, efektivita práce 

závisí výlučne od aktivity žiaka. Túto činnosť môžete vykonávať kedykoľvek počas 

pobytu na dvore so súhlasom dozorujúceho učiteľa. 

Hodnotenie: Žiaci získajú body navyše za každé zdokumentované pozorovanie pre 

seba, a teda aj pre svoju skupinu. Aktivitu môže hodnotiť aj žiak, keď získa ( alebo 

nalepí) svoje body v stĺpci mesačnej aktivity v tabuľke. Na konci obdobia môžu skupiny 

na základe získaných bodov vyhodnotiť aktivity každého žiaka.  

 

 

Návrh obsahu tabuľky zberu: 

Skupina: 

____________________________________________________________ 

Meno žiaka zodpovedného za 

zber:______________________________________ 

Skupina 

organizmov:__________________________________________________ 

 

Dátum 

pozorovania 

Miesto: 

 

Druh: Zaradenie: Pozorovanie: Moja aktivita 

za mesiac 

      

      

    

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU  
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Mesiac Téma Časový 

harmonogram 

Predmety Miesto 

September Zavedenie 

projektu 

2 hodinový 

blok 

Prírodoveda 

Telesná 

výchova 

Exteriérová 

učebňa na 

školskom 

dvore 

 Charakteristika 

projektu 

2 hodinový 

blok 

Prírodoveda 

materinský 

jazyk, výtvarná 

výchova 

Trieda 

Október Skúmanie 

biocenóz na 

školskom dvore 

2 hodinový 

blok 

Prírodoveda 

Telesná 

výchova 

Školský 

dvor 

 Fotodokumentácia 2 hodinový 

blok 

Prírodoveda, 

informatika 

Učebňa na 

dvore 

November Výroba 

dokumentárneho 

filmu 

2 hodinový 

blok 

Pracovné 

vyučovanie, 

výtvarná 

výchova 

Školský 

dvor, 

vonkajšia 

učebňa 

 Tvorba mandaly z 

plodov 

2 hodinový 

blok 

Pracovné 

vyučovanie 

výtvarná 

výchova 

Trieda 

December Tvorba herbára 2 hodinový 

blok 

Sloh, literatúra, 

Prírodoveda 

Trieda 

 Príprava na 

pozorovanie 

vtákov 

2 hodinový 

blok 

Pracovné 

vyučovanie, 

čítanie 

Školská 

dielňa 

Január Výroba kŕmidiel 

pre vtáky 

Pozorovanie 

po dobu 

celého 

mesiaca 

Práca počas 

vyučovania 

Všetky 

hodiny pre 

žiaka 

uvedeného 

v tabuľke 

Február Pozorovanie 

vtáctva na 

školskom dvore 

2 hodinový 

blok 

Pracovné 

vyučovanie, 

Prírodoveda 

Školský 

dvor, 

vonkajšia 

učebňa 

 Pozorovanie a 

zaznamenávanie 

stôp zvierat v okolí 

školy 

3-4 hodinový 

blok 

Mimoškolská 

činnosť počas 

víkendu 

Okolitá 

príroda 
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Marec Pozorovanie 

zimnej prírody - 

túra 

2 hodinový 

blok 

Sloh, literatúra, 

prírodoveda 

Trieda 

 Vytváranie 

súvislostí medzi 

úlohou 

zobrazených 

organizmov v 

potravinovom 

reťazci 

2 hodinový 

blok 

Informatika, 

Prírodoveda 

Učebňa 

informatiky 

Apríl Vytváranie zbierky 

obrázkov 

2 hodinový 

blok 

Pracovné 

vyučovanie, 

Prírodoveda 

Školský 

dvor, 

vonkajšia 

učebňa 

 Naše 

bezprostredné 

okolie a my 

2 hodinový 

blok 

Matematika, 

prírodoveda 

Trieda 

Máj Vyhodnocovanie a 

spracovanie 

údajov o počasí 

2 hodinový 

blok + 

2 týždne 

pozorovania 

Prírodoveda, 

informatika 

Školský 

dvor, trieda 

 Pozorovanie 

jarných byliniek na 

školskom dvore 

2 hodinový 

blok 

Prírodoveda, 

čítanie 

Trieda 

Jún Význam liečivých 

rastlín v medicíne 

- ochrana nášho 

zdravia 

2-3 hodinový 

blok 

Mimoškolská 

činnosť 

plánovaná na 

popoludnie 

Prezentácie na 

konci 

školského roka 

Výstavná a 

prezentačná 

miestnosť 

 Cyklotúra ako 

odmena 

5-8 hodinový 

blok 

Telesná 

výchova 

Prírodoveda 

 

(aula) 

 

 

ROZDELENIE CELOROČNÝCH ÚLOH NA JEDNOTLIVÉ MESIACE:  

 

SEPTEMBER:  
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1.Úvod do projektu- Dvojhodinový vyučovací blok, TK: Príroda, kreslenie, pracovné 

vyučovanie - skupinová práca 

Hlavný cieľ: vytvorenie projektového denníka - individuálna práca, tímový emblém, 

vizitky - skupinová práca 

Vzdelávací cieľ: Vytvorenie stálych vzdelávacích skupín, v ktorých si žiaci osvoja 

zásady spolupráce, založenej na spolupráci, a nie na súťažení. Naučia sa používať a 

uplatňovať skupinové a sebahodnotiace tabuľky a ich formy. 

Pomôcky: potreby na kreslenie, hárky papiera, nožnice. 

Rozdelím 4-5 žiakov (komunikatívne, vodiace typy), ktorí vytvoria skupiny a 

postupne si môžu vybrať žiakov, ktorí sú im najbližší. Dôležitým aspektom pre 

bezproblémovú prácu sú osobné sympatie, ktoré deti ťažko znášajú. 

Po vytvorení skupín si žiaci spoločne vyberú názov skupiny zo stvorení na 

školskom dvore (svoje návrhy môžu napísať a hlasovať o nich) a potom spoločne 

navrhnú erb tímu.  

V rámci každej skupiny sa jeden žiak v ročníku bude špecializovať na pozorovanie 

určených druhov živočíchov a rastlín (každý žiak je individuálne zodpovedný za 

vedenie zbernej tabuľky). Počet skupín bude závisieť od počtu žiakov v triede. Môžu 

si vybrať z týchto skupín organizmov: vtáky, byliny, stromy, kríky atď., pričom si 

zopakujú klasifikačné znaky, ktoré sa naučili v 2. ročníku.  

Keď si vyberú názov skupiny, navrhnú si vlastné logo a potom si vytvoria vizitku 

podľa skupiny organizmov, ktorú si vybrali. 

Hodnotenie: Každý študent dostane hodnotiacu kartu o fungovaní tímu. Kritériá 

hodnotenia budú stručne uvedené. Na základe hodnotenia sa rozdajú samohodnotiace 

kartičky a po ich vyplnení sa najaktívnejším a najúspešnejším študentom udelia 

odmenové body, čím sa povzbudia pasívni študenti (nie sa potrestá tím). 

2. Charakteristika projektu: Dvojhodinový blok, TK materinský jazyk, prírodoveda, 

výtvarná výchova. 

Hlavný cieľ: projektový denník - individuálna práca 

Cieľ vyučovania: Žiaci pracujú samostatne na vytvorení vlastného projektového 

denníka, napíšu krátky opis projektu, naučia sa nové základné pojmy.   

Naučia sa zásady spolupráce, ktorá nie je založená na súťažení, ale na spolupráci.  

Pomôcky: projektové zošity, písacie potreby, lepidlo, nožnice 

V prvom kroku žiaci vyplnia úvodnú stranu projektového denníka, kde uvedú názov, 

vybranú skupinu organizmov (expertov), názov tímu, mená členov tímu. Túto stránku 

a úvodnú stránku môžu neskôr ozdobiť podľa vlastného uváženia. 
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Ďalším krokom je oboznámenie študentov s úlohami a cieľmi projektu. Potom 

zhrnieme, prečo robíme tento projekt, v krátkom cvičení perom a písmom. To môže 

zahŕňať pojmy, ktoré sa v projekte objavia ako nové koncepty (napr. asociácie, 

potravinový reťazec, zberný denník atď.). Po tom, čo učiteľ opraví písanie tak, že 

spočíta chyby zistené v skupine, je skupina s najlepším výkonom odmenená.  

Hodnotenie: udeľte body úmerne k počtu chýb. Vedúci hodnotí kolektívnu prácu 

skupiny pri komentovaní a opravovaní chýb ostatných a seba samého. Žiaci tiež 

hodnotia skupinu z hľadiska aktivity. Vykonáva sa slovný zber slov súvisiacich s 

projektom, pričom sa hodnotí miera osvojenia naučených slov 

 

OKTÓBER:  

 

1. Skúmanie živého sveta na školskom dvore: 2-hodinový blok, učebnica 

prírodoveda, telesná výchova 

Hlavný cieľ: Tvorba a vedenie zberového denníka - individuálna úloha - zberová 

mapa, mapa školského pozemku - individuálna a skupinová práca 

Vzdelávací cieľ: Žiaci získajú vedomosti o metódach zberu a zaznamenávania údajov 

v oblasti prírodných vied a budú ich vedieť používať na zručnej úrovni. 

Pomôcky: Lupa, taška, zberná tabuľka, mapa, písacie potreby 

Miesto: školský dvor, vonkajšia trieda 

Po vysvetlení cieľa hodiny vedúci projektu podrobne vysvetlí metódy pozorovania 

jednotlivých skupín organizmov, na základe ktorých žiaci navrhnú, čo je možné 

pozorovať pri jednotlivých skupinách organizmov. Grafy zberu sa tiež buď nakreslia, 

alebo vytlačia a nalepia do projektového denníka. 

Úvodná časť hodiny sa začína hravou rozcvičkou, počas ktorej sa žiaci zoznámia s 

divokým holubom (balkánsky holub, ornithopterus) a sokolom sťahovavým. 

Hra Nest catcher - relaxačná hra 

 

Niekoľko detí sa spojí vo dvojiciach a vytvorí "holubie hniezdo". Ostatné deti sa stanú 

holubicami a jedno sa stane sokolom. Sokol prenasleduje holuby, ktoré sa vždy snažia 

zahniezdiť v hniezde. Ten, ktorého chytí, je mimo hry alebo si vytvorí nové hniezdo s 

niekým iným. 

So staršími deťmi sa môžete hrať tak, že holub, ktorý sa počas behu zahniezdil, ten, o 

ktorý sa zastavil, vytvorí nové hniezdo s tým, o ktorý sa zastavil, a ten, ktorý hniezdo 

držal, sa stane holubom a beží ďalej. 
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Počas zberu a pozorovania žiakom pripomenieme pravidlá, ktoré musia pri zbere 

dodržiavať. 

• Živý hmyz sa nepoškodzuje, ale pozoruje a prípadne fotografuje (mŕtvy hmyz 

sa môže zbierať do sklenených nádob). 

• Zbierame listy a plody zo stromov do herbárov - len nevyhnutné množstvo 

• Z bylinných rastlín len nadzemnú časť bez poškodenia podzemných častí 

• Perie indikujúce prítomnosť vtákov sa zbiera do krabice, hniezda sa 
zaznamenávajú na mape. 

 

Stopy cicavcov sa fotografujú alebo zbierajú 

Po úvodnej hre sa žiaci presunú na určené miesto na školskom dvore, kde majú 

približne 10 minút. Na základe zozbieraných údajov zaznamenajú potrebné informácie 

do zberného denníka, pričom použijú identifikáciu rastlín a živočíchov a štítky arboréta. 

Po stretnutí sa v každej skupine doplnia a objasnia. Jednotlivé lokality sú vyznačené 

aj na mape. Do zberného denníka si žiaci zapisujú pozorované organizmy. Túto 

činnosť môžete vykonávať buď počas veľkých prestávok, alebo v školskom klube. 

Cieľom je vykonať čo najviac pozorovaní. 

Hodnotenie: každý žiak prediskutuje problémy v 

rámci tímu, jeden žiak ich prezentuje ostatným 

členom tímu, ktorí navrhujú riešenia problému, za čo 

tímy získavajú ďalšie body.. 

 

2. Zhotovenie a spracovanie 
fotodokumentácie: 2-hodinový blok, prírodoveda, informatika, matematika - 
skupinová práca 

Hlavný cieľ: fotodokumentácia na USB alebo v tlačenej podobe (kompletné 

spracovanie aspoň dvoch snímok) 

Cieľ vzdelávania: Žiaci sa naučia, ako zhotovovať a prenášať fotografie a používať 

pamäťové médiá na zber údajov.  

Pomôcky: mobilný telefón, digitálny fotoaparát, USB, počítačová tlačiareň 

Miesto: školský dvor, IT miestnosť, učebňa, IKT  

Tentoraz sa zameriame na fotodokumentáciu. Určite sa im bude páčiť fotografovanie 

pomocou telefónov (povoľujeme im ich používať len na tento účel). 
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V úvodnej časti hodiny si zopakujeme, čo sme sa naučili na predchádzajúcich 

hodinách, úlohy a role. Keďže deti používajú vlastné mobilné zariadenia, nemajú 

žiadne technické problémy s fotografovaním. Pri fotodokumentácii im pripomenieme, 

na čo sa majú pri jednotlivých druhoch zamerať. 

V druhej časti hodiny sa žiaci v učebni informatiky oboznámia s metódami prenosu 

fotografií (Blootooth, metódy zdieľania, káblový prenos), kopírovaním obrázkov do 

Wordu a ich ukladaním, čo je súčasťou učebných osnov informatiky.  

Hodnotenie: Každá skupina bude ohodnotená bodmi po tom, ako člen tímu podá 

správu o ťažkostiach, s ktorými sa pri práci stretol. Navrhované riešenia a ich 

prezentácia budú tiež odmenené. 

 

 NOVEMBER:  

 

1. Výroba mandaly z plodov 2-hodinový blok, pracovné vyučovanie učebnica, 
výtvarná výchova, hudba - skupinová práca 

Hlavný cieľ: vytvoriť a vystaviť mandalu z plodov vo vonkajšej triede - práca v skupine 

Vzdelávací cieľ: naučiť sa rozpoznávať druhy rastlín, ktoré rastú na dvore, a ich plody. 

Miesto: školský dvor, vonkajšia trieda v závislosti od počasia 

Pomôcky: niekoľko vrecúšok, lepidlo, nožnice, nástroje na zber údajov opísané vyššie 

Jesenné obrázky 

V úvodnej časti hodiny sa s deťmi porozprávame o javoch, ktoré sprevádzajú jeseň, o 

cyklických zmenách v prírode, ktorých pominuteľnosť a znovuzrodenie možno 

prirovnať k mandalám. Diskusiu možno podnietiť bodmi aktivít a obohatiť vizuálnou 

ukážkou. Potom sa žiaci, ako zvyčajne, rozdelení do stálych skupín, s mapou a 

pozorovacou tabuľkou v ruke pokúsia nazbierať čo najviac plodov z rastlín na dvore 

(pozorovania a zbery si môžu zapisovať do zberných tabuliek).   

Zatiaľ čo hľadajú rôzne farebné a tvarované plody, jeden člen tímu musí dbať na to, 

aby zbieral jesenné farebné listy príslušných stromov. Na identifikáciu rastlín 

používame štítky nášho arboréta, takže nie je problém identifikovať jednotlivé stromy. 

V druhej časti hodiny budú tímy spoločne vytvárať mandaly. Po nalepení plodov si na 

sušenie odložia listy na lisovanie a potom ich podľa pokynov vedúceho vložia do lisu. 

Každé 2-3 dni ich otočte a skontrolujte schnutie.) Tým sa pripraví pracovný materiál 

na neskoršie projektové vyučovanie. Kontrola plodín pre ďalší projekt 

Na záver hodiny si môžeme ako relaxačný spôsob spojenia s plodmi púpavy, ktoré sú 

prítomné aj v neskorej jeseni, zaspievať pieseň "Bóbita" od Sándora Weöresa, ktorá 

je zhudobnená a navodzuje jesennú náladu.  

Hodnotenie:  
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Pri hodnotení sa môže brať do úvahy rozmanitosť zhotovenej mandaly a správa žiaka 

nominovaného ostatnými o názvoch použitých plodov. Tímová práca je odmeňovaná 

bodmi v tabuľke sebahodnotenia a žiaci môžu hodnotiť svoju prácu vyplnením 

skupinovej hodnotiacej karty a spoločne sa zamyslieť nad ťažkosťami, s ktorými sa 

stretli. 

 

2.  Príprava herbára 2-hodinový blok, učebnica: výtvarná výchova, pracovné 

vyučovanie, IT - skupinová práca 

Hlavný cieľ: herbár rastlín zo školského dvora (prezentácia zbierky aspoň 5 listov na 

tím). 

Vzdelávací cieľ: Vystaviť zbierku stromov v herbári na školskom dvore na chodbe 

školy.  Žiaci sa pomocou internetu naučia metódy určovania rastlín podľa ich 

vlastností. 

Pomôcky: listy vytlačené žiakmi, výkresy, nožnice, farebné ceruzky, pečiatky s 

potlačou rohov, lepiaca páska. 

Umiestnenie: učebňa 

Na predchádzajúcom stretnutí sme zozbierali a pripravili listy drevín lisovaním. Tie boli 

priebežne zaznamenávané do zbernej tabuľky (zodpovedným žiakom), pričom jeho 

tím získal body.  

Vytvorením herbára a ich vystavením z nich urobíme učebnú pomôcku pre 

ostatných žiakov a naučia sa správne zaznamenávať údaje pomocou tabuľky 

nazývanej rohová pečiatka.  Tímy budú na tejto aktivite pracovať spoločne pod 

vedením učiteľa (odborníka), ktorý má stromy na starosti.  

Listy sa pripevnia malou priehľadnou páskou, pričom sa 

ponechá čo najmenej voľných listov. Rohová pečiatka je 

predtlačená, deti si ju napíšu samy a vyhľadajú potrebné 

informácie na internete.  

Druh:  

Vedecký názov:  

Zozbieral:  

Dátum:  
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Hotové hárky sa na samom konci zlepia a zložia do tvaru harmoniky. Prvý hárok 
môžete ozdobiť názvom tímu a menami jeho členov.  

Hodnotenie. Prezentáciu tímovej práce by mal vykonať odborný študent zodpovedný 
za dreviny, čo obohatí tímové a vaše vlastné hodnotenie. Tím hodnotí svoju prácu 
ústne. Vedúci môže vyzdvihnúť a odmeniť extra bodmi dobre vykonanú prácu. 

 

DECEMBER:  

 

1. Príprava na pozorovanie vtákov: 2-hodinový blok učebnica: sloh, literatúra, 

prírodopis - skupinová práca 

Umiestnenie: učebňa 

Hlavný cieľ: hárok, vhodne vyfarbený obrázok vtáka  

Cieľ vyučovania: spoznať najbežnejšie druhy vtákov žijúce v našej krajine, vedieť 

pomenovať ich vonkajšie znaky, presne ich opísať a rozpoznať ich podľa zvukov na 

základe práce s literatúrou. 

Pomôcky: IKT tabuľa, vybrané literárne texty z čítanky, prezentácia obrázkov a zvukov 

vtákov, tabuľka na súťaž v rozpoznávaní vtáčích volaní. 

Miesto: učebňa 

Pozorovanie vtákov sa môže uskutočniť len po náležitej príprave. Prostredníctvom 

čítania v čítanke sa často stretávame s čítaním o pozorovaní vtákov. Na tejto hodine 

na ne upozorníme a prostredníctvom úloh na čítanie s porozumením sa žiaci dozvedia 

o najbežnejších druhoch vtákov, ktoré zimujú v našej oblasti, a o ich potravných 

zvyklostiach.  

Rozpoznávanie vtáčích zvukov:  

  Pri prezentácii o najbežnejších druhoch vtákov, ktoré zimujú v našej oblasti, a 

ich zvukoch sa jeden žiak z každej skupiny pokúsi opísať vtáka na obrázku alebo v 

prezentácii na základe toho, čo videl, pričom použije pojmy: hlavička, zobák, prsia, 

špička krídla, brucho, chvostové pero, zobák, zobák.  

V ďalšej časti hodiny budú počúvať aj zvuky vtákov, ktoré sú spojené s obrázkami.  V 

ďalšom kole si vypočujú 5-6 vtáčích zvukov a potom sa v tímovej súťaži pokúsia 

spomenúť si, ktorému vtákovi patrí zvuk bez obrázka.  

V druhej časti úlohy musia čo najvýstižnejšie vyfarbiť čiernobiely nákres sena. Členovia 

skupiny sa pokúsia identifikovať svoje chyby tak, že pomenujú časti tela, ktorých farbu 

na premietanom obrázku zle vyfarbili. 

Hodnotenie: Tímy získajú body za správne riešenie úlohy na identifikáciu vtáčieho 

hlasu. Na kresbe háďatka pomenujú, na ktorú časť vtáčieho tela si nevedeli spomenúť. 
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2. výroba kŕmidla pre vtáky - 2 hodinový blok. TK: Vzdelávanie pre prácu. čítanie s 

porozumením, matematika,,  

Hlavný cieľ: drevené kŕmidlá pre vtáky - 

skupinová práca 

Cieľ vzdelávania: Žiak je schopný samostatne 

interpretovať a aplikovať postupnosť krokov 

opísaných v rámci lekcie (na úrovni skupiny), 

pomenovať nástroje, zdokonaliť sa v používaní 

nástrojov. 

Pomôcky: prefabrikované diely kŕmidiel pre vtáky vyrobené z prvkov, rôzne veľkosti 

skrutiek a klincov, návod na montáž, kladivo, skrutkovač, lepidlo 

Miesto: školská dielňa.  

V prvej časti cvičenia sa zoznámite so schematickým nákresom kŕmidla pre vtáky a 

pracovným postupom, ktorý opisuje postupnosť činností krok za krokom. Spomedzi 

nich určia vedúceho (ktorý bude dohliadať na proces a zabezpečovať presné 

dodržiavanie jednotlivých krokov), dodávateľa materiálu (ktorý bude skupine dodávať 

materiál podľa meraní) a montážnikov.  Rozpracovaná práca sa dokončí s pomocou 

vedúceho a potom sa umiestni na viditeľné miesto z pozorovacieho stanovišťa. Je 

dôležité začať kŕmiť vtáky aspoň 2 týždne pred pozorovaním, aby ich mohli začať 

navštevovať.  

Hodnotenie: Táto úloha je praktickou výzvou nielen pri vykonávaní úlohy, ale aj pri 

spolupráci členov tímu. V tejto oblasti často vyniknú žiaci, ktorým sa v štúdiu nedarilo. 

Za každú úlohu dostanú tímy rovnaký počet bodov. Každá skupina prediskutuje a 

vyplní svoju hodnotiacu tabuľku..  

 

JANUÁR:  

 

Pozorovanie vtákov: (všetky hodiny), individuálna práca 

Hlavný cieľ: vytvoriť tabuľku pozorovania vtákov, podať 

správu o pozorovaní vtákov. 

Cieľ vzdelávania: Žiaci budú schopní pozorovať 

zimujúce druhy vtákov na kŕmidlách, vyvodiť závery o ich 

potravných zvyklostiach v rámci tímu, budú schopní 

zaznamenať svoje pozorovania. 

Miesto: pozorovateľňa (okno) 
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Pomôcky: denník na pozorovanie vtákov, ďalekohľad, písacie potreby, krmivo pre 

vtáky rôzneho zloženia. 

Vtáčie kŕmidlá sú umiestnené tak, aby ich bolo možné ľahko pozorovať z triedy. 

Vzhľadom na januárové prázdniny a polročné prieskumy je pozorovanie rozdelené 

medzi žiakov tak, aby boli prítomní v triede, ale sledovali, čo sa 

deje v kŕmidlách pre vtáky. Na zlepšenie pozorovania sa 

používajú aj ďalekohľady. Ráno tím zodpovedný za 

monitorovanie v daný deň skontroluje kŕmidlá po príchode do 

školy a môže ich aj doplniť. Do každého očíslovaného kŕmidla 

pre vtáky dávame rôzne semená (semená ciroku, slnečnicové 

semená, kukuricu, slaninovú šupku, zmes obchodných semien, 

vtáčie semená), aby mohli pozorovať stravovacie návyky 

jednotlivých druhov vtákov.  

Tím bude počas celého dňa vykonávať neustále pozorovanie a rozdelí si úlohy.  

Študent pozorovateľ sa zúčastňuje na vyučovaní ako študent. Každý tím vykonáva 

pozorovania aspoň dva dni, na základe ktorých vyvodí závery o najbežnejších druhoch 

vtákov a ich potravných zvyklostiach. Túto úlohu bude viesť študent ornitológie. Člen 

tímu zodpovedný za pozorovanie vtákov prečíta svoju správu a predstaví výsledky 

doterajšieho zberu údajov. Správa by mala obsahovať tieto 

informácie: 

• koľkokrát vtáky pristáli na kŕmidle počas 
pozorovacieho obdobia 

• aké druhy vtákov navštívili 

• ktoré kŕmidlá boli najčastejšie navštevované 

• ktoré kŕmidlá vtáky nenavštevovali 

• či sa počas pozorovania vyskytla zaujímavá udalosť.  

• vyskytli sa nejaké problémy 

 

Hodnotenie:             

Žiak zodpovedný za skupinu hodnotí prácu svojich kolegov. Body sa udeľujú za 

pravidelnú sústavnú prácu, za vynikajúcich študentov a za podávanie správ. 

 

FEBRUÁR:  

 

1.Pozorovanie a zaznamenávanie stôp zvierat v okolí školy, 2-hodinový blok 

(informatika, pracovné vyučovanie) - skupinová práca 
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Hlavný cieľ: aspoň jeden negatív a jeden originálny sadrový odliatok na skupinu  

Vzdelávací cieľ: Členovia skupiny sa dokážu pohybovať v prírode s otvorenými očami 

a objavovať stopy ukryté v zemi. Naučia sa techniku nahrávania stôp.  

Pomôcky: Vlajky na označovanie stôp, sadrová voda, misky na miešanie, mastný 

krém na ruky, vrecká, krúžky vystrihnuté z plastových fliaš 

Umiestnenie: školský dvor, vonkajšia trieda       

Toto cvičenie je najúčinnejšie, keď je mierne mrazivé počasie, takže stopy, ktoré 

zanecháte, vám veľa povedia o návštevníkoch, ktorí tu boli predtým. 

Žiaci sa najprv v skupinách vydajú na prieskum školského dvora a potom si nájdené 

stopy označia malými vlajočkami rôznych farieb. Umiestnia okolo neho plastový krúžok 

a očistia stopu od nečistôt bez toho, aby ju poškodili.  S pomocou zodpovedného 

učiteľa sa rozpustí rýchlo tuhnúca sadra a potom jeden člen skupiny naleje sadru na 

stopy pripravené pomocou krúžku. 

Keď sadrové odliatky stuhnú, opatrne sa vyberú, očistia od prilepenej zeminy a potom 

sa z negatívnej formy vo vonkajšej učebni zhotoví originálny odtlačok. Po dôkladnom 

očistení vodou sa znovu nasadí plastový krúžok, povrch sa natrie mastným krémom 

na ruky a potom sa naň naleje zriedená parížska omietka. 

Nasledujúci deň sa môžu vzorky rozobrať a umiestniť do zberného boxu pre zvieratá. 

Hodnotenie: bodovanie správne vykonaných prác. Vyplnenie skupinových 

hodnotiacich kariet, udelenie bodov vynikajúcim študentom. 

 

2.Túra - pozorovanie zimnej prírody v blízkom lese, zaznamenávanie stôp 

pomocou záznamových metód naučených na 

dvore.- Víkendová aktivita, 2-3 hodinový blok TK: 

Telesná výchova, prírodopis. individuálne a skupinové 

aktivity 

Hlavný cieľ: zhromaždiť dôkazy o prítomnosti zvierat 

Cieľ: Žiaci sa naučia základné 

pravidlá pohybu v prírode, budú schopní rozpoznať a určiť znaky 

prítomnosti zvierat a zdokumentovať ich pomocou fotografie. 

Pomôcky: vhodné počasie, oblečenie, zberné vrecia, rukavice, 
vyhľadávač stôp zvierat, lupa, ďalekohľad, lexikon živočíchov 

Pri pohybe v prírode sa dbá na to, aby žiaci zbytočne neplytvali 

energiou, pretože rovnomerné tempo je najlepší spôsob, ako 

prekonať vzdialenosť 5-6 km. 
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Predtým, ako sa vydáte na trasu, skontrolujte, či je vybavenie detí pripravené na 

prípadné zmeny počasia a či majú vhodnú obuv. Zimná túra je výbornou príležitosťou 

na spoznávanie vzácneho podrastu.  Všimnite si, na čo si dávať pozor a kde môžete 

nájsť zaujímavé veci.  Ak odlievate vzorky sadry, vyznačte si trasu tak, aby ste ich 

mohli vyzdvihnúť na spiatočnej ceste po zviazaní. Počas cesty sa žiaci snažia 

pomocou doterajších poznatkov zozbierať čo najviac indícií o prítomnosti zvierat v 

krabici. Cestou s nimi budú diskutovať, budú mať možnosť vyjadriť svoj názor a 

dostanú indície na identifikáciu.   

Hodnotenie: na konci prehliadky nám žiaci povedia, čo sa im páčilo a čo nie, 

vyzdvihneme tých, ktorí vytrvali, pochválime unavených. 

 

MAREC  

 

1. vytváranie súvislostí o úlohe prezentovaných 

organizmov v potravinovom reťazci – 2-hodinový blok TK: 

kompozícia, literatúra, prírodoveda) 

Hlavný cieľ: vytvoriť sieť živých potravinových reťazcov 

Žiaci si prakticky overia, čo sa doteraz naučili o potravinových 

sieťach, a to tak, že si vytvoria súvislosti a budú ich vedieť 

zdôvodniť v diskusii. 

Miesto: trieda 

Pomôcky: projektor, internet, zošit, niť, kartičky s názvami živých organizmov. 

Najprv si pozrieme prírodopisný film o prírode v jarnom lese a možnostiach, ktoré 

ponúka toto prostredie. Na hodine čítania si prečítame niekoľko textov, v ktorých sa 

vyskytuje jedna z prirodzených asociácií. Počas riadenej diskusie pomenujeme tvory, 

ktoré sa v nich nachádzajú. Tie sú napísané na kartičkách - najlepšie toľko, koľko je 

žiakov v triede.  Vyzbrojení vedomosťami a kartami je pavúčia hra pripravená začať..   

 

Pavučina – hra 

Žiaci sa s názvami zvierat v rukách rozostavia do kruhu na koberci. Potom vedúci v 

úlohe pavúka spustí pavučinu tak, že začne od určitého tvora a hľadá rastlinu alebo 

živočícha, ktorý sa ním živí. Po každom novom spojení podávač prejde spinneretom a 

pokračuje v ťahaní nite k ďalšiemu možnému podávaču. 

Po vytvorení pavučiny prerezaním ktorejkoľvek časti pavučiny ukážeme, ako sa 

prirodzená rovnováha systému naruší aj pri zániku jediného živého tvora. Späť 

uvedieme mŕtve organizmy odovzdaním vlákna. 
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Hodnotenie: V tomto prípade nás zaujíma, akú majú deti náladu tým, že dávajú palec 

hore, kto sa cíti šťastný, kto smutný. V kruhu môže každý vyjadriť svoj názor a navrhnúť 

riešenia na obnovenie rovnováhy v prírode.  

 

2. Galéria obrázkov (Informatika, prírodné 
vedy.) 2-hodinový blok učebnica informatiky, 
pracovné vyučovanie - Individuálna úloha 

Hlavný cieľ: zostaviť vizuálny materiál pre výstavu 

Cieľ vzdelávania: Žiak dokáže vyhľadať informácie 
a zozbierať obrázky z internetu a zostaviť ich do 
podoby projektového listu s príslušnými vedomosťami. 

Pomôcky: počítače, tlačiarenský stroj, USB kľúč, nožnice, hárky A3, lepidlo, lepidlo 

Miesto: IT miestnosť 

Každý žiak vytvorí 2 kolekcie fotografií vybranej skupiny organizmov vo formáte A3 na 
základe zberného denníka. Pomocou vyhľadávača Google stiahnite obrázky z 
internetu na USB a vytlačte ich. Tie sa potom orežú na potrebnú veľkosť a prilepia na 
zbierku fotografií organizmu. Výsledné kolekcie obrazov budú vystavené na konci 
roka. 

Hodnotenie: body za správne vykonané úlohy. Každý žiak vyplní individuálnu 
hodnotiacu kartu. 

 

APRÍL: 

 

1. Naše užšie životné prostredie a my - 2 hodinový blok, učebnica: prírodoveda, 

pracovné vyučovanie - skupinová úloha 

Hlavný cieľ: Vyplnená tabuľka pozorovaní so závermi a návrhmi 

Cieľ vyučovania: Žiak dokáže na základe stôp po človeku, t. j. prítomnosti človeka, 

vyvodiť závery o spôsobe života človeka, -podobne ako u zvierat. Žiaci si uvedomujú 

dôležitosť selektívneho zberu odpadu a aktívne sa podieľajú na čistení nášho 

životného prostredia. 

Pomôcky: vrecká na zber, rukavice, baliaci papier, pozorovacia tabuľka so žiakmi: 

 

Názov skupiny: 

Odpadky Selektovanie Na akú ľudskú činnosť 

poukazuje 

   

   



97 
 

Návrh na obmedzenie vytvárania odpadkov: 

 

Príroda sa na jar prebúdza a odpadky vytvorené človekom 

po roztopení snehu nie sú ničím iným ako zvyškami ľudskej 

prítomnosti. Na tomto stretnutí rozdelíme školský dvor na 

oblasti a potom žiaci zbierajú odpadky do vriec.  

V ďalšej časti cvičenia triedia v skupinách odpadky 

(komunálne, papierové plastové, sklenené). Každá 

pracovná skupina na základe zistených odpadov vyvodí 

závery o životnom štýle znečisťovateľa.   

Každý tím vyplní tabuľku pozorovania, v ktorej uvedie možné názvy odpadkov, spôsob 

ich triedenia a vyvodí závery o spôsobe života smetiarov (minimálne 10 kusov 

odpadkov). Na konci tabuľky spoločne sformulujú stanovisko, ako zabrániť výskytu 

odpadkov na školskom dvore. 

Hodnotenie: návrhy sa hodnotia a bodujú spoločne, pričom sa ponecháva priestor na 

diskusiu. Predpoklady životného štýlu sa prediskutujú v tímoch a hodnotia sa u 

každého študenta, ktorý sa aktívne zúčastňuje na diskusii. 

 

2.Vyhodnotenie a spracovanie údajov o počasí počas roka - 2-hodinový blok TK: 

matematika, prírodoveda 

Hlavný cieľ: tabuľky pozorovania počasia s výsledkami výpočtov, grafy na zobrazenie 

priemernej mesačnej teploty  

Cieľ vyučovania: Naučiť sa prostredníctvom praktických činností vypočítať týždennú, 

mesačnú priemernú teplotu, a tak pochopiť pojem ročného nárastu priemernej teploty 

pre globálne otepľovanie. Na hodine informatiky môžu vytvoriť graf, ktorý zobrazí 

priemernú mesačnú teplotu. 

Umiestnenie: trieda 

Pomôcky: mesačné hárky na pozorovanie počasia - stacionárna úloha, kalkulačka, 

IKT tabuľa, pokyny 

Skupina podľa pokynov vedúceho pripraví priemernú teplotu pre prvý mesiac a potom 

ju použije na nezávislý výpočet pre ostatné mesiace (Odporúča sa rozdeliť mesiace 

medzi skupiny. Výsledky sa s pomocou vedúceho zadajú do grafického softvéru na 

IKT tabuli a graf sa vytlačí. 

Návod: Priemerná týždenná teplota sa získa tak, že sa sčítajú teploty namerané v 

jednotlivých dňoch týždňa a rozdelia sa na 7 rovnakých častí.  
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Priemerná mesačná teplota sa získa súčtom priemerných teplôt za 4 týždne a ich 

rozdelením na 4 rovnaké časti. 

1. deň 2. deň 3.     Összesen 

        

Priemerná teplota za týždeň:                      Spolu_________: 7 = 

. 

Priemer za 

1.týždeň 

Priemer za 

2.týždeň 

   

     

Teplota za celý mesiac: 

 

Hodnotenie: veľký dôraz sa kladie na presné počítanie s možnosťou použiť 

kalkulačku. Za úspešné absolvovanie sa udeľujú body. Tímy vyplnia svoje hodnotiace 

karty tímov. 

 

MÁJ  

 

1. Pozorovanie vývoja jarných bylín – 1 hodina úvod, 1 hodina projektový list, 

učebnica: prírodoveda, IT 

Hlavný cieľ: denník pozorovania rastlín s fotografiami - výstavný materiál 

Cieľ vyučovania: Žiak vie pozorovať vývoj bylinnej rastliny na dvore - 2 týždne, 

zaznamenať údaje z pozorovania, zdokumentovať fotografiami. 

Pomôcky: fotoaparát, mobilný telefón, pravítko, notebook, tlačiareň 

Miesto: školský dvor, trieda 

Pre každú skupinu študentov sa vyberie jeden druh bylinnej rastliny a jej vývoj sa bude 

pozorovať každé dva dni počas dvoch týždňov (vyberú sa druhy, ktoré sú chránené 

pred vonkajšími vplyvmi). Počas pozorovania sa do tabuľky zaznamenajú zmeny v 

jednotlivých častiach rastliny, napr. vývoj stonky, počet listov, stav púčikov, počet 

druhov plodov atď. Každý štvrtý deň sa urobí a vytlačí fotografia. Žiaci vykonávajú 

pozorovania spoločne alebo si rozdelia úlohy v rámci skupiny podľa dohody. Za túto 

úlohu je zodpovedný odborník na bylinné rastliny, ktorý zároveň vedie pozorovania. 

Možné výstupy projektu: vyplnený záznamník údajov s fotodokumentáciou, ktorý bude 

prezentovaný na koncoročnej výstave. 

Hodnotenie: Pri bodovaní sa bude brať do úvahy vzhľad, ako aj pravidelnosť práce. 

Žiak zodpovedný za vedenie slovne hodnotí svojich spoluhráčov a najaktívnejšiemu 

členovi pridelí body navyše.. 
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2. Význam niektorých liečivých rastlín v medicíne. Prezentácia prípravy čaju - 2-

hodinový blok TK: prírodoveda, čítanie, IT - skupinová práca 

Hlavný cieľ: vyplnenie tabuľky s bylinkami, príprava čajových prípravkov, ktoré sa 

budú ponúkať počas prezentácie. 

Cieľ vyučovania : Vedieť používať čuch pri pozorovaní, a tak rozpoznávať rastliny. 

Pomôcky: čajové prípravky (harmanček, medovka, ostružina, pľúcnik lekársky, šalvia) 

poháre, kanvica, malé dózy 

Žiaci si najprv vypočujú podrobnú fotografickú prezentáciu byliniek, ktorú im 

prednášajúci prednesie, a potom dostanú sušené čajové prípravky v malých 

očíslovaných škatuľkách. Členovia tímu sa snažia identifikovať tieto rastliny podľa 

čuchu. 

Keď to urobia, zapíšu názov byliny do riešiteľskej tabuľky s uvedením čísla políčka a 

pripomenú si správu, zapíšu jej tvar. 

  

Liečivé byliny – tabuľka záznamov (návrh) 

Skupina:_______________________________ 

Číslo Názov 

bylinky 

Liečivé 

účinky 

Ktorú 

časť 

zbierame 

Farba 

listu 

Číslo 

vzorky 

Ďalšie 

poznámky 

a zistenia 

(plus body) 

       

       

 

Žiaci sa spoločne rozhodnú, napíšu ich na hárok s riešením a potom ich jeden žiak z 

každého tímu prečíta.  

Hodnotenie: body v pomere k správnym riešeniam, každý žiak vyplní 

samohodnotiacu kartu 

 

JÚN:  

 

Otvorenie výstavy - prezentácia 

Hlavný cieľ: zriadiť na chodbe školy výstavu, ktorá bude zahŕňať celoročnú prácu, ako 

vzdelávací nástroj na chodbe školy. 
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Vzdelávací cieľ: Prezentovať poznatky získané počas roka pozorovaním pomocou 

esteticky usporiadaných obrázkov a sprievodného textu. 

Pomôcky: výstavné panely, špendlíky, prípadne dekoratívne materiály atď. 

Táto prezentácia sa uskutoční v posledných dňoch školského roka, pričom sa využije 

často nepotrebný čas v škole. Prezentácia sa uskutoční tak, že každý tím z 1. - 4. 

ročníka bude pozvaný, aby predniesol prezentáciu na tému "Naše malé životné 

prostredie". Každá časť výstavy je usporiadaná podľa témy skupín živých organizmov, 

ktoré budú teraz prezentovať odborníci zodpovední za jednotlivé skupiny, pričom budú 

spolupracovať alebo odpovedať na otázky publika. Naši mladí poslucháči si môžu 

spríjemniť chvíle aj čajmi z byliniek, o ktorých sa dozvedeli.. 

 Zoznam materiálov na výstavu vytvorených počas projektu: 

• Tabuľka pozorovania počasia, graf priemernej mesačnej teploty, 

• Zbierky herbárových exemplárov, živočíchov a rastlín, ktoré ukazujú divokú 
prírodu na nádvorí 

• Vzorky sadry zo stôp zvierat, pozostatky zvierat 

• Záznamy z pozorovaní po vývoji rastliny 

• Dokončené mandaly plodín, tímové erby 

• Čajové prípravky 

 

Po otvorení výstavy študenti vyplnia hodnotiaci 

formulár projektu, ktorý môže poskytnúť užitočné 

informácie pre budúce projekty. 

Hodnotenie: Po odovzdaní pozvánok a ukončení 

prezentácií si žiaci spočítajú body, ktoré počas 

roka nazbierali, a spočítajú ich - na základe toho 

sa vyhodnotí práca najúspešnejších tímov a 

žiakov. Dôležitou súčasťou hodnotenia je 

hodnotiaci formulár projektu, ktorý každý žiak 

vyplní samostatne pomocou nižšie uvedeného 

formulára: 

Skupina:_________________________________ 

Žiak:____________________________________ 

Otázka áno nie 

Jasne 

chápem cieľ 

projektu 
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Vybral som 

si dobrého 

partnera do 

tímu 

  

Bolo ťažké 

dosiahnuť 

spoločné 

rozhodnutie 

  

Musel som 

pracovať 

pre iných 

  

Často som 

musel 

požiadať o 

pomoc 

  

Moji 

kolegovia 

boli 

nápomocní 

  

Páčila sa mi 

časť práce 

týkajúca sa 

IKT 

  

Páčila sa mi 

časť práce 

venovaná 

pozorovaniu 

živých 

organizmov 

  

Naučil ma 

veľa nových 

vecí 

  

Páčilo sa mi 

vytváranie 

výstavných 

obrázkov 

  

Naučil ma 

veľa nových 

vecí 

  

Moja 

prezentácia 

sa mi páčila 
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Lepšie som 

sa spoznal 

  

Moje 

bodové 

hodnotenie 

bolo 

dosiahnuté 

  

Výsledky 

tímu 

  

Poradie 

tímov 

  

 

 

2. Náš malý svet na bicykli - cca. 5-8 hodinové víkendové 

stretnutie TK. : telesná výchova, prírodné vedy 

Hlavný cieľ: vyskúšať sa ako by sme prežili v prírode ako zvieratá 

Vzdelávací cieľ: Vedieť si vytvoriť názor na spôsob života zvierat, a tak viac 

rešpektovať ich životné prostredie.  Zhrnúť naše doterajšie skúsenosti. čo môžeme 

urobiť proti negatívnym účinkom mestského prostredia - formulovať naše možnosti 

Pomôcky: kompletné cyklistické vybavenie, bicykle v dobrom technickom stave, jedlo, 

pitná voda, karty s číslami, zápalky 

 

Ako posledná čerešnička na torte projektu sa oplatí stráviť s deťmi deň v prírode a 

zistiť, aké je to otočiť kocky a navštíviť divokú prírodu, aby sme videli, ako dobre sa 

my, príliš civilizovaní ľudia, dokážeme prispôsobiť divokej prírode. Deti dostanú testy 

s názvami zvierat, ktoré si môžu vyskúšať v tej či onej novej oblasti.. 

Byvolí tím test: (Schopnosť absolvovať dlhé, vytrvalé túry vo veľkej, usporiadanej 

skupine.) Tento test je možné absolvovať na bicykli v dĺžke 5-6 km. 

Test jeleňa a vlka: (prenasledovanie koristi v úkryte) Žiaci si môžu vyskúšať ťažkosti 

a možnosti úkrytu v lese pomocou počítania čísel. 

Skúška diviaka: (Schopnosť získať všetku potravu 

neustálym hrabaním.) Balíčky s potravou sú ukryté na 

stromoch a v kríkoch, kde ich deti môžu hľadať. 

Medvedí test: (zje všetko, čo je chutné) - Rozkladanie 

ohňov, opekanie na ražni, zjedenie všetkého, čo je chutné 

Test húsenice: (šikovný staviteľ hniezda) Deti si môžu vyskúšať zručnosti svojho tímu 

v súťaži v stavaní stanu. 
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Líščí test: (mazaný, ľahko oklame útočníka), v ktorom sa hľadajú odpovede na 

hádanky.    

Hodnotenie: Táto aktivita je o zábave, pobyte vonku a láske k prírode, preto 

nezabudnite zhodnotiť náladu detí a to, komu sa ktorá aktivita najviac páčila. 
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