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:: aj v tomto školskom roku zažijeme vyučovanie v projektoch 

:: ako na to??? 

 

 

...vyber si projekt, ktorý ťa zaujme 

 Témy projektov navrhli vyučujúci s prihliadnutím na žiacke návrhy, ktoré mohli navrhovať žiaci  už 

v novembri 2019. 

 Od 03.02.2020 budú zverejnené všetky témy projektov na nástenke školy a na školskom webe. 

 V čase od 17.02.2020 (pondelok) do 21.02.2020 (piatok)bude pre všetkých žiakov sprístupnený „link“, 

cez ktorý sa musí každý žiak prihlásiť („zabookovať“) na konkrétny projekt. 

 Ako náhle sa na konkrétny projekt prihlási nastavený počet žiakov, rezervačná aplikácia už ďalšie 

prihlásenie neumožní. V takom prípade sa musíš prihlásiť na iný projekt. 

 

 

...budeme pracovať v tíme 

 projekty sú rozdelené pre dve kategórie: 

o  I.kategória  (príma – kvarta) 

o  II.kategória (kvinta – septima, 1. – 3. ročník) 

 v každom projekte bude pracovať tím = skupina žiakov (nastavený počet žiakov) 

 celý tím pracuje spoločne na projekte :) 

 súčasťou tímu je aj učiteľ 

 

...zažijeme spoločne niečo nové 

 spoločne budeme diskutovať, tvoriť, pripravovať 

 spoločne budeme spolupracovať, realizovať 

 spoločne sa budeme „učiť inak“ 

 spoločne sa uvidíme na prezentačnom dni projektov (jún 2019) 
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PROJEKTOVÉ  VYUČOVANIE 2019/2020 

 

HARMONOGRAM 

 

november 2019    

 informácia o projektovom týždni 

 žiaci navrhnú témy projektov  - cez QR kód sa žiak dostane na stránku formulára, ktorý môže 
vyplniť 

december 2019 – január 2020 

 zverejnenie tém schválených PK s anotáciou 

február 2020  

 prihlasovanie študentov na jednotlivé projekty 

 

20.3.2020  –  1. prípravné stretnutie – projektový deň  

 

08.04.2020  –  2. prípravné stretnutie – projektový deň 

 

25.5.2020  –  3. prípravné stretnutie – projektový deň 

 

17.6. – 19.6.2020  –  projektové dni (4. – 6. stretnutie) 

 

22.6.2020 – 23.6.2020 – prezentácia projektov 
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OBČIANSKA NÁUKA 
 

Koordinátor projektu Názov projektu O čom by to mohlo byť? 

Mgr. Ľubica 
Floreková 

SKÚS MI KLAMAŤ  Neverbálna komunikácia 

 Mimika 

 Gestika 

 Haptika 

 Proxemika 

 Analýza prejavov - videí, fotografií 

 Uplatnenie poznatkov v každej profesii, pri ktorej ide 
o prácu s ľuďmi 
 

Mgr.Miroslava 
Sanigová 

OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE 

 Chceš urobiť niečo prospešné pre túto spoločnosť? 
Zaujímajú ťa osudy druhých ľudí, zvierat či našej planéty? 
Chceš vedieť ako sa zakladá občianske združenie? 
Odpoveď na tieto otázky nájdeš práve v projekte“ 
Občianske združenie“.  

 Spoločne sa naučíme ako sa vytvára občianske združenie 
a spoločne založíme občianske združenie.  

 Je len na tebe či chceš len prežívať alebo aktívne žiť! 
 

Mgr. Eva Ferancová ZAVES NA SIEŤ  Nehejtuj, ale aj ty sa aktívne zapoj do výcviku „Zatočme 
s kyberšikanou aspoň na tejto škole“ 

 Máš možnosť stať sa tereňákom a dostať sa tak bližšie do 
kontaktu s kiberšikanou. Pretože v súčasnosti patrí 
cyberbullying, cybermobbing k najrozšírenejším druhom 
šikanovania a k mnohým obetiam prišla pomoc neskoro, 
povedzme jasné NIE a skúsme ju zastaviť.  

 

 

DEJEPIS 
 

PaedDr.  
Alena Sčigulinská 

„HISTORICKÁ 

RALLY“ 

 cieľom projektu je vymyslieť historickú prechádzku 
mestom, resp. regiónom podľa vlastného výberu 
(Bratislava, Viedeň, Praha, Námestovo, ....) 

 vytvoriť a ilustrovať manuál, ktorého súčasťou bude 
historický prehľad dejinných udalostí, súvislostí, 
pamiatok, významných osobností a zaujímavostí v 
danom meste 

 vymyslieť pracovný list s rôznymi problémovými úlohami  

 výstup projektu: turisticko-historický sprievodca 

Mgr. Anton Kvak HISTORICKÝ 

KALENDÁR 

 cieľom projektu je vytvoriť kalendár dôležitých 

a zaujímavých udalostí, ktoré sa odohrali v jednotlivých 

dňoch občianskeho kalendára v rôznych obdobiach dejín 

 v rámci projektu si žiaci vyhľadajú informácie o rôznych 

udalostiach v dejinách ľudstva, spracujú ich 

a zaujímavým spôsobom zaradia do kalendára    
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 výstupom má byť kalendár hist. udalostí, ktorý budú 
môcť žiaci využívať na vyučovacích hodinách nie len ako 
motivačný prvok, ale tiež na ozvláštnenie vyučovacích 
hodín dejepisu a získanie informácií, ku ktorým sa možno 
za normálnych okolností nedostanú  režimom 

 

GEOGRAFIA 
 

Mgr. Ivan Doroš PhD. POKUSY 

A EXPERIMENTY V 

GEOGRAFII 

 Nie len kniha a učiteľ sú zdrojom poznania.  

 Čo na to Číňania? Povedz niekomu niečo – zabudne, ukáž 
– zapamätá si, daj možnosť urobiť – pochopí! 

 Projekt je zameraný na pochopenie geografických javov 
prostredníctvom pokusov a experimentov. 

 Budeme hľadať odpovede na mnoho otázok. Napr: Prečo 
je obloha modrá? Ako vzniká vietor? Dá sa vytvoriť tajfún 
v malom? Dá sa zostrojiť čistička vody z PET fľaše? Ako 
vzniká dážď? ... 

 Máš vlastný nápad?  
 

Mgr.  
Miroslava Fáberová 

ZORIENTUJ SA  Ako dobre poznáš svoje okolie? Vieš sa orientovať 
v meste, v ktorom študuješ?  

 V tomto projekte ponúkneme slovenským aj 
zahraničným turistom možnosť efektívneho trávenia 
voľného času v našom meste.  

 Cieľom projektu je vytvoriť outdoorovú orientačnú hru 
v slovenskom a ruskom jazyku, pri ktorej sa všetci 
zabavia, spoznajú mesto, vyriešia množstvo úloh a naučia 
sa orientovať v neznámom teréne. 

Mgr. Pavol Danko BALÍME SA NA 

CESTU 

 Vieš si naplánovať svoju vlastnú zahraničnú cestu vo 
vybranej krajine sveta? Cestovanie je koníčkom 
množstva ľudí, ak vycestuješ bez cestovnej kancelárie, 
tvoj zážitok bude ešte silnejší. 

 Nič nie je lepšie, ako byť pánom svojich dní a akejkoľvek 
situácie, ktorá vás môže postretnúť. 

 Na cestovanie treba niekoľko podmienok, najdôležitejšia 
je chuť spoznávať nové miesta a ľudí. 

 Cieľom je naplánovanie skutočnej cesty podľa vlastného 
výberu. Výstupom je vytvorenie turisticko – 
informačného sprievodcu. 

 

MATEMATIKA 
 

PaedDr.  

Janka Březíková 
S ČÍSLAMI JE 

ZÁBAVA 

 ... o vytvorení  zábavných logických aktivít, 
matematických hier,...  s číslami, vďaka ktorým bude na 
hodinách matematiky aj mimo nich zábava. 
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Mgr.  

Gabriela Juriťáková 
MATEMATICKÝ 

POSTER 

 Oddýchnime si od počítania a poďme spolu kresliť. 

 Vytvorme si  matematické pomôcky – plagáty, obrazy, 
postery, ktoré nám uľahčia prácu na hodinách 
matematiky. 

 

PaedDr.   

Martina Špitáľová 
MATHCITYMAP – 

MATEMATIKA V 

TERÉNE 

 

 MathCityMap je mobilná aplikácia, ktorá spája 
matematiku a objavovanie známo-neznámych miest.  

 Poďme s mobilom na matematickú prechádzku – 
„treasure hunt“.  

 Vytvorme svoju vlastnú cestu s úlohami a popritom 
ukážme krásy Oravy a nášho gymnázia.  

 

 

FYZIKA 
 

Mgr.  

Daniela Zanovitová 
UROBME UČEBŇU 

FYZIKY 

ZAUJÍMAVEJŠOU 

 Zatraktívnime  si učebňu fyziky. 

 Pomôžme sa študentom orientovať v spleti fyzikálnych 
vzťahov. 

 Vypracujme ťaháky pre zábudlivých študentov . 

 Pripomeňme si slávnych fyzikov a ich objavy. 

 Priblížme si niektoré javy fyzikálnymi pomôckami 

 Predpoklady: práca s počítačom, estetické cítenie, 
kreativita, záujem o fyziku, chuť niečo vytvoriť 

Mgr.  

Danica Smolárová 
KDE BY SME FYZIKU 

„NE“HĽADALI 

 Demonštrovať a následne vysvetliť niektoré javy, ktoré s 
fyzikou zdanlivo nesúvisia 

 Hudba, výtvarné umenie ... 
 

RNDr. Oľga Boháčová FYZIKA NA 

„VLASTNEJ KOŽI“ 

 Overenie niektorých zákonov fyziky v podmienkach 
bežnej praxe  

 návrh, realizácia a výber vhodných pokusov. 

 Námety pre hľadanie situácií:   
 - vo vani  ,  - v telocvični , - vo výťahu,  -  v autobuse, -  na 
skateboarde, - na lyžiach- korčuliach, ... 

 

Mgr. Stanislav Kozák EXPERIMENTUJEME, 

TVORÍME, 

BÁDAME..... 

 experimentujme, ako  Karol v relácii  „Dobre vedieť!“ 

 vyhľadajme vhodné experimenty 

 pripravme zábavnú šou 

 vytvorme logický hlavolam 

 objavte  v sebe bádateľa, experimentátora, logika, či 
herca   
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INFORMATIKA 
 

Mgr. Rastislav Švába (NE)BEZPEČNOSŤ 

NA INTERENETE 

 Dnešnú dobu si bez internetu už ani nevieme predstaviť.  

 Okrem užitočných informácií a zábavy nás v „online 

svete“ čaká aj veľké množstvo hrozieb. Viete, ako sa 

máte správať, aby ste boli pri surfovaní po internete 

v bezpečí?  

 Čo je to vlastne bezpečnosť a aké sú základné pravidlá? 

Aká je prevencia pred hrozbami internetu?  

 Vytvorme digitálnu formu (postery, animovaná grafika, 

video, videotutoriály, web stránka, ...) tejto 

problematiky, ktorá pomôže nielen nám, ale aj ostatným 

ľuďom. 

Ing. Jozef Vojtas ANIMÁCIA 

V HISTÓRII – 

HISTÓRIA V 

ANIMÁCII 

 

 Naučiť sa používať programy pre tvorbu počítačových 
animácii 

 Vytvorenie počítačovej animácie 

 Využitie historických udalosti v počítačovej animácii  

PaedDr.Slavomír 

Mokošák 

INVENTOR_1 

 

 Možnosť vytvoriť vlastnú mobilnú aplikáciu s využitím 

moderných aplikačných prostredí .  

 Tvorba vlastných tutoriálov pre prácu s textom, tabuľkou, 

grafikou a pod. 

 

BIOLÓGIA 
 

RNDr. Marián Melišík ZELENÁ ŠKOLA  Každý z nás má osobnú ekologickú zodpovednosť za našu 
planétu 

 Zrealizovať environmentálny audit („ako na tom sme“) 
školy v oblastiach: odpad, voda, energia, zeleň 

 Navrhnúť environmentálny akčný plán = Znížiť 
„ekologickú stopu“ školy 

 Navrhnúť Ekokódex školy 

 Získať medzinárodný certifikát Eco – Schools 
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PaedDr. Marek Bryja SUPERPOČÍTAČ 

MOZOG – NÁSTROJ 

NÁŠHO ÚSPECHU 

 (určené pre všetkých, ktorí si chcú uľaviť v učení 
a všetkému rozumieť) 

 Ako mozog premení túžbu (sen) na skutočnosť. 

 Ako myslíme,  takými sme. 

 Pracuje mozog na hodine matematiky, slovenčiny, 

biológie a dejepisu rovnako? 

 Vyrovná sa mozog najlepšiemu počítaču?  

 IQ  vs.  RAM - efektívne využitie myslenia v učení  

 

 

Mgr. Boris Dzurek MAPOVANIE RÝB 

V ORAVSKÝCH 

VODÁCH 

 mapovanie rýb v teréne 

 morfológia a anatómia rýb(pitva) 

 vytvorenie interaktívneho atlasu 

 rybie špeciality 

 športový rybolov 
 

Mgr. Lucia Janíková SRDCE NETRÁPI LEN 

LÁSKA 

 Čo vplýva na naše srdce? 

 Prejavy srdca- tep, tlak ... 

 Ako srdce vyzerá (pitva srdca)? 
 

 

CHÉMIA 
 

PaedDr.  

Janka Kyselová 
CHÉMIA HROU 
 

 Vymyslieť rôzne didaktické hry s chemickou tematikou. 

 Overiť ich účinnosť v praxi. 
 

 

 

 

RNDr. Lukáš Štipta ROZŠÍRENÁ REALITA 

VO VYUČOVANÍ 

CHÉMIE 
 

 

 rozšírená realita ako nástroj podpory vizualizácie, 
myslenia, porozumenia a učenia sa žiakov 

 využitie AR aplikácii vo vyučovaní chémie 

 rovesnícke vzdelávanie kreatívnym a intuitívnym 
spôsobom 

 
 
 
 
 

 

Mgr. Mária 

Stopiaková 

CHÉMIA – 

NEVIDITEĽNÁ VEDA 
 

 Zvedavý človek sa rozhliadne okolo seba a opýta sa : „Ako 
funguje to  či ono?  Je možné, že človek kráča po vode? 
Prečo dej prebieha práve takto?   

 Každodenné  činnosti a javy, ktoré považujeme za 
samozrejmé, môžu byť jedinečné.  

 Pootvorte dvere do sveta vedy a objavte skryté princípy 
fungovania sveta okolo nás.  
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RNDr. Radoslava 

Tomovčíková 

NÁJDI V CHÉMII 

KRÁSU 

 Príprava zaujímavých prednášok s chemickým zameraním 

 Popularizácia chémie medzi rovesníkmi a verejnosťou 

 Spolupráca s odborníkmi a vysokými školami 

 Príprava podujatia „Vedecká noc“ 

 Príprava vtipných a originálnych chemických násteniek  
 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 

Mgr. Lucia Boráková SLOVENČINA HROU  Nemáš rád slovenčinu? Tak sa poď do nej zamilovať! 
Chceš poraziť kamaráta, spolužiaka alebo dokonca 
učiteľa? Tak sa pridaj k nám!  

 Okrem toho, že sa zabavíš, tak sa naučíš užitočné 
poznatky, ktoré ti pomôžu k lepšiemu zvládnutiu maturity 

PaedDr.  
Marcela Martvoňová, 
PhD 
 

S KNIHOU MA BAVÍ 

SVET 

 Povedz svetu, čo čítaš!  

 Predstavme, čo čítame - názornými, súťaživými a 
interaktívnymi formami, ktoré spoločne zorganizujeme.  

 Otvorme brány príbehov dokorán aj cez našu 
knižnicu,  kde spoločne nájdeme zábavu, oddych, 
tajomstvo, dobrodružstvo, poznanie, radosť, úspech, 
priateľov a vždy dobrú kamarátku knihu. 

PaedDr. Tibor Kitaš PUBLIC RELATION – 

PRÁCA 

S VEREJNOSŤOU 

V NAŠEJ ŠKOLE 

 Podstata public relations „PR“ je snaha o tvorbu dobrého 
mena inštitúcie, o ovplyvňovaní pocitov a vytváraní 
pozitívnych názorov verejnosti, o imidži našej školy (ako 
vzdelávacej inštitúcie).  

 Pokúsime sa spoločne vytvoriť propagačné materiály, 
pomocou ktorých, budeme komunikovať s verejnosťou. 
Pripravíme historický bedeker (sprievodcu históriou našej 
školy), leták o štúdiu na našej škole a iné propagačné 
materiály... .  

 Podmienkou pre účastníkov projektu je ovládanie 
niektorého z grafických programov (Photoshop, InDesign, 
a iné...:) Samozrejmosťou je tvorivosť, nápaditosť 
a ochota spolupracovať:) Teším sa! 

 
 
 

Mgr. Jana Kuľhová SLOVENČINA S 

HUMOROM 

 Prestaňme sa báť a nebuďme ľahostajní k tomu, čo je nám 
najbližšie 

 aj „vážne“ témy  sa s humorom, odľahčene môžu stať 
jednoduchými a zaujímavými.   

 „Spáči“ na hodinách slovenčiny, zobuďte sa, pridajte sa 
k nám! 
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ANGLICKÝ JAZYK 

 

Mgr.  

Anna  

Chnupová-Pajunková 

PO STOPÁCH 

HRDINOV ANGLICKY 

HOVORIACICH 

KRAJÍN 

 Ak máš záujem o kultúrne dedičstvo (dobová hudba, 
architektúra, história), chceš sa vydať po stopách 
záhadných legendárnych hrdinov (kráľ Arthur, Robin 
Hood, ...) a dozvedieť sa viac o spôsobe života v období, 
v ktorom žili, neváhaj a pridaj sa do tímu.   

 Spoločne vytvoríte prezentáciu a knihu v elektronickej 
podobe, spoločenskú hru, naučíte sa dobové tance 
a jednoduché skladby na írskej flaute.  

 Uvítame výtvarníkov, hudobníkov (gitaristov, flautistov, 
klaviristov,...), spevákov  a všetkých nadšencov pre 
históriu a umenie. 

Mgr. Iveta Branická FAST FASHION 

REVOLUTION – 

MAKING THE 

WORLD CLEANER 

 Vedel si, že množstvo zakúpeného oblečenia za rok v 
slovenských domácnostiach predstavuje plochu troch 
futbalových štadiónov naplnených do výšky siedmich 
poschodí?  

 Čo myslíš, kde to skončí, keď to vynosíme?  

 Obliekajú si to skládky, príroda trpí.  

 "Clothes need to change, recycle and be fresh." Chopme 
sa remesla sami, spojme sily a nebuďme silly.  

 Vytvorme zaujímavé výrobky zo starých, vyradených 
kúskov nášho šatníka.  

 Navrhnime vlastnú fashion show či art - shop, napíšme 
životopisy produktov a obohaťme si slovnú zásobu zo 
sveta módy a módnych doplnkov. 

 

Mgr. Iveta Trnčáková DIZAJN PO 

ANGLICKY 

 Vieš kresliť a maľovať?  

 Pretváraš si prostredie, v ktorom žiješ tak, aby malo tvoj 
dotyk?   

 Poď s nami  premeniť jazykovú učebňu na anglický svet.  
 

PaedDr.  

Ján Kozoň, PhD. 
ESCAPE THE CITY  Bežný escape v uzavretej miestnosti už dnes pozná 

takmer každý. Vo svete si čoraz väčšiu popularitu získava 
outdoor escape.  

 Tímová hra, ktorá sa odohráva v teréne a v uliciach miest. 
Našou úlohou bude vytvoriť outdoor escape v anglickom 
a slovenskom jazyku  priamo v uliciach nášho mesta.  

 Zážitková, detektívna hra, ktorej cieľom bude pre 
zahraničných či slovenských účastníkov pomocou 
zašifrovaných indícií odhaliť záhady, vyriešiť úlohy,  
zabaviť sa a možno sa nechať aj troška vystrašiť.   

 Výstupom by mala byť interaktívna outdorová hra, ktorá 
si vyžaduje dávku kreativity, logické myslenie  a tímového 
ducha.  

 Hra bude pretkaná detektívnym príbehom, ktorý sa bude 
postupne odkrývať.  
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Mgr. Ľubomíra 

Tomaštíková 
NIKDY NEZOBER 

DROGU – FILM V 

ANGLIČTINE 

 Vytvoriť film o problémoch mladých ľudí, ktorí riešia 
mravné dilemy. Projekt  pre tých, ktorí radi hrajú scénky, 
píšu  príbehy a chcú zaujať vlastné stanovisko k problému 
a to všetko po anglicky. 

Mgr. Soňa Dorošová ŠKOLA PODĽA 

HARRYHO POTTERA 

 Sme „Bifľomor, Slizolín, alebo Chrabromil“? 

 Pozrieme sa na našu školu očami hlavného hrdinu knihy 
a filmu „Harry Potter“, podľa J.K. Rowlingovej. Porovnáme 
vyučovanie a život  našej škole so školou, ktorú 
navštevoval Harry.   

 Zistíme, čo zaujímavé bolo v „jeho“ škole a či sa v tej našej 
tiež používa čarovný prútik.  

 
 
 

Mgr.  

Svetlana Jackulíková 
VEĽKÁ BRITÁNIA 

NAŠIMI OČAMI  
 
GREAT BRITAIN 

THROUGH OUR EYES 

 Porozprávajme sa so študentami, ktorí prežili v tejto 
krajine rok či dva a zistime, čo sú MÝTY a čo FAKTY 

 Sú pripravení porozprávať o zážitkoch, poskytnúť info a aj 
recept na niečo typicky anglické . Vyskúšame?  

 Bude COOL naučiť sa aj niečo z hovorovej angličtiny 
a idiomov.  

 A kto je Tvojim idolom alebo ikonou tejto krajiny?-James 
Bond, Harry Potter, Alžbeta II.....? 

 Veľká Británia - krajina, ktorej jazyk sa učím- výstupy: 
motivačné video, kvíz, pexeso, náš výtvor podľa 
anglického receptu..... alebo niečo iné?  

 Je to na vás! 

Mgr. Mačor Viktor STOPOM PO 

BRITSKÝCH 

OSTROVOCH 
 
HITCHHIKING 

ACROSS THE 

BRITISH ISLES 

 Objavovanie malebných dediniek, veľkolepých veľkomiest 
na Britských ostrovoch. 

 Spoznávanie ich histórie, pamiatok prostredníctvom 
komunikácie s ľuďmi ktorí tam žijú.  

 Vyberieme si cestu na západ, sever alebo jednoducho cez 
celú Veľkú Britániu a navštívime aj Wales, Škótsko a Írsku 
Republiku.  

 Na konci nášho „pobytu“ sa pokúsime nájsť si letnú 
brigádu v časti, ktorá sa nám najviac zapáčila.  

 

PhDr.Ľubomír Jaššo, 

MBA 
ESCAPETHEBOX  escape roomy sú svetový fenomén, ktorý si získava čoraz 

viac ľudí 

 keďže klasický escape room už na škole máme, vytvoríme 
si prenosný escape room v anglickom jazyku 

 ten si ktokoľvek bude môcť zo školy požičať, zahrať si ho 
doma s rodinou alebo po vyučovaní so spolužiakmi 

 naučíme sa pracovať s grafikou, vytvárať videá, bez 
logického myslenia a kreativity to nepôjde 
a samozrejmosťou by mala byť tímovosť 

 vítaní sú najmä tí, ktorí už nejakú tú skúsenosť s touto 
formou zábavy majú 

 celý koncept v anglickom jazyku 
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NEMECKÝ JAZYK 
 

Mokošáková Lenka, 

M.A. 
PO STOPÁCH 

NEMECKEJ KULTÚRY 

– Z MINULOSTI DO 

PRÍTOMNOSTI 

 cieľom projektu je motivácia žiakov rozprávať po 
nemecky, odbúrať zábrany hovoriť v nemeckom jazyku, 
zabudnúť na strach z chýb, spoznať nové techniky 
dorozumenia sa – používanie otázok v situačných 
rozhovoroch 

 rozvoj komunikačných schopnosti pomocou IKT cez 
Skype, Whats up a iné Web 2 nástroje 

 zbieranie materiálov – brožúrky, dokumenty, časopisy, 
noviny 

 tvorba žiadosti, písanie mailov konkrétnym inštitúciám – 
múzeu, knižnici, mestu,... 

 simulácie každodenného života na rôzne témy: V múzeu, 
Na ulici, Stravovanie, Prenájom, V reštaurácií, Na vlakovej 
stanici, Orientácia v meste, Všedné každodenné situácie...    

 výstup projektu: dramatizácia, fotodokumentácia, Power 
Point prezentácia, krátky film 

 
 

RUSKÝ JAZYK 
 

PaedDr.  

Mária Paneková 

 

RUSKÝ JAZYK – 

„ZAUJÍMAVO“ 

 v rámci projektu sa žiaci zoznámia so zaujímavými 
materiálmi z oblasti RUJ, ktoré vzbudia u žiakov záujem 
a zvedavosť o tento jazyk 

 žiaci budú vyhľadávať zaujímavosti, novinky a perspektívy 

ruského jazyka 

 výstup projektu: LAPBOOK resp. prezentácia 

 
 

UMENIE A KULTÚRA 
 

Mgr.  

Andrea Šverhová 
PROPAGAČNÁ 

GRAFIKA 

V PRIESTOROCH 

ŠKOLY 

 Cieľom projektu je estetizácia chodieb našej školy 
pomocou banerov, veľkoplošných obrazov, propagačných 
materiálov a objektov.   

 Úlohou študentov bude tvorba návrhu , realizácia diela 
a jeho inštalácia v priestoroch školy.  

 Diela by mali korešpondovať s filozofiou školy ako 
kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.  

 Zároveň by diela mali vyjadrovať originalitu tvorcov a ich 
špecifický kreatívny rukopis.  

 Projekt je určený pre študentov  4-ročného gymnázia a so 
vzťahom k výtvarnej tvorbe. 
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
 

Mgr.  

Marta Uhliariková 
STRETNUTIE SO 

SVÄTÝMI 

 1 Kor 3,16.17 

 Zoznámenie sa so životmi svätých, známych i menej 
známych. Mladých, starých, detí, rodičov. 

 Podľa výberu žiakov. Stretnutie cez knihu, film, exkurziu – 
púť, relikvie, dramatizáciu, myšlienky. 

 Kto je svätý? Svätosť povolanie pre každého ... Vtipné 
situácie  zo života svätých. 

 Návšteva  Oravskej Polhory, Prešova,  Námestova, 
Butkova... 

 Výstup: nástenka s fotografiami, myšlienkami, 
fotodokumentácia, prezentácia s postrehmi. 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
 

Mgr. Dušan Kaprálik NETRADIČNÉ 

ŠPORTY 

 Zoznám sa a vyskúšaj rôzne netradičné  športy. 

 Navrhni netradičné športy , ktoré by slúžili ako spestrenie 
hodín TSV na našej škole. 

 
 

Mgr. Vladimír Fojtík PRED LETOM DO 

FORMY 

 Projektové vyučovanie zamerané  hlavne na študentky 
gymnázia A.B., ktoré by im mohlo pomôcť  zorientovať sa 
v otázkach správneho stravovania, cvičenia a taktiež by 
im mohlo pomôcť  pri zostavovaní stravovacieho 
a tréningového plánu, pomocou ktorého môžu 
efektívnejšie pracovať na svojom zdravšom ,,JA,,. 

Mgr. Anton Borovka OCHRANA 

ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

V NAŠOM REGIÓNE. 
POHYB 

A SPRÁVANIE SA V 

PRÍRODE 

 

 Ochrana prírody a správanie sa v prírode  
 
 

Mgr. Adrian Malík GAB A ŠPORT  Spropagujme našu školu prostredníctvom športu – 
zorganizujme florbalový turnaj pre zmiešané družstvá 
základných škôl nášho okresu. 

 Spoločne zistíme, čo všetko sa za zorganizovaním takého 
turnaja skrýva. 
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