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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 októbri 2018. 

• Od 05.02.2019 budú zverejnené všetky témy projektov na nástenke školy a na školskom webe. 

• V čase od 18.02.2019 (pondelok) do 22.02.2019 (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 12 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 (max. 12 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 2018/2019 

 

HARMONOGRAM 

 

 

September 2018  - informácia o projektovom týždni 

 

Október 2018 – návrh tém projektov (názvov projektov) žiakmi školy 

 

December 2018 – zverejnenie tém schválených PK s anotáciou 

 

Február 2019 – prihlasovanie študentov na jednotlivé projekty 

 

 

15.3.2019  –  1. prípravné stretnutie – projektový deň  

 

17.4.2019  –  2. prípravné stretnutie – projektový deň 

 

27.5.2019  –  3. prípravné stretnutie – projektový deň 

 

17.6. – 19.6.2019  –  projektové dni 

 

20.6.2018 – 21.6.2019 – prezentácia projektov 
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OBČIANSKA NÁUKA 

 

Koordinátor projektu Názov projektu O čom by to mohlo byť? 

Mgr.  
Jana Puschenreiterová, PhD. 

YOUTUBERI  A ICH MIESTO V SVETE 

MLADÝCH 
 
PRÍMA - KVARTA 

• Tak ako kedysi televízia, Youtube je dnes 
veľmi podstatnou súčasťou sveta mladej 
generácie. Youtuberi, bežní ľudia, ktorí 
podávajú fakty o svete vo videách 
svojským spôsobom sú medzi mládežou 
veľmi populárni  a majú na ich vnímanie 
sveta podstatný vplyv.  

• Projekt je zameraný na zmapovanie 
záujmových oblastí mládeže, tvorbu 
prehľadu o najznámejších Youtuberoch, 
kritické posúdenie ich prínosu, možných 
nebezpečenstiev a v konečnom dôsledku 
vytvorenie “videosprievodcu” v danej 
oblasti. 

 

 
MATEMATIKA 

 

Mgr. Iveta Rentková MATEMATICKÉ ACTIVITY- 3U- UKÁŽ, 

UROB, UPOČÍTAJ 

 

• Navrhnime spoločenskú hru pre 0<x<99 

ročných, x€R  

• Ukáž, urob a upočítaj sa k víťazstvu. 

Jednotlivec alebo tím. Čo ukážeš? 

• Ako to urobíš? Kto ťa zastaví? Kto vyhrá? 

Máš na to alebo sa bojíš....tmy a matiky ? 

 

BIOLÓGIA 

 

RNDr. Gabriela Michaľáková VŠADE SAMÉ JABLKÁ • Je každé jablko jablkom? 

• Jablko ako prevencia proti chorobám. 

• Príprava osvetových aktivít pre 1. stupeň 

ZŠ. 

 
 

CHÉMIA 

 

Mgr. Zuzana Vajdečková TAJOMSTVÁ OHŇA A JEHO PLAMEŇOV • Sú modrá a biela naozaj farby studené? 

• Môže mať oheň rôzne farby? 

• Dá sa urobiť ohňostroj s ľadom? 

• Dá sa oheň zapáliť tekutinou? 

• Ako zapáliť zápalky bez zápalkovej 

škatuľky?  
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 

PhDr. Katarína Luptáková ŠKOLSKÝ ČASOPIS • Projekt Školský časopis je určený žiakom 
prímy až kvarty. Sú v ňom vítaní všetci, 
ktorí radi píšu, fotia, pracujú na počítači 
alebo si jednoducho chcú vyskúšať prácu 
v „školskej redakcii“. Zostavíme vlastné 
číslo časopisu, ktorému dáme svoj názov, 
vymyslíme zaujímavú titulnú stranu, 
urobíme pútavé rozhovory, prinesieme 
reportáže z rôznych školských alebo 
miestnych podujatí... Články doplníme 
pútavými fotografiami, obrázkami 
a možno i ukážkami vlastnej tvorby. 
Všetko bude záležať od fantázie jeho 
redaktorov. 
 

 
ANGLICKÝ JAZYK 

 

Mgr. Jana Plutinská ENGLISH TRIP/VÝLET DO ANGLICKA • Rozhodni sa, čo chceš v Anglicku zažiť, 
vidieť, ktoré zaujímavé miesta navštíviš. 
Vieš si kúpiť lístok, ubytovať sa v hoteli, 
vieš si objednať jedlo, ...? Vieš, čo všetko 
potrebuješ vedieť, a čo si potrebuješ 
pripraviť pred cestou do Anglicka? 

• dialógy, video, informačná brožúra, 
jedálny lístok v aplikácii ThingLink 
 

 
NEMECKÝ JAZYK 

 

Mgr. Marcela Williams SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV • cieľom projektu je divadelné spracovanie 
známej rozprávky od Walta Disneyho 

• cieľová skupina: príma - kvarta 

• pripraviť slovensko-nemecký scénar 
rozprávky 

• zhotoviť divadelné rekvizity 

• výstup projektu: divadelné predstavenie 
 

 
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

Mgr. Miroslav Rusinko POHYB JE RADOSŤ • Fyzické zdravie a psychická pohoda, 
motivácia k pohybu, športové návyky, 
kondičné a koordinačné schopnosti, 
pohybový program 

 


