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II. KAPITOLA 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI 

Spolupráca s rodičmi je cenným prostriedkom podpory. Slávnosti (oslavy) učenia umožňujú rodičom 

zažiť a lepšie pochopiť vyučovacie stratégie ITV. Pre deti je to príležitosť prezentovať, ako si osvojili 

kľúčové učivo a ako ho dokážu používať. Oslavy učenia sú významným prostriedkom vytvárania 

vzájomne sa podporujúceho spoločenstva rodičov, detí a učiteľov. 

2.1 OSLAVA UČENIA S RODIČMI 

Mgr. Mária Goldbergerová 

 ZŠ, Šaľa - Veča 

Cieľ:  

a) Ukázať význam organizovania osláv učenia pre rodičov, pre deti. 

b) Poskytnúť možnosť výmeny skúseností získaných organizovaním rôznych projektov v triede, 

škole. 

c) Prezentovať ukážky prác žiakov a celoročných tém. 

Pomôcky: Magnetofón, nahrávka žiakov s hudbou, ceruzky a papiere na kreslenie, poznámkové bloky 

post-it, materiály na ukážku, materiál na rozdanie, zvonček, Guľko Bombuľko, loptička, postupy pri 

vstupe do triedy, pútač. 

Mapa mysle pre účastníkov dielne 

 

 

6. Otázky a odpovede 

1. Komunita 

7. Takto to robíme 

4. Priebeh osláv učenia 

3. Aktivita 

5. V čom sme dobrí 

Môj znak 

2. Organizovanie 

8. Spätná väzba 

9. Do skorého videnia 

Oslava učenia 

s rodičmi 
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Priebeh tvorivej dielne 

 Komunita 

Cieľ: Vtiahnutie, „prelomenie ľadov". 

Úloha: Charakterizuj sa prostredníctvom iniciálok svojho mena a priezviska 

Reflexia: Čo sme pociťovali? Aké zručnosti sme použili? 

Ocenenie: Oceňujem fantáziu... Páčilo sa mi... 

 O význame organizovania osláv učenia: 

Pre rodičov: 

a) lepšia spolupráca so školou (s triedou), 

b) lepšia informovanosť rodičov o živote svojho dieťaťa v škole, 

c) rodič môže lepšie pomáhať dieťaťu utvrdzovať a dodržiavať pravidlá a životné zručnosti, 

d) rodičia majú možnosť „byť pri tom", 

e) vidia, čo všetko sa ich dieťa naučilo, aj ako sa to naučilo, 

f) rodičia žiakov vidia, na čom ešte treba pracovať, čo treba zlepšiť v správaní, v učení...  

Pre deti: 

a) deti majú možnosť ukázať, čo vedia - nielen svojim rodičom, ale aj rodičom svojich spolužiakov, 

b) takto zopakované učivo sa im uloží v dlhodobej pamäti,  

c) dobrý spôsob sebarealizácie, 

d) budovanie zdravého sebavedomia školsky úspešných detí, 

e) zvyšovanie sebavedomia u detí neistých a možno doma potláčaných a nepochopených. 

Zážitkové učenie vplýva pozitívne na rodičov i deti 

 Ako organizovať oslavy učenia s rodičmi: 

1. S dostatočným časovým predstihom vyrobiť s deťmi pútavú pozvánku s programom. 

2. Pripraviť prostredie triedy (príjemná hudba, občerstvenie, stoličky do kruhu...). 

3. Vopred dohodnúť so žiakmi privítanie, kde budú sedieť, kto bude čo hovoriť, organizovať... 

4. Keď už všetci sedia, upriamiť pozornosť na mapu mysle a na komunitu, ktorou začíname každý 

nový deň. 

 Aktivita Slniečko: 

Cieľ: zmeniť polohu (zo sedu - stoj) a príjemne sa naladiť. 

Postup: Stojíme v kruhu a podľa pokynov kreslíme na chrbát pred nami stojacej osoby slnko. To isté 

robíme, aj keď sa otočíme vzad. 

Záver: Má každý slniečko? Má. Tak sa pekne usmievajme ako tie slniečka. 
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 Ako to bolo na oslavách učenia s rodičmi v našej triede (priebeh): 

- Niektoré deti (podľa vlastného výberu) rozprávali rodičom o materiáloch na stenách, o rannej 

komunite, o nalaďovaní sa na učenie, o cestovaní Guľka Bombuľka z krajiny do krajiny, o knižnici, 

o zlatom slniečku, o názorných pomôckach k učivu, o slovných druhoch. 

- V komunite predviedli deti niektoré aktivity, ktoré používame buď pri opakovaní učiva, alebo pri 

precvičovaní niektorých pravidiel. 

- Počúvanie spevu detí (nahrávka piesne o rozdelení hlások). 

Aktivity s detí s rodičmi a pre rodičov 

 Energizér: Postavte sa a bez slova utvorte obrazec, ktorý nakreslím na tabuľu. Urobte O, A, S, C K. Čo 

ste cítili pri poslednom útvare, aké zručnosti ste použili, potrebovali, čo ste tvorili - aké slovo. ..? 

 Aktivita: Dvaja jednou ceruzkou 

Cieľ: Neverbálna komunikácia, spolupráca, zábava. 

Postup: 

1. Utvorte dvojice. 

2. Každá dvojica si vezme jeden papier a jednu ceruzku. 

3. Nerozprávajte! 

4. Dvaja držia jednu ceruzku a pri hudbe kreslia obrázok. 

Reflexia:  Bolo ťažké, keď ste nemohli pri kreslení rozprávať? Podieľali ste sa na kreslení obrázka obaja 

rovnako? Kto z vás viedol? Ako vám to išlo? Aký pocit ste zažívali pri tejto aktivite ? 

Ocenenie:  Páčilo sa mi, keď... 

 Mala som dobrý pocit, keď...  

 Páči sa mi tvoj obrázok, lebo... 

 V čom sme dobrí - môj znak: 

Informácia:  Erb je znak, obraz, symbol, ktorý charakterizuje krajinu, mesto. 

Úloha: Do štyroch políčok erbu vpíš 4 vlastnosti, ktoré ťa charakterizujú, v čom si dobrý, čo vieš robiť 

dobre. 

Cieľ: Sebauvedomenie, sebapoznanie, poznať svoje hodnoty. 

 Otázky a odpovede, takto to robíme: 

Cieľ:  Účastníci dielne si môžu nenútene odovzdávať skúsenosti a informácie. Zároveň si môžu 

prezerať vystavené materiály: 

 Môj denník 

 Moja prvá knižka (vlastná tvorba detí) 

 Celoročné témy v 1. 2. a 3. ročníku  

 Spätná väzba z osláv učenia s rodičmi  

 Vzory hodnotenia žiakov v 1. a 2. ročníku 
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 Spätná väzba pre účastníkov tvorivej dielne 

Úloha: Skúste odpovedať na tieto otázky: 

1. Dozvedela som sa niečo nové? 

2. Čo ma z dnešnej dielne zaujalo najviac? 

3. Čo mohlo byť lepšie? 

4. S akými dojmami odchádzam domov? 
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2.2 AHOJ! SOBOTA PLNÁ NÁPADOV 

Mgr. Oľga Kováčikova, 

ZŠ UL. J. Lettricha, Martin 

Mapa mysle 

 

1. Komunita: - vzájomné predstavenie sa účastníkov tvorivej dielne. 

2. Oslavy učenia 

Slávnosti učenia - poskytujú žiakom možnosť ukázať svoje poznatky. Navyše prispievajú k tomu, že sa 

tieto poznatky upevnia v dlhodobej pamäti. Sú to premyslené návraty ku kľúčovému učivu, ktoré umožňujú 

žiakom ukázať ich novonadobudnuté zručnosti a odbornosť. Slávnosti vedú k tomu, že rodičia lepšie 

pochopia pozitívny dosah ITV a majú príležitosť pozorovať kooperatívne učenie v praxi (Kovaliková, S. - 

Olsenová, K.: Integrované tematické vyučovaní. Bratislava 1996, str. 209). 

 S čím začať? 

- Ak integrujete - prípravou celoročnej témy, z ktorej potom vyplývajú možnosti pôsobnosti rodičov 

(odborníci v triede, objavné výlety, rôzne formy pomoci...) a tiež pozvánka pre rodičov a pre dieťa, 

- pozvánku treba zaslať v časovom predstihu, aby si rodičia mohli vybaviť voľno, 

- upraviť triedu tak, aby deti sedeli v kruhu na stoličkách, rodičia za nimi na lavičkách (možné sú 

rôzne variácie). 

 Kedy začať? Odporúčania: 

1. ročník - hneď v prvý deň, 

2. ročník - po ukončení prvej témy, pokiaľ neintegrujete, namiesto klasického ZRPŠ (čo najskôr).  

3. Ako to vyzeralo na stretnutí? 

1. Komunita 

4. Inšpirácie a nápady 

2. Oslava učenia -  

ako a kedy začať 

ŽIVOT JE UČENIE, 

UČENIE JE RADOSŤ 
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3. Ako to vyzeralo na stretnutí v našej triede? 

 l. časť: doobeda deti, rodičia, učiteľ, druhý pedagóg (vychovávateľ) 

Po slávnostnom otvorení školského roka ideme do pripravenej triedy (stoličky pre deti sú v kruhu, okolo 

lavičky pre rodičov). V strede kruhu je klobúk (v ňom je pripravený zvonček, klbko vlny, bábka, stužky) 

prikrytý šatkou, čarodejná palička. 

Privítanie v I. A triede - všetkých upútal veľký ŠESŤO na čelnej stene s celoročnou témou. „Zistili ste, 

prečo sa dráčik volá ŠESŤO?" (má 6 hláv). 

Priebeh 

Deti a rodičia si sadli na pripravené miesta, začalo sa čarovanie (čaruje dieťa, ktoré sa dobrovoľne prihlási). 

Vezme si čarodejnú paličku a povie čarodejnú formulku napr.: Abraka, dabra, fuk! - učiteľ odkryje klobúk 

a vyberie z neho zvonček. Deti si postupne zvonia do nového školského roku a predstavia sa (2. pedagóg - 

vychovávateľka im pripína stužky, aby sme sa na druhý deň poznali). 

- Dráčika ŠESŤA už poznáte, ale niekto na vás v klobúku netrpezlivo čaká - bábka: „Hello, ľm Su- san." - 

(mnohé deti už vedia po anglicky zo škôlky, preložia spolužiakom, čo bábka povedala - prejavia zručnosť 

priateľstva). Deti podávajú bábke ruku a predstavujú sa po anglicky - ľm Lenka. - zoznamujú sa s novou 

priateľkou 

- Určite ste sa všetci tešili na nových priateľov. Niektorí sa poznáte zo škôlky. Aby sme boli všetci priatelia, 

urobíme si pavučinku priateľstva. Deti sa postavia, učiteľ si omotá vlnu okolo prsta, povie svoje meno a čo 

robí najradšej: Ja som Oľga a rada spievam. - zakotúľa klbko k dieťaťu oproti: - Ja som Miško a rád hrám 

futbal - omotá si vlnu okolo prsta a pošle klbko ďalšiemu. — Čo myslíte, deti, kto sú vaši prví a najlepší 

priatelia, ktorí sa o vás každý deň starajú? Kto ešte patrí do našej pavučinky priateľstva? (rodičia, starí 

rodičia). Rodičia si stanú za deti, učiteľ ich dookola omotá vlnou - Odteraz sme všetci priatelia a budeme si 

navzájom pomáhať. Pavučinku opatrne položia na koberec - bude nás tu zajtra čakať. 

Záver: chytíme sa za ruky a spoločne sa naučíme spievať pieseň (melódia Krásna, krásna...) 

Zajtra, zajtra, stretneme sa zajtra, 

vyspíme sa raz, stretneme sa zas. 

Klady: príjemná atmosféra bez stresu pre dieťa, žiadne neplače, pretože je v novom prostredí s blízkym 

človekom, nemusí zostať hneď v prvý deň v ŠK, teší sa na ďalší deň 

 časť: poobede (rodičia, učiteľ, druhý pedagóg) 

Pri vstupe do triedy je napísané: 

1. Urobte si menovku. 

2. Vezmite si mentolku. 

3. Podajte ruku Oľge a Katke. 

4. Prezrite si triedu. Pohodlne si sadnite.
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Na tabuli je nakreslené slniečko s programom 

 

Priebeh 

• Komunita s rodičmi. - Aby sme sa lepšie spoznali a zažili to, čo budú vaše deti zažívať každý 

deň, predstavíme sa a povieme vlastnosť na začiatočné písmeno svojho mena a priezviska 

(právo zdržať sa). Začína znovu učiteľ. Ja som Oľga - optimistka, Kováčikova - pokojná. 

• Ako ďalej? Odporúčania: 

- na každú oslavu učenia pripraviť s deťmi pozvánku pre rodičov, 

- na každej oslave učenia ukázať nové aktivity, to čo sa deti naučili podľa ich výberu, 

- v úvodnej komunite sa venovať prebranej zručnosti života, celoživotnému pravidlu, 

- v závere oslavy deti ukážu rodičom svoj šanón so zošitmi a prácami, zoznámia ich s novotami v 

triede, 

- prídu k učiteľovi a druhému pedagógovi zhodnotiť svoju prácu - pochváliť sa (dialóg dieťa, rodič, 

učiteľ, druhý pedagóg). 

Výhody: 

- rodičia majú možnosť byť pri tom, 

- deti vtiahli rodičov do celoročnej témy, 

- videli, čo všetko sa ich dieťa naučilo (rozvoj slovnej zásoby, vystupovanie, sústredenosť na prácu...), 

aj ako sa to učilo, 

3. Čo tvorí základ vzdelávacieho modelu ITV? 

Ako budem hodnotiť 

1. Privítanie, predstavenie sa, 

zvolenie triedneho dôverníka 

4. Dôležité drobnosti 

2. Prečo sa učiť inak? 

ZOZNAMOVACÍ 

PONDELOK 

5. Dovidenia 
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- rodičia problémových žiakov videli, na čom ešte treba pracovať (správanie, vedomosti), 

- dieťa si vedomosti naozaj udržalo v dlhodobej pamäti (bez problémov prezentovalo po prázdninách 

napr. svoju časť projektu, dramatizáciu...). 

4. Nápady na oslavy učenia s rodičmi: 

V prvom ročníku sme mali celoročnú tému: Ako sa vybral dráčik ŠESŤO priateľov hľadať. Kľúčové 

učivo bolo znázornené na klobúčikoch. Na záver oslavy sme pripínali klobúčik s prebraným učivom 

na príslušnú ŠESŤOVU hlavu. 

1. Vítaj medzi nami, ŠESŤO. 

 Oslava - ŠESŤOVE narodeniny (návrh detí). 

 Príprava pozvánky - aktivity na oslavu navrhujú deti, učiteľ ich len zosúladí. 

 Záver oslavy: Čo by si ŠESŤOVA prvá hlava želala? (Deti najskôr vymýšľali vecné dary - autíčko, cukríky..., 

nepovedala som, že je to zlé, len aby lepšie porozmýšľali.) Maťo: „Aby sme si zapamätali všetko, čo nás prvá 

ŠESŤOVA hlava naučila. " Ozval sa spontánny potlesk. Zapálili sme sviečku (prvá hlava = jedna sviečka, 

druhá hlava = dve sviečky...) a zaspievali Happy birthday... So zatvorenými očami sme sfúkli sviečku 

a v duchu sme si želali (opakovalo sa to na záver každej oslavy). 

2. Zázrační priatelia pani prírody 

 Pozvánka: - tlačidlá zo zemiakov - stromček, pod ním štvorce (balíčky - vedomosti). 

 Použité formy: dramatizácia - dni v týždni, O dvanástich Mesiačikoch. 

 Záver: - vianočné piesne a koledy. 

3. Mlčanliví priatelia z ríše zvierat 

 Pozvánka: - sova do priestoru - skladačka s programom (puzzle). 

 Komunita - na hlavách klobúčiky so zvieratami, otázka - povedz zviera na začiatočné písmeno 

svojho mena. 

 Aktivita: Vyber si z klobúka lístok s názvom zvieraťa a priprav si odpoveď na tieto otázky (napísané 

na tabuli): Kde bývam? Čím sa živím? Pomôž si knihou, obrázkom, môžeš sa poradiť s rodičmi. 

 Záver: karneval zvierat. 

4. Vzácni priatelia z polí, lesov a lúk 

 Pozvánka: - snežienka (do priestoru). 

 Aktivita: projekt „Priateľka rastlinka" pripnutý na magnetickej tabuli - každé dieťa prezentovalo 

pred rodičmi svoju časť projektu. 

 Záver: program pre mamičky + darček. 

5. Zruční priatelia, a 6. V núdzi poznáš priateľa. 

 Spojené oslavy, lebo témy boli len mesačné. 

 Deti učili rodičov o mozgu. 

 Aktivity na 7 typov inteligencie (o mozgu). 

 Záver: deti pohostili rodičov koláčmi, ktoré sme spoločne pripravili v školskej kuchynke (boli sme 

zruční cukrári). 
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Energizér - cvičenie mozgu 

 Vybrané cvičenia z kníh: Dr. Paul E. Dennison a Gail E. Dennisová: Cvičenie mozgu. Zapni si 

mozog! 

Písanie: Dvojité čarbanice - kresliť oboma rukami von, dnu, hore, dole napr. strom, dom, kvet... 

Čítanie: Malá lenivá osmička - zovrieme prsty oboch rúk v päsť tak, aby palce smerovali hore a boli 

vo výške očí. Vo vzduchu kreslíme ležatú (lenivú) osmičku pravou rukou 3x, ľavou rukou 3 x, oboma 

rukami 3 x. Očami zároveň sledujeme pohyb ruky (rúk). 

Matematika: Veľká lenivá osmička = SLON - mierny stoj rozkročný, zohnúť kolená, hlavu skloniť 

na vystreté rameno, ktorým ukazujeme do horného rohu miestnosti a kreslíme veľkú lenivú osmičku hý- 

buc celým trupom. Pohľadom sledovať pohyb prstov. Vystriedať obe ruky. 

Križovanie strednej línie: Švihanie končatín naprieč - indiánsky poskok - ruka oproti nohe. 

Mysliaca čiapka: chytiť sa rukami hore za ušami a jemne ich trieť zhora nadol 3 x za sebou, akoby sa 

vyrovnávali záhyby. 

Zošit „AKÝ SOM" V 1. A 2. ročníku = program dňa, sebahodnotenie a hodnotenie. 

Zošit „Aký som" je vlastne denník, do ktorého si deti každý deň ráno pred vyučovaním odpíšu program 

dňa a počas dňa si ho vyhodnocujú. Ťažko je opísať zošit „Aký som". Museli by ste si ho zobrať do ruky 

a celý prelistovať. Naozaj by vám toho veľa povedal. Oveľa viac ako klasická žiacka knižka. Farebnosť 

obrázkov, spôsob kreslenia, písania, vyhodnocovania, nedokončené slniečka, radosť s úspechu, vynechané 

strany, vlastná tvorivosť... Odráža sa v ňom celá osobnosť dieťaťa. Vzťah k práci i k sebe samému. 

1. ročník: - zošit sme si založili na začiatku novembra, keď sa už deti dokonale zžili so školským 

prostredím. V ľavom hornom rohu bol kalendár prírody. V strede slniečka (programu dňa) deň v týždni 

vyjadrený obrázkom. Malé slniečka - sebahodnotenie, ako sa mi darilo, ružička - pekné, úhľadné písmo. 

Symboly činností v zošite „Aký som" úzko súvisia s veľkým slniečkom na nástenke. 

Symboly predmetov: 

Noty - Hv, lopta - Tv, fialový klobúk - AJ, kniha - čítanie, ceruzka - písanie, zelený klobúk - prvouka, paleta 

- Vv. V strede slniečka deti každé ráno vymieňali obrázky podľa dňa v týždni. 

Symboly dní v týždni 

Ponožky - pondelok, uterák - utorok, strecha - streda, šarkan - štvrtok, píšťalka - piatok (pripnuté na 

nástenke boli i sova - sobota, nevesta - nedeľa, aj keď sme ich nepoužívali). Na konci vyučovania si 

vyhodnocovali a pripínali svoju značku na ten predmet, v ktorom sa im v ten deň najviac darilo. 

2. ročník: - v ľavom hornom rohu dátum, počasie, v strede slniečka „koleso šťastia" - dve deti pred ta-

buľou lúštia, aký deň dnes bude, zapisovateľ zapisuje správne písmená do tajničky podľa čísel. 

V 2. ročníku sme už nevyhodnocovali úspešnosť pomocou slniečok. 

Napr. v KALENDÁROVOM UTORKU sme pracovali s kalendárom (mesiace, dni), v závere deti v 

rôznych kalendároch vyhľadávali, kedy je Dura (deň, mesiac), cvičili sme aj trpezlivosť - v kmeni si deti 

posúvali lístok a každý naň vybodkoval jeden pracovný deň. Keď sa lístok vrátil k „majiteľovi", ten si 

obtiahol deň, ktorý má najradšej, lístok si nalepil do zošita „Aký som" a napísal si, prečo ho má najradšej. 

Do zošita „Aký som" si často lepíme drobné práce tak, že sa papier dá odklopiť. Na konci každého 

mesiaca vyhodnocujeme prácu v jednotlivých predmetoch. 

Zošit „Aký som" prešiel deťom z 1. ročníka do 2. ročníka, ak ho nemali celý zapísaný. Počas prázdnin si do 

neho mohli značiť knihy, ktoré prečítali alebo zážitky, s ktorými sa chceli podeliť so spolužiakmi. Rodičia 
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sú so zošitom „Aký som" veľmi spokojní, pretože sa môžu každý deň porozprávať s dieťaťom, čo v škole 

robilo, ako sa mu darilo, čo nové sa naučilo, čo ešte treba docvičiť... Najradšej používaná odpoveď NIC 

neobstojí. 

 Hodnotíme sa - vedomosti, zručnosti života + celoživotné pravidlá 

Vedomosti. Na našej škole od roku 1992 hodnotíme slovne na celom prvom stupni. Slovné hodnotenie sa 

dá ideálne využiť v spojení s ITV. 

V 1. ročníku som vedomosti hodnotila pomocou zošitu „Aký som" a nástenky (bližšie spomenuté 

v predchádzajúcej časti). Dôraz som kládla na sebahodnotenie. Na konci prvého polroka dostali deti 

„Moje prvé vysvedčenie". Na konci školského roku sa deti vyhodnotili samostatne do zošita „Aký som". 

Okrem oficiálneho vysvedčenia dostali i vysvedčenie so ŠESŤOM a slovným hodnotením celoročnej 

práce. 

V 2. ročníku máme celoročnú tému: Kto pomôže Snehulienke pravdu nájsť? Staviame „domčeky 

múdrosti" a z toho vyplýva hodnotenie do zošita „Aký som " a na nástenku. Machuľko - Vv, tenisky - Tv, 

vláčik - prvouka, ceruzka - krasopis, chobotnička - matematika, flauta - Hv (celá trieda sa učí hrať na 

flautu). Do tabuľky pod STOP, POZOR, VOĽNO zapisujeme matematiku (päťminútovky - počet chýb, 

Vyskúšaj sa! - percentá), diktáty (cvičné, kontrolné - počet chýb), odpis (počet chýb), čítanie (farby: zelená 

- VOĽNO - čítam plynulo, bez chýb, žltá - POZOR - čítam dostatočne rýchlo, ale s chybami, červená - 

STOP - čítam pomaly a s chybami, musím viac čítať). Každý mesiac tabuľku vyhodnotíme do zošita „Aký 

som" a pripneme novú - „čistú" tabuľku. Začneme odznova, máme možnosť dosiahnuť najlepší osobný 

výkon. 

 Hodnotenie zručností života a celoživotných pravidiel. 

1. ročník - deti vyfarbovali šípky pripevnené na dverách. Vedľa šípky boli výroky detí, ktoré povedali 

v komunite na oslave učenia o danej zručnosti. 

2. ročník - keďže zručností pribudlo, každá nemá svoju farbu, ale tvar, ktorý sa vyfarbuje napr. slniečko - 

aktívne počúvanie. 
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2.3 PROJEKTY SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY PRE I. STUPEŇ ZŠ 

Mgr. Ľubica Sobkuliaková, Jana Šufáková, 

ZŠ Valča 

Postup: 

■ Predstavenie sa prezentujúcich. 

■ Mapa mysle. 

■ Kontrola plnenia postupu, ktorý bol na dverách pri vstupe do triedy: 

1. Vezmi si papier. Napíš svoje meno a pripni si menovku. 

2. Daruj každému úsmev. 

3. Vyber si pripravenú knihu alebo časopis podľa toho, čo najradšej čítaš. 

4. Sadni si do skupiny označenej knihou alebo časopisom. 

1. Aktivita vtiahnutia 

Prítomní sa na základe toho, čo radšej čítajú, rozdelia do dvoch skupín (knihy, časopisy). Pracovať budú 

na pripravených laviciach. (Vzor: Obrázok knihy a časopisu.) 

- Skupina KNIHA napíše na pripravené lístky názvy detských kníh a lístky poskladá. 

- Skupina ČASOPISY napíše na pripravené lístky názvy detských časopisov a lístky tiež poskladá.  

Člen skupiny ČASOPISY si vyberie lístok pripravený skupinou KNIHY, potichu si ho prečíta a pan-

tomímou zahrá názov knihy pre svojich členov skupiny. Tí sa snažia uhádnuť, čo znázorňuje. Potom sa to 

isté snaží urobiť člen skupiny KNIHY. 

Takýto úvod prezentácie i skončená aktivita sú úzko spojené s tým, čo budeme prezentovať, s projektmi, 

ktoré realizujeme v našej škole. 

2. Prezentácia projektov 

 Prvý projekt, s ktorým máme už skúsenosti, je PROJEKT HLASNÉHO ČÍTANIA. S týmto projektom 

sme zoznámili rodičov i deti prostredníctvom školského časopisu VALček. Tento vydávame od šk. roka 

1997-8. 

Text vo VALčeku: 

Milí rodičial 

Dovoľte, aby sme Vás privítali v celoškolskom projekte HLASNÉHO ČÍTANIA, ktorý bude prebiehať 

v školskom roku... Jeho cieľom je povzbudiť Vás, ale hlavne Vaše deti k spoločnému čítaniu. Na to, aby ste 

úspešne splnili podmienky tohto projektu, je potrebné: 

1. Vybrať si vhodnú knihu, ktorá by ale mať: 

v 1. ročníku: min. 20 strán, 

v 2. ročníku: min. 30 strán, 

 v 3. ročníku: min. 40 strán, 

 vo 4. ročníku: min. 50 strán. 
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2. Z tejto knihy denne čítať 10 minú. (5 minút číta rodič, 5 minút číta dieťa.) Vo 4. ročníku číta dieťa 

samo, rodič počúva. 

3. Po prečítaní knihy sa dieťa zapíše na pripravenú nástenku v triede pod názvom: 

KTO ČO OD KOHO O ČOM PRED KÝM ČÍTA 

meno názov autor obsah - 3-4 vety  triedou, učiteľom, školou 

Každý týždeň prezentuje jeden žiak svoju knihu. (V prípade, že žiak zapíše do stĺpca PRED KÝM - školou, 

prezentuje svoju knihu pred žiakmi školy počas veľkej prestávky, alebo v rámci činnosti SKD - Burza 

príbehov. 

Verte, že všetok čas, ktorý strávite so svojím dieťaťom pri čítaní, podporí jeho záujem o čítanie, 

zlepší jeho techniku čítania a zdvihne jeho sebavedomie. 

 Prezentácia prečítaných kníh a spätná väzba: 

Odmenou každému dieťaťu aj rodičovi bude certifikát, ktorým sa potvrdí účasť na tomto projekte. Po 

prezentácii knihy žiakom nasleduje pre deti spätná väzba. Možno použiť niekoľko foriem: 

1. Žiaci sa pýtajú na obsah, uplatnené zručnosti čitateľa, čo ho zaujalo, čo bolo veselé, smutné... 

2. GALÉRIA - (učiteľ musí byť pripravený - vedieť obsah knih, spolu so žiakmi.) Na pripravené plagáty 

s otázkami píšu odpovede žiaci, ktorí sú rozdelení do skupín. Napísané odpovede na plagáte potom 

založia dozadu a zachytia štipcom alebo kancelárskou spinkou tak, aby text nebolo vidieť. Pokračuje 

ďalšia skupina. Hotové plagáty sa vystavia. 

Otázky na galériu: 

Kto bol hlavný hrdina? 

Čo bolo pre vás vtipné? 

Čo vás najviac zaujalo? 

Čo sme nepochopili? 

O čom sa chcem viac dozvedieť? 

Ktoré životné zručnosti uplatnili hlavní hrdinovia? 

Na prezentácii môže byť prítomný rodič. Obaja sú po prezentácii ocenení certifikátom. Za školský rok 

môžu žiaci s rodičmi prečítať aj viac kníh. Dieťa sa opäť zapíše na nástenku. 

Spätná väzba pre účastníkov tvorivej dielne: Do pripravenej knihy pripevnenej na tabuli prítomní píšu na 

priliepacie lístky klady tohto projektu (vľavo), iné nápady na rozvoj projektu (vpravo). Poďakovanie za 

podnetné návrhy. 

 Energizér: 

Vymenia si miesta tí, čo radi čítajú detektívky 

 poéziu 

 náučnú literatúru 

 literatúra faktu 

 „bestselery" 

  životopisy 

  rozprávky 

  radšej idú do kina 

  do divadla  

 sami píšu poviedky, básne 
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 Preladenie k prezentácii ďalšieho projektu: 

„Pohybu sme mali dosť. Ale nebol to len taký pohyb pre pohyb. Všeličo sme sa o vás dozvedeli. Veď sa 

hovorí: Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Vieme podľa menoviek, kto sa ako volá. Vašou úlohou 

bude teraz z písmen vašich mien v skupine napísať logo - heslo k písaniu. Podmienkou je použitie len tých 

písmen, z ktorých sa skladajú vaše mená v skupine (môžete si pomôcť vytvorením zdrobnenín)." 

VYSVETLENIE: Je to jedna z foriem, ako žiakov motivovať k písaniu, logickému mysleniu, ale aj k 

tvorivosti. 

Túto aktivitu sme si vybrali ako vstup či úvod do ďalšieho projektu. 

 PROJEKT ROZVOJA PÍSANIA PO STRÁNKE GRAMATICKEJ 

Aj s týmto projektom sa rodičia a deti zoznámili prostredníctvom školského časopisu VALček: 

Milí rodičia a deti! 

Už v septembrovom čísle časopisu VALček sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o spoluprácu pri 

celoškolskom projekte HLASNÉHO ČÍTANIA. 

Teraz sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu na projekte spoločného písania, ktorého vý-

sledkom má byť zlepšenie písania dieťaťa po stránke gramatickej v rodinnom prostredí. 

Úlohou Vášho dieťaťa, ktoré budete denne kontrolovať, je pracovať na úlohách podľa priloženej 

tabuľky. 

Riešenie bude dieťa písať do priloženej písanky. Rodič splnenie úlohy potvrdí svojím podpisom 

do tabuľky úloh. 

Pri plnení úloh je podmienkou využitie knihy z projektu HLASNÉHO ČÍTANIA, ktoré Vaše dieťa práve 

číta alebo čítalo. 

V prípade, že ste sa do projektu hlasného čítania nezapojili, môžete túto možnosť využiť teraz. 

 (Poznámka: v 1. ročníku číta rodič a dieťa len slová.) 

 Spätná väzba pre prítomných účastníkov tvorivej dielne: 

Na pripevnenú maketu pera - účastníci vpravo lepia lístky, na ktoré napíšu, čo podľa ich názoru tento 

projekt okrem precvičenia si gramatických javov prináša. Na maketu vľavo - pripevňujú lístky, na čo by sa 

ešte tento projekt dal využiť, nejaké odporúčania, nápady na rozvoj. 

 Energizér: Napísať oboma rukami na papier preložený na polovicu 

a) tlačeným písmom svoje meno, 

b) písaným to isté, 

c) písaným písmom svoje priezvisko. 

 Podobnou formou sme realizovali PROJEKT ROZVOJA PÍSANIA. 

Rodičia dostali informáciu o spôsobe spolupráce na tomto projekte. 

Milí rodičia a deti! 

Mesiac marec nie je len mesiacom knihy, ale v našej škole aj mesiacom, počas ktorého máte možnosť 

zapojiť sa do nového projektu ROZVOJA PÍSANIA PO STRÁNKE ESTETICKEJ. 
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Vašou úlohou bude Vášmu dieťaťu denne nájsť 5 viet z práve čítanej, či prečítanej knihy z projektu 

hlasného čítania. Dieťa by tieto vety malo napísať čo najkrajšie. Dodržiavať tvary, výšku, sklon písmen a 

neurobiť žiadnu chybu. 

Vety bude dieťa písať do priloženého zošita a rodič potvrdí k dátumu svojím podpisom splnenie úlohy. 

Vo všetkých projektoch je základom čítaná kniha, ku ktorej sa deti vracajú. Takto sme sa snažili 

prirodzeným spôsobom dosiahnuť nielen to, aby deti pochopili obsah čítanej knihy, ale aj výrazové 

prostriedky a cesty zrodu tejto knihy. 

• Energizér: Každá skupina vytvorí tesný kruh, čelom do stredu. Do stredu kruhu sa postaví ten, kto nám 

v tomto momente najviac dôveruje. Uvidíme, či my jeho dôveru nesklameme, pretože našou úlohou 

bude zachytiť ho pri páde dopredu a zároveň jemne odraziť. Toto je jedna z foriem, ako u detí objasniť 

a zvnútorniť pojem pravidla spolužitia dôvera. 

 Pravidlám spolužitia sme v našej škole venovali ďalší projekt spolupráce školy a rodiny pod názvom 

PROJEKT POSILŇOVANIA PRAVIDIEL SPOLUŽITIA. 

Je to nový projekt. Začali sme s ním práve v tomto období. Oboznámili sme rodičov s týmto projektom 

prostredníctvom školského časopisu, ktorý sme vydali v novembri. 

 Aktivita pre účastníkov dielne 

Skúste sa vžiť do situácie rodičov a do pripravených symbolov pravidiel spolužitia napísať situáciu, 

v ktorej by vaše dieťa použilo určité pravidlo spolužitia. 

 Medzi osvedčený projekt patrí aj projekt ZVEDAVKA. Na začiatku školského roka boli rodičia 

na triednych schôdzkach oboznámení s jeho obsahom. Žiak si na určité obdobie zoberie do rodiny 

bábiku, ktorá má meno ZVEDAVKA s písankou v ruksaku. Do písanky dieťa s rodičom zapíše, ako 

ZVEDAVKA prežila v rodine týždeň, dva... Na začiatku týždňa v rannej komunite žiak alebo učiteľka 

prečíta zo Zvedavkinej písanky zážitky, príbehy žiaka a rodiny. Na začiatku písanky je text, z ktorého 

sa rodičia a deti dozvedia, ako majú postupovať. 

3. Z každého rožka troška: 

Organizácia Dňa športu: 

1. Plagáty vyvesené v dedine - rodičia. 

2. Oznam do miestneho rozhlasu - škola. 

3. Občerstvenie, darčeky, ceny od sponzorov - rodičia. 

4. Forma, miesto a úlohy - učitelia. 

5. Vyhlásenie podmienok súťaže písomnou formou - plagát. 

6. Rozdelenie do družstiev - v každom družstve aspoň jeden rodič. 

7. Informačný leták pre každé družstvo a písacia potreba. 

8. Vyhodnotenie. 

9. Občerstvenie. 

Výstup na vrch Javorina - v rámci Zopár jarných kilometrov, 

- list účastníka výstupu.  
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Karneval 

Pozvánky s výzvou pre rodičov, aby pripravili domáce špeciality (kapustnica, ovocie),  

- tombola za symbolickú cenu, 

- ceny od sponzorov, 

- karnevalové masky - deti a učitelia. 

4. Záver tvorivej dielne: Spätná väzba (použiť galériu) 

1. Čo ťa najviac zaujalo? 

2. Čo mohlo byť lepšie ? 

3. Čo bolo pre teba vtipné? 

4. Čo si potrebujem objasniť? 
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2.4 RODINNÉ NEDELE 

Tatranská alternatívna škola, Poprad 

Charakteristika: Rodinné nedele sú tvorivé stretnutia rodičov s deťmi v DF v Poprade. 

Cieľ: 

- spoločná práca všetkých rodinných príslušníkov na spoločnom diele, je priestorom na spoznávanie 

a upevňovanie vzájomných rodinných vzťahov, ktoré sa integrujú s vytváraním väzieb s inými 

rodinami a spoznávaním fotografie ako výtvarného diela a významného média, 

- zachytenie kultúrneho diania v meste, práca v inom prostredí ako je škola...  

Koncepcia: 

Stretnutia sú koncipované Ľ. Ftorekovou, ktorá má na starosti sprievodné aktivity DF, čím je za-

bezpečená odbornosť dielní. Naša škola participuje na dotváraní a realizovaní týchto dielní. Zúčastňujú sa 

ich rodičia a deti TAŠ, ale bývajú prístupné aj iným rodinám. 

V každej z týchto dielní je možné využiť metódy a formy používané aj na vyučovaní. Býva to najmä 

aktivita vtiahnutia, ktorej zámerom je lepšie spoznanie účastníkov, odbúranie prvých nesmelých pocitov, 

navodenie priateľskej tvorivej atmosféry. Využívame íry, prezentácie, rôzne druhy potleskov. 

 Rodinná nedeľa venovaná knižnej ilustrácii Emila Makovického 

Program:  1. Diapásmo o knihe. 

2. Rozprávanie o E. Makovickom. 

3. Realizácia Rodinnej knižky – leporela. 

4. Spoločné čítanie rodinných knižiek. 

 Aktivita pre členov tvorivej dielne: Hľadanie rodiny. „Keďže tu nemáme všetci svojich rodinných 

príslušníkov, vytvoríme ,,umelé" rodiny." 

Pomôcky. Kartičky podľa počtu žiakov a na nich sú podobne znejúce mená: Sovák, Volák, Holák, Lolák, 

Novák, každé meno je napísané 4-krát. 

Realizácia hry: Každý si zoberie kartičku a na pokyn sa začnú zvolávať členovia rodín. Napr. otec si sadne 

na stoličku, mama vedľa neho, dcéra otcovi na kolená, syn matke na kolená. Každá takto zostavená rodina 

si vyberie svoju farbu a bude prechádzať jednotlivými stanovišťami, kde plní rôzne úlohy na PL. 

Rozpis stanovíšť: 

1. Ako sa voláme. 

2. Akí sme spolu. 

3. Sme naj Rodina. 

4. Kto čo dokáže. 

5. Domčeková rodina. 

6.  Tajnička. 

 Úloha pre účastníkov tvorivej dielne: 

Tieto úlohy sa stali príkladom na zostavenie rodinnej knižky - leporela. 
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Inštrukcia pre členov tvorivej dielne: „My si z neho urobíme 2. stranu, ktorá bude dominantná. Vašou 

úlohou bude zosumarizovať všetky úlohy o leporelovej rodine, prípadne môžete na 1. stranu nakresliť  

vhodnú ilustráciu ". 

Prezentácia hotového leporela. 

 Ďalšie rodinné nedele: 

 Rodinná skladačka - Ja som niekto iný. Táto dielňa bola motivovaná prácou fotografa K. Kočana 

(detské kocky, domino). Rodinní príslušníci sa najprv odfotografovali na polaroid, tieto fotografie sa 

prekopírovali a jednotlivé rodiny začali z týchto portrétov robiť rôzne skladačky, použili aj 

dokresľovanie jednotlivých častí tváre, či doplnkov. 

 Rodinná fotografia: Štylizovaná rodinná fotografia, ktorej predchádzalo vytvorenie rôznych do-

plnkov, samotné fotografovanie 

 Grimasy: Najprv bola realizovaná so žiakmi ZŠ. Deti dokresľovali, domaľovali svoje tváre, menili 

účesy s použitím rôznych materiálov, vytvárali sa ďalšie doplnky fotografovanie. Zároveň takto 

okrášlení navštívili ulice mesta, obchodný dom. Potom bola dielňa realizovaná aj s rodičmi a deťmi. 
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2.5 POPOLUDNIE S VIANOCAMI 

Mgr. Renáta Ščasná, Lucia Jamborová, 

Základná škola 

Leopoldov 

Téma: Tvorivé popoludnie pekárov a výtvarníkov 

Námet: Vianoce - čas radosti, veselosti, čas srdiečok otvorených láske, pokoju a dobru, časť 

tajomných vôní, starých zvykov a obyčají. 

Myšlienka dňa: 

VINŠUJEM VÁM POŽEHNANÉ SVIATKY VIANOČNÉ, PEKNÉ CESTY POLROČNÉ, KRISTA PÁNA 

NARODENIE A DO RÁNA ŠŤASTNÉ PREBUDENIE. 

Cieľ bloku: Prostredníctvom riešenia daných úloh dospieť k spoločnému dielu s využitím životných 

zručností a celoživotných pravidiel, upevňovať triedne a medziročníkové spoločenstvo, rozvíjať tvorivosť 

detí. 

Cieľ výtvarníkov: Na základe popisu pracovného postupu zhotoviť daný výrobok. 

Cieľ pekárov: Úlohou detí bolo poskladať rozstrihané recepty a podľa nich upiecť vianočné pečivo. 

Pomôcky: sviečka, zápalky, vetvičky ihličnatých stromov, jabĺčka, zvonček, košík, makety výrobkov, 

stromček, dierkovač, bavlnka, opisy postupu práce, kartičky s doplňujúcimi úlohami, magnetofón a dobrá 

hudba. 

Výtvarníci potrebovali: farebný papier, výkresy, nožnice, lepidlo, farbičky, ceruzky, pravítka. 

Pekári potrebovali: suroviny na pečivo (múka, cukor, tuk, vajíčka, orechy...), ozdoby na koláče (čo-

koládová farebný ryža, lentilky, vanilkový cukor...), recepty, obálky, pri doplňujúcich úlohách ceruzy, 

papiere, farbičky, lepidlo. 

Postup: 

Žiaci boli rozdelení na pekárov a výtvarníkov, v rámci ktorých boli rozčlenení na menšie skupiny. 

Výtvarníci podľa ročníkov a pekári podľa receptu, ktorý skladali. 

Mapa mysle: 
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1. Motivačná komunita 

Žiaci sedeli v kruhu komunity. Hrala pokojná hudba. V strede boli poukladané predmety (sviečka, vetvička 

z ihlič. stromu, zvonček, jabĺčko). Učiteľka zapálila sviečku. Deti po chvíli ticha formou „pukancov" 

rozprávali, čo im pripomína plamienok sviečky. S pomocou učiteľky deti opisovali vianočný čas ako 

obdobie, keď sa ľudia správajú k sebe milšie, s väčšou úctou a porozumením. 

Položila otázku: „Čím by ste vy mohli prispieť k tomu, aby u vás doma (v škole) bolo vianočné obdobie 

naplnené pokojom a láskou?" 

Ďalšia vyučujúca priniesla posolstvo od Mikuláša. Poprosila dobrovoľníka, aby prečítal list. Z listu sa deti 

dozvedeli, že Mikuláš potrebuje ich pomoc, aby mohol napraviť to, čo Čertík Bertík pobabral, keď im 

Mikuláš roznášal balíčky. Zároveň dala informáciu o tom, aké úlohy ich čakajú. 

2. Hra na detektívov 

Deti sa dobrovoľne podľa záujmu rozdelili na pekárov a výtvarníkov. Zatiaľ čo pekári na chodbe pátrali po 

receptoch, výtvarníci zostali v kruhu a rozdelili sa do skupín podľa ročníkov. Učiteľka každej skupine 

pridelila značku. Vytvorené skupiny hľadali obálky so svojou značkou a vracali sa na rovnako označené 

miesta. 

Pekári hľadali poschovávané recepty a suroviny. Všetko, čo našli, odniesli do kuchynky, kde sa oboznámili 

s ďalším postupom. 

3. Vyhrňme si rukávy 

Úlohou výtvarníkov bolo oboznámiť sa s návodom na výrobu výtvarných prác, postup práce vysvetliť, 

prediskutovať a zrealizovať. 

1. ročník  Nakresliť obrázok s motívom zimy alebo Vianoc. 

2. ročník  Vyrobiť papierové ozdoby na stromček (strihanie, lepenie). 

3. ročník  Výroba vianočného pozdravu z papiera (strihanie, lepenie). 

4. ročník  Výroba zložitej vianočnej ozdoby z farebného papiera (strihanie, skladanie). 

Pekári sa v kuchynke porozprávali o kuchynských vôňach počas Vianoc, o receptoch na vianočné dobroty. 

Ich úlohou bolo: 

- na chodbe vyhľadať poskrývané suroviny a recepty, 

-  rozstrihané recepty poskladať a zlepiť, 

- vypočítať potrebné množstvo surovín (bolo treba upraviť množstvo surovín tak, aby bolo dosť ko-

láčikov pre všetkých), 

- vyrobiť pečivo podľa poskladaných receptov. 

Počas práce sa výtvarníci a pekári navzájom navštevovali a povzbudzovali. 

 Ak deti ukončili prácu pred stanoveným limitom, mali pripravené doplňujúce úlohy, napríklad: 

- nakresliť darček, na ktorý sa najviac tešíš (výtvarníci), 

- vymyslieť krátku pieseň (pekári), 

- netradičné vyzdobenie koláčikov a pod... 
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4. Vianočný bazár 

Prezentácia 

Výtvarníci nechávali dokončené práce na laviciach, pripravené pre pekárov. Deti, ktoré vyrábali vianočné 

ozdoby, vyzdobili vianočný stromček. Pekári vyzdobili, upiekli a ochutnali koláčiky. So spevom ich 

priniesli výtvarníkom, za upečené dobroty si mohli ľubovoľne vybrať výrobok od výtvarníkov. 

5. Reflexia 

Tvorivý blok deti zakončili vzájomným oceňovaním a spontánnym spievaním kolied pred vianočným 

stromčekom. 

 

 

 


