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III. KAPITOLA 

CELOŠKOLSKÉ A ROČNÍKOVÉ PROJEKTY 

Celoškolské, ročníkové a triedne projekty vedú žiakov prostredníctvom zmysluplného vyučovania k riešeniu 

komplexných problémov a získavaniu bezprostredných skúseností praktickou činnosťou a experimentovaním. 

Sú dôležitým prostriedkom postupnej aplikácie ITV, umožňujú integráciu všetkých predmetov, široké zapojenie 

a spoluprácu žiakov, učiteľov i rodičov. 

3.1 TVORIVÁ DIELŇA - PROJEKTUJEM, PROJEKTUJEŠ ... 

PhDr. Ružena Horylová 

Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity 

Úloha školských projektov 

Sú projekty v školskej praxi iba módnou záležitosťou? Je to vyučovacia metóda? Je to prostriedok na 

systematizáciu poznatkov? Siahnime po najnovšom pedagogickom slovníku (5). Pod hľadaným heslom sa 

uvádza: „Je to metóda, pri ktorej sú žiaci vedení k riešeniu komplexných problémov a získavajú skúsenosti 

praktickou činnosťou a experimentovaním." 

Geoffrey Petty (4) hovorí: „Projekty a samostatná práca predstavujú v učiteľovom arzenále zbrane 

veľkej palebnej sily. Môžu dostreliť naozaj ďaleko - ak sú správne zamerané. Máloktorá vyučovacia 

metóda umožňuje učiteľovi rozvíjať takú širokú škálu zručností a schopností - a máloktorá mu dáva väčšiu 

príležitosť premárniť množstvo času zle riadenými činnosťami". 

Ako postupovať pri tvorbe školských projektov 

Akú stratégiu zvoliť v príprave, aby sme správne využili „svoj arzenál"? Odporúčame: 

 Zvoliť si cieľ a dodržať zásady tvorby cieľov. Zvážiť, či cieľ nemožno dosiahnuť inou metódou, menej 

náročnou na čas - aby si žiaci neosvojili skúsenosť, že čas nie je v praktických činnostiach rozhodujúci. 

Žiaci by mali mať predstavu o finálnom výstupe, mal by byť pre nich zaujímavý, príťažlivý. 

 Reálne naplánovať postupy. Zvážiť podmienky a možnosti. Uvedomiť si, či mali žiaci dosť príležitostí 

naučiť sa samostatne pracovať. Uskutočniť výber hlavných a vedľajších informácií, ktoré budú potrebné 

na dosiahnutie cieľa. Ktoré z informácií získajú pod vedením učiteľa, ktoré samostatnou činnosťou. 

 Premyslieť organizáciu samostatnej učebnej činnosti žiakov (objavovanie nových poznatkov, riešenie 

problémov v reálnych, príp. simulovaných situáciách). 

 Spracovať súbor inštrukcií, modelových úloh, doplňujúcich otázok, prostredníctvom ktorých možno 

riadiť a regulovať učebnú činnosť žiakov. 

 V nadväznosti na predchádzajúce kroky postupne učiť žiakov organizovať vlastnú učebnú činnosť. 

Osvedčila sa postupnosť: 

a) nájsť a sformulovať čiastkové úlohy, ktoré je potrebné vyriešiť, aby bol splnený cieľ, 

b) naplánovať materiálne vybavenie potrebné na riešenie úloh, 

c) rozhodnúť sa, či môže zvládnuť problém sám alebo treba pracovať v páre alebo v skupine. 

 Učiteľ plní funkciu poradcu, konzultanta, facilitátora, ktorý poskytne pomoc na požiadanie, alebo v 

prípade, že sa riešiteľ neuvedomele dopustil chyby, ktorá mu neumožní postupovať k cieľu 
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 Hodnotenie konečných výsledkov je spojené s prezentáciou projektu (príp. samostatnej činnosti 

žiakov). 

 Odporúčame „zopakovať si" 7. kapitolu (1) 

 Nezabudnime že, ak sa chceme správať demokraticky, musíme sa naučiť adekvátne využívať slobodu 

vyjadrovania. 

 Škola má vytvárať príležitosti k individuálnemu rozvoju slobody prejavu organizovaním takých 

vyučovacích foriem, aby žiak mal možnosť: 

- verejne prezentovať svoje návrhy a obhajovať ich, naučiť sa kultivovanému prejavu, 

- verejne vyslovovať hodnotiace súdy tak, aby neurazil iných, aby jeho prejav nebol agresívny, ale 

konštruktívny (vedieť naznačiť východiská, resp. lepšie riešenia), 

- naučiť sa pohotovo reagovať na otázky a pripomienky iných, 

- vedieť aktívne počúvať a byť tolerantný k názorom druhých. 

 Príprava pre demokratické správanie sa vyžaduje: 

a) rozšírenie autonómie žiaka pri tvorbe cieľov, vyznačovaní problémov a vytváraní 

podmienok riešenia, 

b) prevzatie väčšej zodpovednosti za svoje rozhodnutia žiakom. 

Použitá a odporúčaná literatúra: 

Kovaliková, S., Olsenová, K.: Integrované tematické vyučovanie. Model. Faber, Bratislava 1996.  

Kret, E.: Učíme (se) jinak. Portál 1995, Praha. 

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál 1998, Praha.  

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1997.  

Prucha, J. a kol.: Pedagogický slovník Portál, Praha 1995. 
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3.2 ITV V ŠKOLE PODPORUJÚCEJ ZDRAVIE 

MODELOVÉ DNI ZDRAVIA 

Základná škola, Partizánska ul., Bánovce nad Bebravou 

Pri vstupe do učebne je vyznačený postup pre účastníkov tvorivej dielne. 

Vtiahnutie - sa realizuje v kruhu. Pozdrav, privítanie, predstavenie sa lektorov, cieľ stretnutia 

Očakávania: aktivita smerujúca k zoznámeniu, predstavenie sa, zistenie očakávaní, prilepiť na papier - 

Naše očakávania 

Pravidlá - dohoda o tom, ako budeme spolupracovať a pracovať (zručnosti, normy, čas, signály, znaky 

súhlasu a nesúhlasu - zaznamenať). 

1. Predstavenie 1. časti vyučovacieho bloku: Téma - ZDRAVIE 

Kľúčové učivo: Zdravie je najväčšou hodnotou človeka. Vlastnými silami môžeme ovplyvňovať vlastné 

zdravie. K najdôležitejším činiteľom zdravia človeka patrí: výživa, pohyb, životné prostredie, dedičnosť. 

o Aktivita: - energizér, zadelenie do skupín podľa význačných slov, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka. 

Napr. výživa, pohyb, životné prostredie, dedičnosť.. 

o Spoločná úloha skupín: Napíš 5 pojmov (slov) význačných pre zdravie človeka. 

 Prezentácia: Na papieri je silueta človeka. Postupne lepíme pojmy na siluetu. Hľadanie spoločných 

pojmov: Rozlíšime súvisiace pojmy tak, aby sa utvorilo niekoľko spoločných významných celkov 

(zhlukovanie). Dostaneme odpoveď na otázku: Čo ovplyvňuje zdravie človeka? 

 Ocenenie... 

 Energizér: hra Kompót. Každý z účastníkov je jablko, slivka, hruška... Na signál: ... vymeňte si miesta, 

dochádza k výmene miest určeného ovocia. Kompót - výmena miest všetkých účastníkov. 

 Aplikačné úlohy: 

1. Navrhni režim dňa zdravého človeka a znázorni ho formou tabuľky. 

2. Napíš zoznam základných zložiek potravy človeka a vymenuj ho aspoň dvom spolužiakom. 

3. Vytvor piktogramy alebo obrázky znázorňujúce dôležité činitele životného prostredia, formát A 4. 

4. Urob zoznam opatrení, ktoré znižujú riziko civilizačných chorôb a prednes ich ako rep s vytlieskavaním, 

aspoň 6 opatrení, max. štyria v skupine. 

 Prezentácia - ocenenie 

2. Prezentácia modelových dní na ZŠ Partizánka ul. v Bánovciach n. Bebravou 

Od roku 1994 sa naša škola zaoberá projektom Školy podporujúcej zdravie. Uvedomujeme si 

nezastupiteľnú úlohu školy pri výchove k zdravému životnému štýlu. Okrem iných cieľov sme sa zamerali 

aj na humanizáciu vyučovacieho procesu. Pre naplnenie tohoto cieľa sme hľadali prostriedky, metódy a 

formy práce. Práve v tom období sme sa oboznámili s projektom ITV a rozhodli sme sa myšlienky a 

program ITV zaradiť do projektu Školy podporujúce zdravie. Krok za krokom sme sa zoznamovali s 

metodikou, obsahom ITV. Za šťastie považujeme, že sme stretli vynikajúcich ľudí - Ľ. Bagalovú a T. 

Piovarčiovú z ASK, ktoré boli ochotné venovať sa nám a pomáhali nám. 
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Celá škola sa postupne zamerala na projekt ITV. Myslíme, že umožniť iba niektorým triedam, aby 

poznali aj iné ako klasické postupy, by nebolo celkom vhodné. Volili sme formu, aby každý vyučujúci 

uplatňoval aspoň základnú úroveň integrácie a podľa získavania zručností potom individuálne postupoval 

ďalej. Založili sme klub ITV, ktorý sa stretáva 1 x mesačne a je miestom ďalších inšpirácií. Jeho členmi sú 

všetci pedagogickí pracovníci školy (36). 

Od roku 1997 sme začali realizovať DNI ZDRAVIA. Prvý bol DEŇ ZEME - 22. 4. 1997. 

Počas celého týždňa žiaci pracovali na tejto spoločnej téme, diskutovali, zbierali literatúru, tvorili rôzne 

práce, zorganizovali exkurzie, vychádzky. V určený deň - počas vyučovacieho bloku - vypracovali žiaci 

projekty, ktoré sme prezentovali na školskom dvore. Počas ďalšieho týždňa tvorili projekty obohatené 

prostredie školy, kde sa žiaci učili a získavali nové poznatky a informácie (fotografie). 

DEŇ MLIEKA - organizácia bola podobná. Pri Dni mlieka sme úzko spolupracovali so susediacou firmou 

Milsy, ktorá poskytla aj materiálne zabezpečenie dňa - mlieko, jogurt, syry, smotanu, propagačné materiály 

i odborníkov na besedy. Niekoľko tried sa zúčastnilo exkurzie v závode Milsy. 

DEŇ VÝŽIVY , 16.10.1998 - v určený deň sme upravili rozvrh tak, aby v podstate boli dodržané vyučovacie 

predmety a vytvorili sme po 2 alebo 3 vyučovacie bloky. V rámci vyučovacích blokov a predmetov žiaci 

spracovali spoločnú tému - Výživa pre zdravie. 

Kľúčové učivo a kľúčové body boli súčasťou obohateného prostredia tried i chodieb. Vzniknuté práce 

a projekty tvorili súčasť chodieb počas celého mesiaca október. Vyučujúci využívali rôzne metódy a formy 

práce. Každý vyučujúci využil teóriu viacnásobných (mnohopočetných) inteligencií podľa Gardnera pri 

zostavovaní aplikačných úloh. 

Modelovými dňami sa nám prostredníctvom metód a foriem práce v ITV darí realizovať aj mnohé úlohy 

projektu Škôl podporujúcich zdravie. Uvažujeme aj o modelových týždňoch. 

3. Objasňovanie: Otázky: Čo chceme ešte vedieť, čo nás zaujíma, ako sa to robí u vás .... ? 

4. Záverečná komunita účastníkov tvorivej dielne: 

- čo si odnášam - písanie názoru do pomyselného kufríka (spätná väzba), 

-  vyjadrenie názoru, 

-  čím som sa obohatil,  

- ako som sa cítil. 
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3.3 HRADY, ZÁMKY A KAŠTIELE NA SLOVENSKU 

Základná škola, 

Diviaky 

Projekt Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku je súčasťou projektu rozpracovaného na štyri roky pod 

názvom Ako žili a pracovali obyvatelia našej obce v minulosti. Projekt začal v roku 1994 zriadením 

národopisného múzea. Etnografický materiál pochádzal z lokalít Diviak, Turčianskych Teplíc a bol 

doplnený sprievodcovským slovom detí. Múzeum bolo nahrané na videokazetu a slúži ako pomôcka 

na vyučovanie vlastivedy. Na to nadväzoval v školskom roku 1995/6 projekt: Krosná našej starej mamy, 

kde mali deti možnosť vidieť inštaláciu krosien, oboznámiť sa s technikou tkania a zhotoviť tkané koberce. 

Súčasťou tohto projektu bola výstava: Izba našej starej mamy, doplnená výšivkami vytvorenými deťmi. 

V školskom roku 1996/7 pokračoval projekt ďalšou časťou, označenou ako: Remeslá Turca, v rámci 

ktorého sa deti oboznamovali s jednotlivými remeslami. Projekt bol ukončený veľkonočným jarmokom, 

spojeným s predajom výrobkov. V školskom roku 1997/8 sa dlhodobý projekt ukončil jeho poslednou 

časťou, nazvanou Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. 

 Vstupné podmienky: Projekt ITV sa uskutočnil v ZŠ Diviaky a boli do neho zapojení všetci žiaci 

a pracovníci školy. 

 Ciele projektu: 

• vedieť aplikovať získané vedomosti a sociálne zručnosti v praktickom živote, 

• oboznámiť sa s históriou našej domoviny, 

• spoznať pracovné postupy ako sa kedysi stavali hrady, 

• rozvíjať tvorivosť žiakov, 

• podporovať motiváciu k učeniu, 

• využívať a rešpektovať individuálne možnosti a schopnosti žiakov, 

• rozvíjať komunikatívne zručnosti žiakov v reálnom živote. 

 Priebeh projektu: Projekt sa začal realizovať v septembri 1997 a bol ukončený divadelným pred-

stavením, ktoré sa konalo 20. júna 1998. 

 Logické zdôvodnenie projektu: Cesta za poznávaním histórie našej vlasti, na ktorej sa osvojujú 

nielen vedomosti a zručnosti, ale i postoje a vzťah k duchovným hodnotám a budovanie pocitu 

vlastenectva a spolupatričnosti k národu. 

 

Postup realizácie projektu 

September - október. Zbieranie materiálu o jednotlivých hradoch, zámkoch a kaštieľoch na Slovensku. 

Zadelenie detí podľa preferovaných typov inteligencie do jednotlivých tvorivých dielní. 

November — december. Spracovanie histórie Diviak a Banskej Štiavnice pod názvami Si krásny Turiec, 

Domovina moja, Strieborný poklad Slovenska. Výroba kaštieľa a hradu, scenár k dramatizácii, texty 

a melódie piesní, kostýmy, zháňanie rekvizít, nahrávanie hudby. 
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Január - február. Spracovanie histórie Zvolenského zámku a Oravského hradu pod názvami: Poľana - 

srdce našej vlasti a Hrad ako orlie hniezdo. Výroba zámku a kaštieľa, scenár k dramatizácii, texty 

a melódie piesní, kostýmy, zháňanie rekvizít, nahrávanie hudby. 

Marec - apríl. Spracovanie histórie Trenčianskeho a Bratislavského hradu pod názvami: Najkrajšia 

povesť o láske a Korunovačné mesto Uhorska. Výroba hradov, scenár k dramatizácii, texty a melódie 

piesní, kostýmy, zháňanie rekvizít, nahrávanie hudby, nácvik tancov. 

Máj: Zostavenie kvízových otázok. Celkové spracovanie a nácvik literárno-dramatického pásma. 

Predpremiéra divadelného predstavenia. 

Jún: Divadelné predstavenie spojené s kvízom pre školy v rámci okresu. Divadelné predstavenie 

pre rodičov. 

Rozdelenie zodpovednosti: 

Hudba: R. Brišová, W. Hirschner  

Scenár a texty: A. Šagátová, T. Cviková  

Scéna: E. Šavlová, V. Repáňová  

Kostýmy: E. Jurášeková, E. Šavlová 

Tvorba hradov, zámkov a kaštieľov: vyučujúci výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, V. Repáňová. 

 Náplň práca jednotlivých dielní: 

Pero je môj nástroj (lingvistická inteligencia) 

 písanie textov, 

 písanie básní, 

 písanie pozvánok. 

Dobrý tovar kupca nájde (matematicko-logická inteligencia) 

 nákupy materiálu, 

 hľadanie sponzorov, 

 financovanie, 

 predaj vstupeniek, 

 zháňanie odmien pre súťažiacich. 

My sme malí trubadúri (muzikálna inteligencia) 

 skladanie textov piesní k jednotlivým povestiam, 

 skladanie melódií k piesňam (staré balady), 

 nácvik spevu, 

 nácvik doprovodu ľahkoovládajúcimi nástrojmi, 

 nahrávanie hudby k piesňam. 

Slovo, pohyb, krása - DIVADLO (pohybová inteligencia) 
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 nácvik povestí k jednotlivým hradom, 

 nácvik tanca, 

 história divadla. 

Čo dokážu šikovné ruky (priestorová inteligencia) 

 výroba hradov, zámkov a kaštieľov použitím techniky lepenia a strihania papiera, výkresov, kartónu 

a škatúľ, maľovanie latexovými farbami, temperovým farbami, vodovými farbami, omietanie riečnym 

pieskom, kašírovanie, empaketáž, 

 výroba hradov z lega, 

 príprava plagátov a diplomov. 

 Financovanie projektu 

Na financovanie projektu sa použili nasledujúce zdroje: 

sponzori: p. Hrušík - súkromný podnikateľ, p. Šavlová - GALATEX, Turčianske Teplice, vlastné 

prostriedky školy, prostriedky rodičov. 

 Prezentácia 

Vedomosti: Kvíz na tému: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku 

Zručnosti: Divadelné predstavenie spojené s predajom vstupeniek pod názvom Hrady, zámky a kaštiele 

na Slovensku. 

 > Piesne o hradoch 

Omar a Fatima 

Trenčiansky kraj prekrásny, v ňom stojí jeden 

hrad, jednu povesť o láske, povedal by som rád. 

Rozpráva o Fatime a o Omarovi, o zrade, cite, 

vernosti, studni plnej vody. 

Fatima bola prekrásna, Omara ľúbila, Aliho si 

vziať musela, otcovi sľúbila. Zajali ju a odviezli 

do mesta Trenčína, tam v hradnej veži nešťastná 

Omara spomína. 

Zvolenská kastelánka 

Pri Zvolene pekný zámok, pekný je sťa jarný 

vánok. Turci si naň brúsia zuby, chcú ho poslať 

do záhuby. Druhý raz strelili, jej muža zabili. Hoc 

ruky Zvolenská kastelánka je veľmi chamtivá 

a veľká klamárka. Peniaze na obranu ľsťou 

získala dnes. Ubiedeným poddaným sľúbila po-

koj a dobrú ochranu. Turci ju však pristihli, ne-

štekne za ňou pes. 

 

 

Aby pánovi z Trenčína lásku dokázal, Omar 

holými rukami studňu vykopal. Za ten skutok 

nadľudský mal sladkú odmenu, oslobodil 

Fatimu, vzal si ju za ženu. 

 

 

 

 

Tu prvý raz strelili, vrch veže a bašty zvalili. 

Druhý raz strelili, jej muža zabili. Hoc´ ruky 

vzpínala, o odpustenie a mier prosila. Smutne 

skončila, v tureckom zajatí. 
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Ako Blažej porazil diviaka 

Poďte ľudia počúvajte, poďte bližšie sem, 

povieme vám príbeh starý, ako vznikla naša zem. 

Žil raz dávno jeden párik, krásny ako malina. 

On sa volal magister Donč, ona zas Katarína. 

Vyšli si raz ihneď z rána na lov chytať divú zver. 

Išiel s nimi sluha Blažej, silkný, smelý, to nám 

ver! 

 

Krásnu pani Katarínu diviak chcel však zahubiť. 

Silný, smelý sluha Blažej, nedal sa ver´ zahanbiť. 

Za záchranu Kataríny, za jej život spasený, 

Blažej dostal polia, lúky, pánom bol vyhlásený.  

Blažej veru nezabudol na diviaka hrozného. Jeho 

panstvo utešené nosí diviacke meno. 
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3.4 ROZPRÁVKOVÝ MUZIKÁL  NEPOSLUŠNÉ VAJCE, ALEBO AKO 

MOŽNO VYTVORIŤ MUZIKÁL 

Mgr. Rut Adame, Mgr. Anna Šagátová, Tatiana Cviková, Mgr. Walter Hirschner 

 

Postup po príchode do triedy 

Na dverách sú postupy pri príchode: 

Dobré ráno! Zober si pero! 

1. Galéria: 

Doplň na plagáty myšlienky na dané otázky: 

 Hudba pre mňa znamená...  

 Keď som šťastná, počúvam... 

 Keď som smutný, mám zlú náladu, počúvam... 

 Mám rada hudbu preto, lebo... 

 Hudba vo mne vyvoláva.... 

 Hudbu počúvam vtedy, keď ... 

 Hudbu v práci využívam pri ... 

2. Ak si doplnil odpovede, pozri si obrazovú dokumentáciu. 

3. Sadni si do kruhu, porozprávaj sa so susedom. 

4. Účastníci si posadajú do kruhu. 

Komunita 

Plagáty sa pridelia do skupín dvoj- až trojčlenných a jednotlivé skupiny prezentujú, čo vidia na plagáte 

(2-3 minúty na prečítanie a sumarizáciu odpovedí). 
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Prezentácia skupín 

INFORMAČNÁ ČASŤ 

Dôvody, prečo 

Rozprávanie, prečo som vybral otázky... 

Prečo sme si vybrali prezentáciu muzikálu... (o čom je projekt, prečo využívame hudbu, psychologické 

hľadisko...). 

Predstavenie projektu 

Zámer, cieľ, časový harmonogram, spôsob realizácie, financovanie projektu, možnosti využitia. 

Ukážka videonahrávky 

Prerozprávanie deja príbehu s filmovými ukážkami, dôvodmi, prečo sme použili tieto piesne. 

 Účastníci dostanú scenár a budú sa orientovať podľa inštrukcií 

Otázky k projektu 

TVORIVÁ ČASŤ 

 Aj ja to už dokážem 

Vytvoria sa štvorčlenné skupiny, každá skupina dostane postup, a na jeho splnenie majú 30 minút, 

účastníci si vyberú z predložených scenárov. 

Skupina pracuje podľa postupu: 

1. Vyberte si scenár, s ktorým chceš pracovať (2 min). 

2. Čitateľ prečíta celý scenár v skupine (5 min). 

3. Na základne dohody si vyberte 2-3 časti textu, do ktorých by sa mohli vložiť piesne, prípadne ktoré 

časti textu by sa mohli spievať (3 min). 

4. Vytvorte piesne: (2-3 krátke piesne) 

A.  spôsob: vytvor si text a pokús sa ho zhudobniť, 

B.  spôsob: vyber si známu melódiu a zlož k nej text (10 min). 

5. Nacvičte si prezentáciu vlastného muzikálu v rámci svojich možností. 

6. Pripravte sa na prezentáciu (10 min). 

7. Prezentácia. 

Spätná väzba 

Aký pocit mám z tejto tvorivej dielne pocit? 

Predstavenie projektu NEPOSLUŠNÉ VAJCE  

Kroky prípravy: 

Výber témy: Na zasadnutí klubu ITV ZŠ Diviaky sme posúdili, na akom celoročnom projekte bude 

pracovať naša škola. Rozhodli sme sa pre celoročný projekt s muzikálom Neposlušné vajce. 
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Ciele projektu: Psychologické podklady a východiská projektu 

 Cieľom projektu bol rozvoj komunikačných, priestorových, pohybových zručností, prenesenie 

naučeného do praktického života, rozvoj interaktívneho vzťahu učiteľ- žiak 

 Išlo o rozprávkový projekt, ktorého cieľom bolo budovať životné zručnosti priateľstvo, 

spoluprácu, starostlivosť. 

 Vytváranie kladného vzťahu detí k hudbe. 

 Prezentáciu a nadobudnutie zručnosti pri prezentácii.  

 Budovanie kladného vzťahu dieťa - matka, dieťa - rodina. 

Dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre hudobný projekt, sú psychologické východiská, ktoré poukazujú 

na základný a nenahraditeľný význam a podiel hudby v našom živote. Náš život sprevádza rytmus na 

každom kroku (tlkot srdca, kroky, kolobeh dní, cykly počasí...). Hudba tiež napomáha v rozvo ji 

komunikačných schopností, pomáha odbúravať stres z hlasového a rečového prejavu (známe prípady, keď 

zajakavý spieva bez poruchy). Hudba a spev zlepšujú pamäťové schopnosti, rozvíjajú tvorivosť, nielen 

hudobnú... 

Plánovanie projektu 

Rozdelenie úloh: 

Scenár: Cviková, Šagátová, Adame, Hirschner  

Hudba a hl. réžia: Adame, Hirschner  

Scéna: Šavlová, Rišianová, Jurášeková 

Kostýmy: Jurášeková, Rišianová, Šavlová  

Réžia: Cviková, Šagátová  

Pohybová zložka: Cviková, Šagátová  

Organizačné zabezpečenie: Podhorská  

Reklama a publishing: Adame, Hirschner 

Časový harmonogram: (preferovaný typ inteligencie pri realizovaní úloh) 

September: MZ odsúhlasilo výber témy a rozdelilo úlohy. 

Október:  Písanie scenára (lingvistická, muzikálna, intrapersonálna). 

November:  Starostlivosť o starších - rozvíjanie životnej zručnosti starostlivosť, rozdelenie textov,

 stanovenie hereckého obsadenia žiakmi, výber úloh (intrapersonálna, matematicko - logická). 

December: Skladanie piesní, rozdanie textov piesní (muzikálna, interpersonálna, lingvistická).  

Január: Nácvik piesní, výber z detí, ktoré preferujú muzikálnu inteligenciu pre nahrávanie playbackov 

 (muzikálna). Čítanie textov (lingvistická).  

Február:  Nácvik spevu detí pre nahrávanie (muzikálna). Dramatizácia textov (lingvistická, pohybová, 

 priestorová, intrapersonálna, interpersonálna). 

Marec:  Nahrávanie piesní (muzikálna).Príprava kostýmov, návrhy kostýmov deťmi (priestorová). 

 Nácvik dramatizácie častí textu (priestorová, lingvistická).  
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Apríl: Spojenie hudobno-dramatickej zložky (pohybová inteligencia). Príprava detí na spev 

 z playbacku (muzikálna). Príprava scény, návrhy pozvánok, plagátov (priestorová).  

Máj: Návrh cien vstupeniek, počítanie nákladov, predpokladaných príjmov (matematicko-

 logická). Nácvik prezentácie v KD Diviaky, zoznamovanie sa s priestorom (všetky typy). 

 Vlastná prezentácia projektu pred rodičmi venovaná Dňu matiek (všetky typy inteligencie). 

Jún: Prezentácia projektu v rámci okresu a prezentácia mimo okresu. 

Spôsob realizácie projektu: 

Projekt sa realizoval v rámci III. bloku tak, že sa deti delili do tvorivých dielní (pracovných skupín) podľa 

vybranej úlohy a dominantného typu inteligencie. 

Financovanie projektu: 

Vlastné prostriedky školy a sponzori: Devín Banka, GALATEX Turčianske Teplice, MAWEN Horná 

Štubňa, FRITO Martin, Rodina Hrušíková, Rodina Michalcová, Rodina Šímová, Rodina Verešová. 

Prezentácia projektu: 

Kultúrny dom Diviaky -1 prezentácia k Dňu matiek. 

Kultúrny dom Diviaky -3 prezentácie pre ZŠ okresu Turčianske Teplice. 

Kultúrny dom Turčianske Teplice -1 prezentácia pre MŠ Turčianske Teplice. 

Kultúrny dom Turčianske Teplice -1 prezentácia pre poslucháčky Pedagogickej a sociálnej akadémie. Turč. 

Teplice. 

Okresné osvetové stredisko Martin -1 prezentácia na nesúťažnej prehliadke Detských divadelných súborov 

„Deti deťom". 

Pešia zóna mesta Martin -1 prezentácia v spolupráci so sponzorom Frito Martin.  

Záver projektu 

Realizáciou projektu sme sledovali starostlivosť o voľný čas detí, používali aktivity, ktoré rozvíjajú 

rozumové a tvorivé schopnosti detí, sociálne zručnosti, vytvárajú podmienky na prenos naučených 

vedomostí a zručností do života, aktivity, ktoré podporujú harmonický rozvoj osobnosti, rozvoj tvorivých 

schopností. Výsledky realizácie nám potvrdili zlepšenie interaktívneho vzťahu učiteľ-žiak, a tým aj 

vytváranie kladného vzťahu detí k škole, učeniu, spolužiakom, prostrediu a obci. 

TEXTY PIESNÍ 

Ako išlo vajce na vandrovku 1 

1. Rozpoviem vám príbeh dnes, prešlo vajce celý les. 

 Svoju mamku tam hľadalo - a či smelo? Či sa bálo? 

2. Rozpoviem vám príbeh ten, ten príbeh je ako sen. 

O priateľstve kamarátov, lepších ako dvadsať bratov. 

3. Priateľstvo je dobrá vec, každému to hneď povedz.  

Bez priateľov, veru hej, život je farby sivej. 
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Rozcvička 2 

1. Krídla hore, krídla dole. 

Poďme z bidla dámy moje. 

I: Rozcvička sa začína, 

vstáva gazda, gazdiná. :I 

2. Nádych, výdych, predklon, záklon. 

Zdravé telo pozná zákon: 

I: V zdravom tele zdravý duch 

neseď tam ako pampúch :I 

3. Krídla hore, krídla dole. 

Kačky, husi, aj v stodole, 

I: koníky a prasiatka, 

rozcvička je to krátka. :I 

Slobodné vajce 3 

1. Je to veru krásny pocit, 

smelo do života vkročiť, 

odvážnym a zvedavým byť, 

veselo a šťastne si žiť. 

I: Je to veru, je to tak, 

slobodné som ako vták :I,  

slobodné som ako vták. 

Slobodné vajce 4 

1.  Je to veru krásny pocit, 

smelo do života vkročiť, 

odvážnym a zvedavým byť 

 veselo a šťastne si žiť. 

I: Je to veru, je to tak, 

slobodné som ako vták. :I 

1. Kotúľam sa, rýchlo idem, 

či ja svoju mamku nájdem. 

Pozriem sem a pozriem tam, 

každého sa opýtam. 

I: Je to veru, je to tak, 

slobodné som ako vták. :I 

2. Je to veru krásny pocit, 

smelo do života vkročiť, 

odvážnym a zvedavým byť, 

veselo a šťastne si žiť. 

Kvočkin nárek 5 

1.  Beda, beda, moji beda, 

zniesla som ja neposeda, 
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I: utieklo mi z košíka, 

čo sa preňho navzlykám. :I 

2.  Rata, rata, kamarátky, 

vytvoríme všade hliadky. 

I: jedna ide do poľa, 

druhú čaká stodola. :I 

3.  Neplač, neplač, kvočka milá, 

náš dvor to je veľká sila, 

I: tretia hliadka určite, 

nájde vajce ukryté. :I 

Vtáčia pieseň 6 

 Čvirik- čvirik, spievam hlasno celý deň, 

čvirik- čvirik, ja mám dosť slov na pieseň. 

1. Lebo všade krásne je, slniečko ťa ohreje, 

ľahký vánok osvieži, ako je len krásne žiť. 

Ref: Čvirik- čvirik, spievam hlasno celý deň, 

čvirik- čvirik, ja mám dosť slov na pieseň. 

2. Poletujem sem a tam, radosť všetkým rozdávam. 

Počúvaj len trošičku, pohladím ti dušičku. 

Ref: Čvirik- čvirik, spievam hlasno celý deň, 

čvirik- čvirik, ja mám dosť slov na pieseň. 

Ja mám dosť slov na pieseň 

Koníky 7 

 Hop, hop, hop, hop sa chlapci vozvysok,  

hop, hop, na kone, na tie vrané, sedlané. 

1. I: Pasieme ich ostošesť, veď koník ma bude viezť. :I 

Hop, hop, hop, hop sa chlapci vozvysok, 

hop, hop, na kone, na tie vrané, sedlané. 

2. I: Hop, koníček sedlaný, ďaleko som od mamy. :I 

Hop, hop, hop, hop sa chlapci vozvysok, 

hop, hop, na kone, na tie vrané, sedlané. 

3.  I: Moja mamka čaká už, hopsa za ňou, klusom, klus. :I 

Hop, hop, hop, hop sa chlapci vozvysok 

My sa bojíme 8 

1. Čo sa tejto noci udeje, kto bol odvážny, ten už nie je. 

I: Zbojníci im strachu nahnali, zvieratká chcú späť do maštali. :I 

2. Zbojníci ich možno prepadnú, keď uvidia v lese hustú tmu, 

I: vydajú sa oni po zboji, každý slušný človek sa ich bojí :I 

3. Zvieratká však majú odvahu, vajíčko už myslí na mamu. 

I: Objať svoju milú mamičku a mať od nej božtek na líčku :I 
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4. Svoju mamu stretnúť moc túži, bojí sa však zbojníckych družín, 

I: kvôli nej sa trebárs chce aj biť, chce sa ku nej nežne pritúliť. :I 

Návrat 9 

1. Sláva, sláva, radosť veľká, otvorili sa už dvierka, 

vajíčko sa už vrátilo, svoju mamku objalo. 

2. Náš hrdina prišiel domov, ťahalo ho späť za mamou, 

vyrástlo už, aj dospelo, pozerá na svet smelo. 

3. Hľaďte, hľaďte moji milí, čo ste to s ním porobili, 

škrupina mu popukala, pozrite hlávka malá. 

4. Vajíčko sa rozlúpilo, kuriatko sa vykrútilo, 

žltulinké, malilinké, potešenie maminke. 

5. Vitaj, vitaj, nezbedníček, krásny si mi ako sníček, 

čo som sa ja naplakala, čo som sa nahľadala. 

6. Mamka milá, ja sľubujem, že viac z dvora neodídem, 

ti pomáhať, ťa milovať, stále ťa opatrovať. 

Dážďovka a kuriatka 10 

1. Tancujme a veseľme sa, že sme spolu radujme sa. 

I: My sme malé a ty tiež, nezjeme ťa, to ty vieš. :I 

2. Pi, pi, pi, pi kuriatka, dážďovka kamarátka 

I: tancuje tu s nami na ten náš skok známy: I 

Hopsa na koníčku 11 

 Hopsa, hopsa hej na koníčku, spievame si túto pesničku. 

I: Nes nás koník za mamičkou, rýchlo cválaj hop s pesničkou. :I 

Súhlasíme 12 

1. Kvá, kvá, je to tak, kvá, kvá, chcem zostať. 

Hudri, hudri, aj ja chcem, ja tu teda zostanem. 

2. Ki, ki, kikirík, už nerobte taký krik, 

súhlasím ja s tým veru, zostať tu na večeru. 

3. Čim, čim, čim, čará, nechce sa mi už tárať, 

mihi, mihi prečo nie, moje konské áno znie. 

4. Klap, klap, klapi, klap, aj keď rak je veľký chlap, 

zostanem ja veru rád, už sa nechcem viac túlať. 

5. Káč, káč už neplač, máme miesta nadostač, 

traka, traka, aj straka tmavej hory sa ľaká. 

Ťuki ťuk 13 

 Ťuk, ťuk, ťuki ťuk, čo to robí taký hluk, 

ťuk, ťuk ťuki ťuk, škrupina spravila puk. 
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Základná škola ITV v Diviakoch 

Pamätná vstupenka 

Rozprávkový muzikál 

NEPOSLUŠNÉ VAJCE 

14. mája 2000, 15,00 

ťuk ťuk ťuki ťuk, krídla chvostík, nohy, krk. 

Čo sa tejto noci stalo, kuriatko sa narodilo. Tu-ki-ťuk. 
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3.5 ŽIJEME VO SVETE PLNOM ZVUKOV 

A CHCEME BYŤ V HARMÓNII S NÍM 

RNDr. Tatiana Piovarčiová, 

ZŠ J. A. Komenského, Bratislava 

Cieľ dielne: 

 zamyslenie sa nad hlukom ako problémom školského prostredia, 

 poskytnutie skúseností z tvorby projektu pri napĺňaní zložky zmysluplný obsah mozgovo-súhlasnej 

triedy, 

 prezentácia uplatnenia možnosti výberu, zvlášť pri vyučovaní na 2. stupni ZŠ, 

 vzájomná výmena skúseností účastníkov dielne zo zavádzania inovácií v školskej praxi. 

Priebeh tvorivej dielne som popísala z dvoch pohľadov, ktoré sa v popise striedajú. Ide o pohľad učiteľa 

aplikujúceho teóriu ITV v praxi školskej triedy a pohľad trénera ITV, opisujúci jednotlivé body programu 

dielne z trénerskeho hľadiska. 

Pri vstupe do miestnosti čakal účastníkov dielne „postup pri príchode", písomná inštrukcia používaná 

v ITV ako nastroj pozitívneho riadenia triedy: 

1. Dobrý deň, ahoj! 

2. Pozdravte a predstavte sa, prosím, aspoň jednému účastníkovi tejto dielne. 

3. Prezrite si program stretnutia a vystavené materiály. 

4. Pokúste sa posadiť do kruhu vedľa kolegu, ktorý má rád rovnaký druh hudby ako vy. 

5. Premyslite si, prosím, aké sú vaše očakávania od tejto dielne. 

Program dielne: 

1. Naladenie a vtiahnutie - Kto rád počuje/ počúva... 

2. Ako sa to začalo? Prečo práve hluk? 

3. Predstavenie projektu. 

4. Práca s aplikačnými úlohami. 

5. Praktická ukážka vplyvu zvukov na ľudský organizmus. 

6. Premietnutie videozáznamu z učenia o hluku mladších žiakov staršími. 

7. Spätná väzba účastníkov. 

1. Naladenie a vtiahnutie 

Pre vytvorenie spolupracujúcej atmosféry a naladenie na tému dielne sa účastníci v úvode stretnutia 

porozprávali v dvojiciach o ich obľúbenom hudobnom štýle a vzájomne jeden druhého predstavili skupine. 

Nasledovala energizujúca aktivita: Vymenia si miesta všetci tí, ktorí spĺňajú isté kritérium, napr. radi 

počúvajú šumenie vetra, vŕzganie čerstvého snehu pod nohami, škrípanie nechtov po tabuli, zvonenie 

budíka.... a pod. 

2. Ako to začalo? Prečo práve hluk? 

Patrila som medzi učiteľov, ktorí po príchode domov zo školy vypínali rádio, s nikým z rodiny aspoň pol 

hodiny nehovorili... Uvedomovala som si, že aj mnohé deti, ktoré v škole strávia niekedy 8 až 10 hodín, sú 
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celodenne vystavované vplyvu hlučného prostredia. Téma Vplyv hluku na organizmus mi jednoducho 

vŕtala v hlave. Hluk bol môj problém a nevedela som, čo s tým. 

Zhodou šťastných okolností som sa dostala spolu s manželom na medzinárodnú výstavu Polutec 

v Paríži, zameranú na ochranu životného prostredia. Časť expozície bola venovaná práve hluku. Tu som 

získala najväčšiu časť podporných materiálov k téme. Tu vzniklo vo mne rozhodnutie spracovať tému 

pre deti. 

3. Predstavenie projektu 

Projekt Hluk na 1. stupni ZŠ 

Práve som učila tretiakov, a tak v rámci učebných osnov prírodovedy, v časti o ľudskom tele, sme sa 

učili o hluku - o tom ako počujeme, ako vplýva hluk na náš organizmus. Dokonca sme hluk aj „merali"- 

odhadovali v rôznych priestoroch školy. Aplikačné úlohy k tejto téme deti veľmi zaujali, vzbudili v nich 

záujem a zodpovednosť riešiť problém „hluk" v škole. Jednoducho téma ich chytila za srdce rovnako ako 

mňa. 

Projekt Hluk v rámci etickej výchovy a voľnočasových aktivít 

Druhýkrát som sa k téme hluk vrátila v rámci etickej výchow v 5. ročníku v časti Etické problémy 

životného prostredia. Úvodnú hodinu tohto tematického celku sme robili podľa rovnakého scenára v dvoch 

triedach. Cieľom hodiny bolo vzbudiť u detí záujem o environmentálne problémy prostredia, v ktorom žijú 

a dať im možnosť výberu témy i aplikačných úloh k nej. V tejto časti projektu nás podporil dlhoročný 

nadšenec v propagácii environmentálnej výchovy v školách pán Rosa. Pôsobil v triede ako zdrojový 

človek, sprostredkoval požičanie ozajstného hlukomeru a navrhol prístroj demonštrujúci pomocou odrazu 

svetelnej vlny vplyv hluku na organizmus človeka. Do projektu sa zapojili aj učitelia slovenského jazyka, 

technickej výchovy. 

Deti pracovali na projekte najprv na 3 hodinách etickej výchovy. Neskôr po vyučovaní z poznatkov, 

získaných zo skúmania vplyvov hluku, meraní hluku v triedach, chodbách a v jedálni napísali scenár 

predstavenia, integrujúci to, čo sa o hluku naučili. Nacvičili sme divadelné predstavenie a pred koncom 

školského roka sme ho predviedli obom triedam z ročníka. Predstavenie vyvolalo u divákov i hercov 

uvažovanie: „Keď je to s hlukom tak, ako sme videli, počuli, treba to povedať aj ostatným triedam 

v škole!". Znovu zamyslenie a znovu deti samé kládli otázku: „Čo ďalej?". Deti sa spontánne zaujímali 

o prostredie, v ktorom žijú a riešenie jeho problémov. Jedna z podstatných myšlienok ITV - spájanie učiva 

s realitou, poznávanie prostredníctvom významného zážitku, sa skutočne podarila. 

Forma realizácie projektu hluk sa vyvíjala ďalej. V rámci celoškolského projektu tím učiteľov našej 

školy vypracoval projekt "Škola ako životné prostredie". Na jeho realizáciu sme získali podporu miestneho 

úradu, firmy na spracovanie odpadov A. S. A., Open Society Fund i Slovenskej energetickej agentúry. 

Cieľom projektu bola výchova k zodpovednosti za svoje životné prostredie, rozvoj kritického myslenia, 

prosociálneho správania a komunikačných zručností, porozumenie základným ekologicko - ekonomickým 

vzťahom. 

Realizácia projektu prebiehala súčasne v troch tematických oblastiach: energia, hluk a odpady. Sú-

časťou projektu boli merania spotreby energie v škole i domácnostiach, merania hluku v priestoroch školy v 

dvoch obdobiach. Po prvom období merania nasledovala informačná kampaň (tvorba letákov, plagátov, 

školské relácie...) vysvetľujúca a podporujúca ekologické správanie. Uskutočnili sme burzu návrhov na 

ekologický odznak v kategóriách energia, odpady, voda, hluk. Súčasťou informačnej kampane bolo aj 

učenie mladších žiakov staršími - „expertmi", učenie hosťujúceho experta zo Slovenskej energetickej 
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agentúry o energii, zapojenie rodičov. Deti niektorých tried písali o svojich aktivitách deťom v USA. 

Nasledovali opakované merania po informačnej kampani. Prezentáciu získaných výsledkov sme pripravili 

formou výstavy pod názvom „Čo môžem urobiť pre Zem". Eko-projekt výstavou nekončil. Upriamil 

pozornosť školskej komunity na zodpovednosť za svoje životné prostredie. 

Dlhodobý ročníkový projekt 

Nasledujúcu verziu dlhodobého projektu ,Hluk" sme uskutočnili ako súčasť celoškolského projektu. 

K pokračovaniu v práci na projekte hluk ma doviedli sami žiaci, ktorí na ňom pracovali ako šiestaci 

a chceli v téme spontánne pokračovať aj ako siedmaci. Hluk sme skúmali ako jeden z parametrov prostredia 

školy, ktorý hlavne v kombinácii so stresom mimoriadne negatívne ovplyvňuje človeka, jeho zdravie 

i výkony. Je to realita, ktorú pociťujú žiaci i učitelia v škole ako problém. 

V tejto verzii som formulovala kľúčové učivo všetkých druhov (pojmové, faktografické i zručnostné). 

Mojím zámerom bolo, aby si deti kľúčové učivo prostredníctvom aktivít projektu osvojili. Uvádzam 

príklady pojmového i faktografického kľúčového učiva: 

Žijeme vo svete plnom zvukov a vďaka sluchu ich môžeme vnímať. Zvuk, spôsobujúci nepríjemné pocity, 

od rušivých až po bolestivé, nazývame hluk. Môžeme ho merať čo do množstva a kvality. Ako jeden z 

druhov znečistenia životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie podľa dĺžky a intenzity jeho pôsobenia. 

Vnímanie hluku závisí od situácie, v ktorej sa človek nachádza. Každý z nás však môže prispieť k 

zníženiu či odstráneniu hluku (pojmové). 

 

Hluk dlhšieho trvania pôsobí fyziologicky a psychologicky nepriaznivo na ľudský' organizmus. Ľudia 

z hlučných zón častejšie navštevujú lekárov. Keď hluk pôsobí na organizmus, zvyšuje sa krvný tlak, 

zužuje sa zorné pole, klesá pozornosť, znižuje sa množstvo zapamätania. Po prijatí hluku vyššej intenzity 

potrebuje organizmus čas na regeneráciu. Častý pobyt v hlučnom prostredí zvyšuje nervozitu, únavu a 

znižuje pracovný výkon. Deti z hlučných tried zaostávajú v čítaní s porozumením, horšie sa učia jazyky, 

sú viac nepozorné. Dlhodobé vplyvy hluku spolu so stresom majú ešte horšie následky (vzniká chronický 

vysoký tlak, depresívne správanie, žalúdočné problémy). Na hluk si organizmus nemôže zvyknúť 

(faktografické). 

 

Sluch je jedným z najlepšie vyvinutých ľudských zmyslov (19). Vnímame ním zvuky. Zvukové vlny za-

chytáva vonkajšie ucho (ušnica) a ako cez lievik ich posúva do zvukovodu k blane nazývanej bubienok. 

Ušný bubienok sa tiež rozkmitá a chvenie odovzdá trom kostičkám (kladivku, kovadlinke, strmienku). 

Tie prenášajú pohyby do trubice slimákovitého tvaru, vyplnenej zvláštnou tekutinou. V nej sa rozhýbu 

nervové vlákna. Zvukové vlny sa tu menia na elektrické, ktoré sluchovým nervom prichádzajú do mozgu 

- „počujeme "  (faktografické). 

4. Práca s aplikačnými úlohami 

Začínali sme prípravou exkurzie na letisko, kde všetci žiaci mali možnosť „byť tam", získať bez-

prostredné zážitky súvisiace s preberanou témou. Sami si naplánovali cestu, vygenerovali vhodné 

správanie, pripravili mapy, rozdelili úlohy, kde si každý žiak okrem povinnej úlohy vybral jednu voliteľnú 

úlohu. Počas cesty prebiehal výskum (zbieranie údajov). 

Príklady úloh na cestu: 
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- Zaznačte číslom, podľa stupnice druhov hlukov, vnímanú hlučnosť prostredia (MHD, zastávky) 

do mapy k príslušnému úseku cesty. Zapíšte (nakreslite) zdroje hluku a odhadnite ich hlasitosť. 

Zaznamenávajte hneď na zastávkach, po nástupe do MHD, medzi zastávkami. 

- Počas cesty nahraj aspoň 10 rôznych zvukov. Vytvor ich zoznam, kde uvedieš zdroj a odhadovanú 

intenzitu každého zvuku. 

Na letisku žiaci znovu pracovali v skupinách najmenej po troch. Mali spracovať tri úlohy, jedna z nich 

bola povinná. Príklady úloh na letisku: 

- Urob interview aspoň s troma pracovníkmi letiska z rôznych pracovných prostredí o vplyve hluku 

na ich organizmus. (Priprav si aspoň päť otázok.) Napíš krátku správu o tom, čo si sa dozvedel 

(aspoň 15 viet). 

- Zisti u zodpovedného pracovníka letiska, aké protihlukové opatrenia robia na letisku pre cestujúcich 

a pre pracovníkov letiska. Prečo? Vypracuj správu o získaných informáciách v rozsahu aspoň 

15 viet. 

Po exkurzii, ktorá poskytla žiakom zážitok byť tam, nasledovalo jednodňové tematické vyučovanie. 

Obsahovalo učivá rôznych predmetov: prírodopis, fyzika, matematika, slovenský jazyk, etická výchova, 

členené do troch blokov. Žiaci znovu pracovali na aktivitách povinných a voliteľných. Učivo prírodopisu 

siedmeho ročníka sa usilovali osvojiť si prostredníctvom úloh o tom, ako počujeme napr.: 

- Napíš príbeh (rozprávku) o tom, ako počujeme. Aspoň 15 viet. 

- Vytvor z pomôcok v triede model ľudského sluchového aparátu a vysvetli jeho fungovanie. 

- Nakresli seriál (komix) o tom, ako počujeme. Aspoň po jednom obrázku z každej fázy prenosu zvuku. 

- Zdramatizuj ako počujeme a predveď to spolužiakom, v trvaní aspoň 1 minúty. (V skupine najviac 

štyroch spolužiakov.) 

Snaha o spojenie učiva s realitou sa odrazila v úlohách typu napr.: 

- Zmeraj hluk v aspoň v troch rôznych pracovných prostrediach školy, zaznamenaj miesta merania 

do plánu školy. Prostredníctvom stĺpcového diagramu porovnaj výsledky merania hlučnosti 

v budove školy s priemernou hlučnosťou v budove letiska. 

- Na plagát s  rozmermi 40 x 120 cm vytvor stupnicu intenzity zvuku od 0 dá do 130 dá. Stupnicu 

ilustruj obrázkami z prostredia školy. Vyznač hranicu rizika, nebezpečia, bolesti. 

- Priprav scenár vyučovacieho bloku o hluku (čo je to hluk, ako ho vnímame, meriame, ako vplýva 

na organizmus) pre žiakov I. stupňa. (Navrhni aktivity najmenej pre tri inteligencie.) 

- Vytvor siluetu ľudského tela. Vyznač orgány, ktoré najviac poškodzuje hluk. Na plagát pripíš slogan 

pre informačnú kampaň na zníženie hlučnosti v jedálni. 

Úlohy boli zostavené s použitím Gardnerovej teórie mnohopočetných (viacnásobných) inteligencií 

a Bloomovej taxonómie. Bolo možné na nich pracovať aj mimo triedy. 

Okrem spomínaných aktivít prebiehalo meranie hluku v troch triedach počas vyučovania, na všetkých 

chodbách štyroch poschodí počas prestávok, v relaxačnej miestnosti v škole, v jedálni v čase vydávania 

obedov. Meralo sa počas troch týždňov. Nasledovala informačná kampaň o účinkoch hluku, po ktorej 

pokračovalo opakované meranie rovnako ako v predchádzajúcich troch týždňoch. Štatistické spracovanie 

nameraných výsledkov prebiehalo po vyučovaní ďalšie dva týždne. Bolo súčasťou prípravy veľkej 

prezentácie na celoškolskej výstave pod názvom „Čo môžem urobiť pre Zem". 
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Časový harmonogram priebehu projektu 

 

 

Aké boli výsledky meraní, čo sme zistili? Pri opakovanom meraní hlučnosti v triedach sa potvrdil 

predpoklad, ktorí žiaci pred začiatkom meraní formulovali - zníženie hlučnosti v triedach po informačnej 

kampani. Priemerné zníženie hlučnosti bolo 15 dB. Zistili sme tiež zníženie hlučnosti v triedach v druhej 

polovici dňa. Pri opakovanom meraní boli v jedálni inštalované protihlukové panely. Priemerná hlučnosť 

počas vydávania obedov sa znížila o 6,4 dB. Oproti predchádzajúcemu roku bola nižšia maximálna 

nameraná hlučnosť o 12,5dB. 

Žiaci vypracovali záverečnú správu z výsledkov meraní, ktorá obsahovala aj návrhy na zníženie 

hlučnosti v škole. Správa bola odovzdaná vedeniu školy. Veľmi prínosné bolo „vyučovanie expertov" 

v triedach nižších ročníkov, ktorí dokázali osloviť spolužiakov a motivovať ich pre hľadanie možností 

zlepšovania školského životného prostredia. 

Okrem zistení údajov a overení hypotéz medzi výsledky projektu patrili aj zmeny v správaní žiakov, 

v ich schopnosti spolupracovať, nadviazaných priateľských vzťahoch, v prebraní zodpovednosti za svoje 

správanie, sebakontrole. Predpokladom k udržaniu takýchto zmien v správaní je ďalšie pozitívne 

podporovanie. 

V rámci tvorivej dielne som predstavila priebeh projektu hluk pomocou diapozitívov a krátkeho 

videozáznamu z vyučovania mladších žiakov staršími. Ďalej účastníci dielne pracovali na nasledujúcich 

úlohách: 

1. Prečítaj si fakty o vplyve hluku na organizmus a vyber si dva fakty, ktoré ťa najviac zaujali. Diskutuj 

o nich najprv v dvojici, potom v celej skupine. 

2. Vyberte si jednu z úloh (zo zoznamu aplikačných úloh pre deň vyučovania o hluku), na ktorej by ste 

chceli pracovať. Zistite, aký typ inteligencie rozvíja. 

3. Aké životné zručnosti potrebujú deti na spracovanie vami vybranej úlohy? 

január február marec 
 

apríl máj 

 exkurzia na letisko I. meranie hluku 

v škole, práca 

na aplikačných úlo-

hách po vyučovaní 

 
II.  meranie hluku 

škole 

učenie mladších 

spolužiakov 

 tematické učenie 

o hluku 

spracovanie meraní v II.  meranie hluku 

v škole 

 I. meranie hluku 

v škole, práca 

na aplikačných 

úlohách 

po vyučovaní 

spracovanie meraní II. meranie hluku 

v škole,  záverečné 

spracovanie in-

formácií 

príprava exkurzie l. meranie hluku 

v škole, práca 

na aplikačných 

úlohách 

po vyučovaní 

informačná kampaň, 

spracovanie meraní 

prezentácie výsledkov 

na celoškolskej 

výstave 
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4. Nájdite kľúčové učivo k vami vybranej úlohe a diskutujte v dvojici o type kľúčového učiva (pojmové, 

faktografické, zručnostné). 

Z úloh 3. a 4. si účastníci vyberali podľa miery poznania programu ITV. 

Pre záverečnú komunitu som vybrala krátky príbeh na zamyslenie Spev svrčka z knihy R. Abeln: Život 

plný setkání. 

Spätnú väzbu k priebehu dielne spracovali účastníci písomne. Odpovedali na otázky, čo sa naučili, čo sa 

im v dielni páčilo, čo mohlo byť lepšie a čo potrebujú pre podporu pri aplikácií ITV v ich praxi. 

 

Ukážky nálepiek vytvorených v projekte pre informačnú kampaň za zníženie hlučnosti v škole. 
 

 

 

 


