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Priebeh a realizácia ročníkového projektu: 

 

„Poznávame a chránime prírodné  spoločenstvá“ 

                                                                              

                                                                                     

                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

Školský rok: 2012/2013                 Trieda: II. A 

 



Ciele projektu:  

 získať nové teoretické vedomosti o prírode zaujímavými, netradičnými 

a záţitkovými formami učenia, poznatky aplikovať v praktických 

situáciách, 

 formovať u ţiakov environmentálne postoje vedúce k ochrane prírody 

a starostlivosti o ţivotné prostredie, 

 environmentálne cítenie pestovať v  priamom styku s prírodou 

a nachádzať v nej priestor na praktické prírodovedné aktivity ţiakov. 

 

Osnova projektu :                                              

1. Les a jeho tajomstvá: 

 Spoločenstvo lesa 

 Ţivot stromu 

 Ako sa mení môj  strom  

 Rozhovor so stromom 

 Lesní obyvatelia 

 Zachráň strom 

 Smetisko do lesa nepatrí 

2. Premeny lúky: 

 Ţivot na lúke – spoločenstvo lúky 

 Prírodné laboratórium 

 Čarovná myška 

 Príroda v triede 

 Chránime krásy prírody 

 Vône leta 

 Zelená lekáreň 

 liečivá kytička pre mamičku 

 



3. Ţivot na brehu a vo vode: 

 Spoločenstvo  -  breh  -  voda 

 Kolobeh vody v prírode (Putovanie Kvapôčky) 

 Encyklopédia – „Bystrá  hlavička“ 

 Kto potrebuje vodu? 

 Malí prírodovedci 

 Ekoateliér 

 Vernisáţ v prírode 

 

Termín trvania ročníkového projektu: 

október  2012 –  máj 2013 

 

Hlavná prierezová téma :  

 environmentálna výchova 

 

Ďalšie realizované prierezové témy: 

 osobnostný a sociálny rozvoj 

 finančná gramotnosť 

 mediálna výchova 

 multikultúrna výchova 

 ochrana ţivota a zdravia 

 tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 ľudské práva 

 program prevencie obezity 

 regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

                                                              

 



Forma výstupu:  

Výsledkom ročníkového projektu, „Poznávame a chránime prírodné 

spoločenstvá“, budú tri projektové knihy: „Les a jeho tajomstvá“, „Premeny 

lúky“, „Ţivot na brehu a vo vode“, ktoré môţu slúţiť ako edukačno-metodická 

pomôcka.  

 

 

Priebeh a realizácia ročníkového projektu: 

 

„Poznávame a chránime prírodné  spoločenstvá“ 

                                                                             

 

                                                                                   

                                                                                                         

 Trieda  „Usilovných včeličiek“  pokračovala  aj v tomto školskom roku  

v bádaní a hľadaní nových poznatkov,  zaujímavostí  a nezvyčajných záţitkov. 

Pre ţiakov boli tieto aktivity príťaţlivé predovšetkým tým, ţe boli  spojené 

s prírodou (realizovali sa v čo najväčšej miere v prírodnom prostredí) a čo je 

najdôleţitejšie, potulkami prírodou ich stále sprevádzal  triedny maskot - včielka 

Majka. 

          Motivačný príbeh ţiakov II. A triedy pomaly  vťahoval do tajov  

čarokrásnej prírody: „ Bol krásny októbrový deň. Slniečko zasvietilo do okien 2. 



A triedy a včielka Majka  priletela zo svojich potuliek prírodou. „To je krása! To 

je krása! Musíte to všetci vidieť!“ kričala na plné hrdlo. Deti oţili a začali 

vykrikovať jedno cez druhé. „Kde je tá krása!“ „Čo sa ti tak veľmi páčilo!“ „Aj 

ja to chcem vidieť!“ „Zaveď nás tam!“, veselo volali. 

 Včielka Majka im porozprávala, čo zaujímavé zaţila v lese, keď zbierala 

huby; aký nádherný voňavý koberec má lúka a koľko krásnych zvieratiek, 

s ktorými sa skamarátila, stretla pri potoku. Deti počúvali so zatajeným 

dychom. „Chceli by ste tú krásu vidieť aj vy?“, opýtala sa. Deti samozrejme 

prikyvovali. „Tak dobre“, povedala,  „ale, pravdaţe,  musí  s tým súhlasiť aj 

pani učiteľka!“ Všetky deti otočili hlavy na pani učiteľku a boli spokojné, keď 

videli, ţe sa usmieva a súhlasne prikyvuje. „Samozrejme, hurá do prírody!“ 

veselo zvolala pani učiteľka a deti sa pridali. „Hurá do prírody, do prírody!“ 

tešila sa celá trieda. 

 Takto sa ţiaci 2. A triedy rozhodli, ţe budú spoznávať okolitú prírodu  

a chrániť jej krásy spolu so svojou kamarátkou včielkou Majkou...                                  

Zo spoločných potuliek prírodou vznikli tieto tri projektové knihy. 

 

             

 

 



1. Projektová kniha : „Les a jeho tajomstvá“  

 

Les skrýva v sebe veľa krásnych prekvapení, ak ho vieš vnímať srdcom! 

              

 Pri skúmaní lesa,  štúdiom encyklopédií a internetu sme sa  dozvedeli veľa nového 

o zvieratkách a rastlinách. Zaujali nás  všetky lesné zvieratá,  stromy a ich ţivot.  

   V priebehu školského roka sme sa zmenili na Lesinkov, ktorí chránili les. Vysadili sme 

si na školskom dvore „stromček II. A triedy“, o ktorý sa staráme, ochraňujeme  ho a denne 

pozorujeme jeho zmeny počas rastu. Vyčistili sme od odpadkov malý úsek lesa na Zahure. 

 Spolu sme vytvorili Pravidlá lesného poriadku, z ktorých za najdôleţitejšie povaţujeme 

pravidlo č. 7 „Ak sa nevieš slušne správať, do lesa radšej ani nechoď!“  

Našim kamarátom sme zahrali divadielko „Špinavý les“, ktoré sa im veľmi páčilo. Ţiaci 

VIII. B triedy nám tieţ niečo darovali!  Vyrobili pre nás dve krásne knihy o zvieratkách: 

Škaredé káčatko a Spoznávaj obyvateľov lesa. Niektoré lesné zvieratká z kniţky sme stretli aj 

v ZOO v Košiciach. 

V prírode sme sa zmenili aj na výtvarníkov a namaľovali sme obrázky z lesa „Drevená 

koţa“, ktoré sa nám veľmi vydarili. 

Na hodine slovenského jazyka sme si zloţili básničku o lese. Snaţili  sme sa vyjadriť 

pocity smutného stromu, ktorý nám porozprával prečo  trpí. 

 

              

Cestujeme  do prírody...                                ... uţ sme tu, na Zahure pod lesom... 

 

Všetko, čo sme zaţili, videli a robili nájdete v našej knihe „Les a jeho tajomstvá“ 

 

 



 

 

           

 

              

 

 

 



 

          

         

       

        



 

      

          

         

        



          

        

      

 

   



2. Projektová kniha : „Premeny lúky“ 

                                                                                             

Chytil som motýľa, uhynul mi. 

Odtrhol som kvietok, zvädol mi. 

Vtedy som pochopil,  

ţe prírody sa netreba dotýkať rukami  

ale iba srdcom. 

 

 Na lúke nás zaujali farebné kvety. Niektoré sme poznali, iné sme hľadali  v múdrych 

knihách – encyklopédiách a atlasoch. Skúmali sme ich z blízka a pozorovali stavbu kvetov 

a listov. Kvety, ktoré sa nám páčili sme odfotili a urobili sme krásne zábery. Zistili sme, ţe 

v kaţdom ročnom období má lúka inú farbu i vôňu, ale stále je krásna. Vytvorili sme si 

„herbár“ kreslených a maľovaných kvetov. Aj v triede sme si urobili „mini“ záhradku 

a pestovali sme tam poniklec lekársky, prvosienku jarnú, fialku lesnú, sedmokrásku obyčajnú 

a jahodu obyčajnú.  

 Pozorovali sme drobných obyvateľov lúky, ktorí skáču, lezú a lietajú... Niektorí sa 

nám páčili, iných sme sa trošku báli... ale budeme ich všetkých chrániť! Najviac sa nám páčili 

farebné motýle. Krásne motýle  sme videli aj v botanickej záhrade v Košiciach. Podarilo sa 

nám vidieť jeho premenu z kukly na motýľa.  

 

 

               

                ...naša lúka...                                            ...skúmame krásy lúky... 

 

 

Projektová kniha o premenách lúky vám porozpráva viac... 



 

 

 

 

       

 

 

        



 

    

     

    

     

 



 

   

   

     

 

 

 

                              

 

 



3. Projektová kniha : „Ţivot na brehu a vo vode“   

 

            Máš prírodu rád? Buď jej kamarát! 

            Nešpiň ju a nehádţ smeti! 

            Môţme sa v nej spolu hrať... 

 

Voda je veľmi dôleţitá pre človeka, všetky rastliny a ţivočíchy. Pozorovaním rybníka 

sme sa zoznámili s rastlinkami a ţivočíchmi, ktoré ţijú vo vode a pri vode. Zaujali nás ryby, 

ktoré sem tam vyskakovali nad vodnú hladinu, ale aj slimáky, mušky,  váţky, včielky, ktoré si 

lietali sem a tam.  

V ţaburinke sme videli malé ţubrienky, ktoré sa čoskoro premenia na ţabky a odfotili 

sme si ich. Pri našom rybníku rástli pálky.  Páčilo sa nám aj záruţlie močiarne a modré 

nezábudky... 

O vodičke sme si zloţili krátke básničky a zaspievali veselé pesničky... 

 

Pozri mamo, pozri tato, 

z oblakov nám prší zlato. 

Tešíme sa všetci spolu, 

vodičku zas máme dolu. 

 

             

         ... to je ale veľa vóóóódy...                             ... ukáţ sa mi rybička... 

 

 

 

 

 

Čo sme ešte pri rybníku zazreli? To sa dozviete v našej tretej projektovej knihe.   

 



 

 
 

 

 

 

       
 

          
 

 

 



   
 

 

      
 

        
 

        
 



   
 

Urobili sme si aj v triede prírodné spoločenstvá     

 

 

 
 

         ...na lúke...                                          ... pri vode a vo vode...                  ...v lese... 

 

                                                                        
 

Ahoj,   niekedy  nabudúce...! 


