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Ciele projektu:
 Vnímať život ako najvyššiu hodnotu.
 Pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej 

perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti.
 Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a 

ich prostrediu, ako aj k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia.

 Podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného 
prostredia prostredníctvom praktickej výučby.

 Schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a 
kultúrnemu dedičstvu.

 Prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech 
konania k životnému prostrediu.

 Rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť 
zodpovednosť.



Metódy realizácie:
 motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný 

problém, motivačnú demonštráciu 

 rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, 
demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia 
s predmetmi, inštruktáž, heuristická a projektová metóda 

 praktické aktivity, prácu s knihou a textom, samostatné 
učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 
techniky a experimentovanie

 diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické 
hry, kooperatívne vyučovanie 

 metódy opakovania a precvičovania



Charakteristika výstupov:

 Získali sme množstvo nových a zaujímavých 
poznatkov

 Spoznali sme rôzne oblasti života a prepojili sme ich s 
odbornými poznatkami

 Pochopili sme význam ochrany zdravia, pamiatok, 
prírodných zdrojov a života

 Vypracovali sme materiály, ktoré budeme ďalej 
využívať  na hodinách jednotlivých predmetov
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Anglický jazyk:
 Lokálne a globálne ekologické problémy - príklad 

problému, jeho príčina, dôsledok , súvislosť, možnosti 
a spôsoby riešenia





Ruský jazyk:
 Zachovanie biodiverzity - význam druhovej 

rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na 
Zemi a jej ochrana



Fyzika:
Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana 

 Význam prírodných zdrojov pre človeka 

 Obnoviteľné prírodné zdroje 

 Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k 
udržateľnému rozvoju 

 Využívanie alternatívnych zdrojov energie 







Chémia:

 Prostredie a zdravie - kvalita života, rozmanitosť 
vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a spôsoby 
ochrany zdravia poznaním biogénnych prvkov





Biológia:
 Ochrana prírody a krajiny - les a význam lesa, funkcia 

lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné 
vzťahy v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky 
odlesňovania na životné prostredie



Dejepis:
 Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok - význam 

ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, ochrana 
mestských pamiatok zaradených do zoznamu 
Svetového dedičstva



Geografia:
 Ucelený pohľad na okolitú prírodu a prostredie, učí 

pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo 
vzťahu k životnému prostrediu, využíva priame 
pozorovanie žiakov okolitého prostredia



Výtvarná výchova:
 Naše mesto, obec - príroda a kultúra nášho okolia a jej 

ochrana



Telesná a športová výchova:
 Problematika vplyvu 

prostredia na vlastné 
zdravie a na zdravie iných 
poukazuje aj na 
dôležitosť starostlivosti o 
životné prostredie pri 
organizovaní masových 
športových podujatí



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

Kolektív žiakov VIII.A triedy


