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Slovenské naj........

• Ročník : ôsmy
• Školský rok: 2011/2012
• Realizácia projektu: september 2011 – jún 2012 
• Termín ukončenia: jún 2012
• Forma výstupu : plagáty s prezentáciou

Náplň projektu: 
Žiaci  8. ročníka počas školského roka plnili na hodinách jednotlivých predmetov 
čiastkové úlohy s danou tematikou. Ich úlohou bolo poznávať Slovensko z rôznych 
oblastí  (spoločenský, kultúrny, verejní a politický život) a zistiť čo je na Slovensku  
,,naj“ / najlepšie, najkrajšie, najhodnotnejšie, najstaršie/... Zároveň sa zameriavali 
aj na niektoré osobnosti Slovenska hlavne v predmetoch: slovenský jazyk, 
občianska náuka, výtvarná výchova, fyzika, chémia  a matematika. V ostatných 
predmetoch vyberali príbuzné ,,naj“ hodnoty príslušné tematickej náplni. Pomocou 
učiteľov jednotlivých predmetov vyhotovili plagáty s prezentáciou k daným 
čiastkovým úlohám.



Ciele projektu:

• Účasť na projekte by mala smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich 
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť 
problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 
a pracovať v tíme, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a  
schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Vychovávať žiakov v duchu 
humanistických princípov. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú 
motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne 
vyspelých a slobodných ľudí. 

• Žiakov viesť k zodpovednosti a samostatnosti pri vyhľadávaní, hodnotení a 
využívaní rôznych zdrojov informácií. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT 
žiakov v našej škole. Osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať 
metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať  o 
prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri 
riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom 
prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a 
sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, byť  si vedomý 
svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj 
život.



Metódy :

• Skupinová práca. 

• Práca vo dvojiciach. 

• Riešenie nadhodeného problému. 

• Rolové aktivity. 

• Príprava a prezentácia vlastnej práce 
vytvorenej v na danú tému. 

• Anketové metódy (dialóg, diskusia). 

• Zážitkové metódy (skúsenostné metódy).
























































