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R O Č N Í K O V Ý      P R O J E K T 

„Levoča – krásavica v UNESCO“       

Ciele:                                              

• poznať vznik a pôvod kráľovského mesta v  spišskom regióne, 

• oboznámiť sa s  históriou i súčasnosťou mesta Levoča, 

• naučiť sa vnímať krásu historických pamiatok ako dedičstva predkov,  

• poznať dôležitosť a význam  udržiavania historických pamiatok pre ďalšie 

generácie, 

• vedieť pomenovať niektoré významné historické budovy a ďalšie stavby 

kráľovského mesta,   

• prehlbovať regionálne povedomie a národnú hrdosť v spojitosti 

s národným kultúrnym dedičstvom, 

• získať vedomosti  o živote našich  predkov v meste Levoča   netradičnými 

zážitkovými formami učenia,  

• poznať významné udalosti a výrazné historické osobnosti späté 

s kráľovským mestom, 

• poznať historické osobnosti mesta v oblasti kultúry a umenia, 

• poznať regionálnu a miestnu ľudovú slovesnosť /napr. piesne, povesti/, 

• pestovať kladný vzťah k historickým pamiatkam, ľudovým tradíciám 

a histórii vôbec. 

 

 



Čiastkové ciele:  

 

• žiak dokáže samostatne vysvetliť vznik historického mesta Levoča; 

• žiak dokáže rozprávať o histórii a súčasnosti Levoče; 

• žiak dokáže citlivo vnímať krásu historických pamiatok mesta; 

• žiak dokáže správne určiť a pomenovať najznámejšie historické budovy 

a iné stavby a pamiatky mesta Levoča; 

• žiak dokáže samostatne opísať charakteristické znaky  života ľudí  

v stredovekom meste a porovnať ho so životom v súčasnosti; 

• žiak vie spájať pojmy „kráľovské mesto“ a „práva a privilégia mesta“, 

ktoré mu udelil kráľ; 

• žiak dokáže samostatne rozprávať o živote a diele majstra Pavla z Levoče; 

• žiak pozná najznámejšie mená historických osobností mesta v oblasti 

kultúry a umenia; 

• žiak dokáže umelecky vyjadriť svoje pocity, názory a skúsenosti 

z prehliadky historických pamiatok mesta; 

• žiak vie, kedy bol zrealizovaný zápis historického centra Levoče do 

Zoznamu svetového dedičstva UNESCO; 

• žiak chápe, prečo je mesto Levoča zapísané v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO; 

• žiak dokáže sprevádzať návštevu v historickom centre Levoče; 

• žiak dokáže samostatne vysvetliť, ktoré historické udalosti a osobnosti 

preslávili mesto; 

• žiak dokáže primerane prežívať a interpretovať regionálne piesne, 

povesti, príslovia a porekadlá; 

•  žiak dokáže chápať nutnosť ochrany historických pamiatok pre ďalšie 

generácie; 



• žiak dokáže samostatne vyhľadať informácie o Levoči z rôznych  médií 

/internet, encyklopédia, odborné časopisy/;  

• žiak sa dokáže citlivo vyjadrovať o národnom kultúrnom bohatstve 

a histórii vôbec. 

 

 

 

Hlavná prierezová téma :  

• regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Ďalšie realizované prierezové témy: 

• osobnostný a sociálny rozvoj 

• mediálna výchova 

• multikultúrna výchova 

• ochrana života a zdravia                                        

• tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

• dopravná výchova 

• ľudské práva 

• národný štandard finančnej gramotnosti 

• environmentálna výchova 

 

 



Realizovaná  forma výstupu: 

 

Výsledkom  ročníkového projektu je projektová kniha „Levoča – krásavica 

v UNESCO“ a prezentácia v PowerPointe „Kráľovské mesto - Levoča“. 

 

Osnova realizácie projektu: 

1.  Vitajte v Levoči, vitajte v kráľovskom meste! 

2.  Potulky levočskými hradbami 

3.  Levočská biela pani                 

4.  Majster Pavol   z  Levoče a jeho dielo 

5.  Chrám sv. Jakuba 

6.  Klietka hanby  

7.  Radnica       

8.  Turzov dom 

9.  Župný dom      

10.  Naše fotografie 

11.  Dovidenia krásavica, dovidenia, Levoča!            

 

 

 



Vlastná realizácia a obrazový priebeh 

ročníkového projektu:  

„Levoča – krásavica v UNESCO“ 

 

V tomto školskom roku sme plnili úlohy a aktivity ročníkového projektu 
o krásnom historickom meste Levoča, ktoré je zapísané  do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO.                                                                        

Niekoľkokrát sme navštívili mesto Levoču a videli sme tam nádherné historické 
budovy, z ktorých sa nám najviac páčili meštianske domy na Námestí Majstra 
Pavla z Levoče. V strede námestia je bývalý obchodný dom, Chrám sv. Jakuba, 
levočská radnica so zvonicou, evanjelický kostol, nádherný je tiež Turzov dom 
i veľký a malý župný dom. 

Navštívili sme tri múzeá, kde sme videli medený luster, ktorý darovala Mária 
Terézia mestu Levoča. Dozvedeli sme sa, ako kedysi žili dedinskí ľudia, ako 
pracovali na poli, ako sa zabávali, či ako bývali vo svojich domčekoch na Spiši. 
Krásne diela Majstra Pavla – rezbára a sochára z Levoče sme obdivovali 
v dome, kde rezbár žil a tvoril. 

Na potulkách levočskými hradbami sme na vlastné oči videli mohutnú stavbu, 
ktorá dokonale chránila Levočanov pred nepriateľmi. Hradby, bašty  a priekopa 
nepustili zlých ľudí do mesta. Dobrí a milí  ľudia mohli vojsť dnu – do mesta 
Košickou, Mendharskou alebo Poľskou bránou, ktoré sa dodnes zachovali.  Na 
hradbách a v baštách boli pripravení vojaci s puškami a delami.  

Pri prechádzkach Levočou sme spoznali veľa nového a dozvedeli  sme sa 
zaujímavé veci o stredovekom meste a živote ľudí v ňom. Ochutnali sme tiež 
levočskú pizzu na Vetrovej  ulici a zistili sme, že na Vetrovej  naozaj fúka silný 
vietor. Keďže svietilo slniečko, chutila nám aj sladká zmrzlina.  

Veríme, že sa nám podarí niekedy ešte Levoču navštíviť a zaspomíname si na 
to, čo sme tu videli a zažili ako štvrtáci... 

Fotografiami z návštevy Levoče, ale aj z našej knihy sa aspoň  na chvíľu môžete 
s spolu s nami preniesť do krásneho historického mestečka... 

 



Žiaci IV. A triedy vám predstavia  projekt slovom i obrazom vo svojej knihe: 

1. Vitajte v Levoči, vitajte v kráľovskom meste! 

                        Naša kniha sa otvára, nech sa páči, vstúpte... 

 

   ... kráľovské mesto a jeho pýcha... 

 ... dýcha históriou. 

 

 



...majstrovo námestie... 

 

2.  Potulky levočskými hradbami 

 

 

 

  ...hradby chránili celé mesto... 

   ...boli sme tu! 



 

                                                      ... videli sme hradby na vlastné oči... 

 

 

            ...  túlame sa hradbami... 

 

  

 



3.  Levočská biela pani   

 

  

   ...vyzerala asi takto... 

 

   ...Júlia bola krásna zradkyňa? 

 

  



 ...láska a zrada... 

              

4.  Majster Pavol   z  Levoče a jeho dielo 

 

 

   ...ako asi žil? 

 

 



 

...ako žili ľudia  v kráľovskom meste... na Spiši... 

   

 

5.  Chrám sv. Jakuba 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...najvyšší oltár na 

svete... 

 

6.  Klietka hanby  

 

  ... videli sme klietku 

hanby a nakreslili sme si ju... 



   ... a ešte raz... 

... oproti klietke stojí evanjelický kostol... 

  

 

7.  Radnica     

 

   

                           ... historická radnica je pýchou mesta dodnes... 

 



 

                                              ... a tu je luster, ktorý darovala mestu Mária Terézia! 

 

8.  Turzov dom            ...určite sa ti páči!  Veď je najkrajší... 

 

 

9.  Župný dom             ... najprv postavili malý, potom ešte veľký... 

  



10.  Naše fotografie 

 

                                            ... fotili sme všetko, čo sa nám páčilo... 

 

 ... aj mestské divadlo... 

  

 ... a starý obchodný dom... 

 

 



 

                               ... takto vidia Levoču iní umelci ... 

 

 

 

... o Levoči sme si čítali aj písali... 

  



 ... mesto je v UNESCO... 

 

11.  Dovidenia krásavica, dovidenia Levoča!   

  

 

... Levoču sme si aj namaľovali... 

 

   

 



 

... s Levočou sme sa rozlúčili pesničkou... 

 

     

                   Ale nie určite nie na dlho... 

 

    

 



 ...naša kniha sa zatvára... 

    

 ...Miško nám ju vyzdobil krásnou maľbou. 

 

 

Historické mesto Levoča sa nám veľmi páčila a cítili sme sa tam dobre. Určite 

ešte niekedy do Levoče pricestujeme a znovu si urobíme prehliadku 

historických pamiatok. 

Ešte zopár fotografií z návštev:   

  

Na vetrovej ulici fúka vietor, no v pizzerii nie ... 



Na radnici a pod radnicou... 

  

  

Oddychujeme aj so zmrzlinou... 

   

Pri veľkom župnom dome a mestskom divadle... 

   

Pri klietke hanby   a v múzeu na radnici... 



     

V múzeu o  dedine na Spiši... 

     

Pri malom župnom dome, pri Turzovom dome a v dome Majstra Pavla... 

 

   

Na hradbách a pri Košickej bráne... 

Tu všade sme boli a videli sme toho ešte viac... 



Krásavica – Levoča... 
 

Prišli sme raz do Levoče,  

pozrieť si to mesto krásne... 

Historické budovy a parky, 

 radnicu, zvonicu i klietku hanby. 

Páčia sa nám veľké hradby, 

 veď  chránili v meste ľudí. 

Tatátov dnu nepustili,  

nepriateľov odrazili. 

Levoča je kráľovská, je tu história obrovská... 

Chrám svätého Jakuba, Majster Pavol vystrúhal. 

Oltár je tu najvyšší, pre celý svet najkrajší. 

Biela pani levočská,  

veľa lásky v sebe má. 

Zradila mesto pre muža, 

a preto dnes blúdi po hradbách. 

Chráňme si ju, Levoču prekrásnu! 

Pretože ľuďom z blízka i ďaleka, veľa krásy ponúka. 

Levoča, krásavica veru je, to mesto veľmi nádherné. 

Radi sa tu vrátime, 

všetko si zas pozrieme... 

 



 

 

 

Básničkou, ktorú sme zložili a maľbou levočskej radnice sa s vami lúčime... 
...zároveň vás pozývame na návštevu krásneho historického mesta na Spiši, 

mesta, ktoré môžeme smelo nazvať - krásavica v UNESCO. 

D O V I D  E N I A !     

 

 žiaci IV. A triedy a p. uč. Štefánia Tkáčiková 


