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Projekt, ktorého cieľom je na našej škole uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inova-
tývnych foriem a metód výučby – realizuje sa v rokoch 2013/2014.  
Cieľová skupina: žiaci 2. -3.ročníka – Matematika, slovenský jazyk, obohatenie, prírodoveda              žiaci 5.,6. ročníka – Biológia  
                               žiaci 5.,6.,7. ročníka  - Informatika             žiaci 7. ročníka – Fyzika           žiaci 4.,5.,6.-8. ročníka – Cudzie jazyky-
Obsah – Vypracovanie pracovných listov, didaktických materiálov, metodických listov,  power pointovských   prezentácií, otvo-
rené hodiny pre verejnosť- rodičov, vybavenie učební didaktickou technikou, didaktickými pomôckami. 

Projekt sa realizuje vďaka podpore 

 z Európskeho sociálneho fondu     

v rámci Operačného programu Vzdelávanie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ 
 

Ako to vidím ja : 
Tento školský rok je naše vyučovanie o niečo 

zaujímavejšie. Na hodinách slovenského jazyka, 

matematiky a  prírodovedy chodíme pracovať 

do „Čitárne“. Čitáreň je miestnosť, ktorú pre nás 

vďaka PROJEKTU zriadili pani učiteľky. Máme 

tam interaktívnu tabuľu a notebooky. Na slo-

venskom jazyku sa na nich učíme písať oznáme-

nia, inzeráty a pozvánky. Na matematike počí-

tame na interaktívnej tabuli , pracujeme 

s prezentáciami a pracovnými listami. Je to veľ-

ká zábava. Na prírodovede pani učiteľka  púšťa 

k učivu videá. Na obohatenie chodíme pracovať 

do učebne, ktorú v škole voláme „Malá infor-

matika“. Je hneď vedľa našej triedy. Pracujeme 

s interaktívnou tabuľou a okrem pracovných 

listov pracujeme aj na počítačoch, kde  vypraco-

vávame interaktívne cvičenia.  

                                  Sára Dobrovodská, 3.B 
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Ako to vidím ja : 
Na hodinu biológie v učebni na prízemí sa 

teší asi každý jeden z nás. Počas hodiny 

od minulého roka, pracujeme 

s interaktívnou tabuľou, na ktorej nám 

pani učiteľka Skalová premieta priprave-

né prezentácie k učivu. Niekedy si ich 

vyrobíme aj sami a odprezentujeme. Je to 

veľmi zábavné a hodina sa pre nás stala 

zaujímavejšou. Tento rok sme dostali aj 

pracovné listy, vďaka ktorým nemusíme 

toľko písať. Pracovné listy a interaktívna 

tabuľa nám veľmi pomohli pri prípravách 

na písomky. Preto vieme, že keď teraz na 

hodine budeme dávať pozor a pracovať 

podľa pokynov pani učiteľky, písomka 

bude ľahká ako vyzutie topánok. 

                            Barbora Lipovská, 6.A 

Ako to vidím ja : 
Nemčina. Tento rok sme s nemčinou 

postúpili o level vyššie. Už to nie je prvý 

rok a práve preberáme čo jedia a pijú 

ľudia  v Nemecku. Určite si teraz myslí-

te, že sa budeme bifliť každé jedno 

slovíčko. Slovíčka sa síce učíme ale inou  

formou. Osemsmerovky, tajničky, 

projekty a hry, pracujeme s počítač-

mi. Takýto spôsob je oveľa príjemnej-

ší a ľahší na učenie. A ja dúfam, že 

takýto spôsob učenia nám vydrží ešte 

čo najdlhšie.  

                           Tereza Zaťková,  7.B 

 

Plagátové práce: žiačky  7.B 
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