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Cesta za osobnosťami Slovenska  
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

Predkladateľ: 
OZ Medzilaba 

 
Adresa: 
Medzilaborecká 11 

82101 Bratislava 

Okres Bratislava II 

 
IČO: 42266700 

Dátum registrácie: 

Číslo spisu: 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK2202000000003186271653 

 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Ľuba Jarošová 

E-mail:  l.jarosova@centrum.sk 

 
Vyhodnotenie projektu 
Zhrnutie  realizácie: 

Projekt  "Cesta za osobnosťami Slovenska",  mal  pre nás veľký význam. Vzhľadom na pandémiu, ktorá v krajine vypukla, sme 

museli jeho obsah, organizáciu a ciele trošku upraviť. Podľa možností a našich schopností sme však na projekte pracovali. 

 Zistili sme,  že ÁNO Slovensko má veľa osobností, ktoré sú pre nás, pre národ a aj pre celý svet, veľmi dôležité. No pre nás sa v tomto 

období stali osobnosťami obyčajní ľudia, herci, speváci a  najmä  - naši rodičia.  

Naučili sme sa, ako pracovať na diaľku, ako  viesť kooperáciu  a  ako vyberať stratégie. Na projekte ešte stále  pracujeme, mapujeme 

ľudí, ktorí si zaslúžia nosiť meno "Osobnosť Slovenska". 

 
Splnenie cieľov: 

Ciele sa nám podarili naplniť, sme spokojní so svojou "pátračkou", aj keď zmenila trochu smer. 

 S projektom sme začali už v školskom roku 2019/2020. 

- videli sme divadlo - TESLA a priatelia 

- naši deviataci nás vtiahli (besedou a prezentáciou) do života Ľ. Štúra, zoznámili sme s Maticou Slovenskou a identitou národa 

- pracovali sme v edukačnom portáli KOZMIX 

- pátrali sme v knižniciach, na internete, čítali správy a učili sa čítať z  mapy Slovenska 

- na začiatku školského roka 2020/2021 sme otvorili naše pátranie spoločnými odznakmi "MISIA ZAHÁJENÁ" a 

pokračujeme ďalej. 

 
Počet účastníkov: 

Do projektu bolo zaradených celkovo 60 žiakov a 4 učitelia. 

 
Realizované aktivity: 

Divadlo TESLA - začali sme ľuďmi, ktorí sa síce nenarodili na Slovensku, ale pre ľudstvo sa stali veľmi dôležitými. Divadlo Spoza 

Voza nám predstavilo osobnosti - Nikola Tesla, Thomas Alva  Edison, Mark Twain, Guglielmo Marconi. Divadelná inscenácia nás 

vtiahla do sveta známych ľudí a začali sme robiť svoje prvé portfólio. Aj keď sme nemohli zažiť návštevu na Mohylu pod  Bradlom, 

zažili  sme  prezentáciu  s besedou  o  M.R. Štefánikovi  od  našich  deviatakov, ktorí  to  stihli do konca školského roka. 

Počas  online  vyučovania  sme  začal i pracovať  s edukačným  portálom  KOZMIX, ktorý  nám  poskytoval  veľa  úloh,  zamyslení 
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a aj množstvo oddychu pri práci o ľudových rozprávkach. Mali sme možnosť hlbšie sa zoznámiť s dielom najväčšieho slovenského 

zberateľa rozprávok - Pavla Dobšinského. Spoznali sme aj Martina Hrebendu, ktorý bol mendíkom a učil sa veľa kníh naspamäť. 

Osobnosťou sa pre nás stal aj slovenský herec Juraj Rašla, ktorý predčítaval žiakom príbehy, s ktorými sme potom pracovali. 

Pracovali sme s recenziami rozprávok a predávali si svoje ponaučenia. Pri tvorbe poézie sme sa tak stali na chvíľu osobnosťami 

(samozrejme za pomoci celej našej rodiny). Pani učiteľka si pre nás pripravila prezentáciu Slávni Slováci a Vynálezy, ktoré zmenili 

svet. Potom sme už mohli pristúpiť k študovaniu a tvorbe portfólií. Nezabudli sme osobnosti zachytiť do mapy Slovenska 

a odprezentovať  svoju tvorbu spolužiakom. Naďalej však v práci pokračujeme. Prešli sme históriou - Svätopluk, Pribina, Cyril a 

Metod, Ľ. Štúr, Janko Matuška, A. Dubček,  Jozef  Króner, Jánošík. teraz nás čakajú ďalšie osobnosti, ktorých tiež nie je málo... 

 
Zapojenie komunity: 

Do projektu sme zapojili nielen našich žiakov a učiteľov, ale i rodičov, starých rodičov (tvorba časovej osi) a kamarátov z blízkeho 

okolia. 

 
Pozitíva a negatíva: 

V negatívnom zmysle bol projekt určite ovplyvnený pandémiou, s deťmi som mohla riešiť úlohy len na diaľku. Nemohli sme ísť na 

vopred  naplánované exkurzie  a  do  školy v prírode - Terchová.  

Pevne  veríme, že  na  konci školského  roka  nám  povolia vycestovať do školy v prírode a naše portfólia  a vedomosti sa opäť 

rozšíria. 

V pozitívnom zmysle som bola nadšená prístupom detí k práci, k problému, k zadaniam. Svoje dočasné výsledky sme mohli zúročiť 

aj v súťažiach KOZMIXU, či Slavistického pierka na tému Slovensko v srdci Európy. Momentálne ma milo prekvapili pri kooperácii 

nad svojimi prácami, kolektívnosťou a zodpovednosťou. V besedách a rozpravách na danú tému som bola nadšená pohľadom detí, 

kto je pre nich OSOBNOSŤOU na ceste ich vlastným životom. Prakticky mi popísali svoje vzory.  

Nerobilo im problém vyhľadávanie v knižnici - pripravila som pre nich aktivitu "Pátračka", ani vyhľadať informácie na internete 

a porovnať ich z viacerých zdrojov. 

 
Plány do budúcnosti: 

Budúcnosť - ďalej plánujem (už sú pripravené) aktivity, v ktorých si žiaci rozšíria svoje obzory, svoj pohľad na ľudí naše krajiny, ďalej 

budeme pátrať v knižniciach, na internete, ale i vo vlastných zážitkoch. Bude sa stavať nový pavilón a dnes už máme sľúbenú od pani 

riaditeľky jednu miestnosť, ktorú vhodne pomenujeme a bude slúžiť na edukáciu pre všetkých žiakov našej školy, ale i pre iné školy. 

 

 

 


