
 

 

REPORT -  PROJEKT (mesiac  október 2022) 

:Špeciálna základná škola sa vo svojom vzdelávacom programe zameriava na enviromentálnu 

výchovu a postupuje v rámci vyučovacieho procesu v súlade s Národným programom rozvoja 

výchovy a vzdelávania na roky 2018-2027, ktorý sa zameriava na : 

Úpravu štátnych vzdelávacích programov 

Vypracovanie modelových školských vzdelávacích programov 

Podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 

Odbornú a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom pri výbere a prispôsobovaní 

učiva a tvorbe školských vzdelávacích programov 

Podporu zamerania obsahu výchovy a vzdelávania k zdravému životnému štýlu 

Zdroj :Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018-2027 KVALITNÉ 

A DOSTUPNÉ VZDELANIE PRE SLOVENSKO 

 V súvislosti s legislatívnymi možnosťami sa Špeciálna základná škola zameriava na 

enviromentálnu výchovu vo vzdelávacej oblasti : Človek a príroda.  

 

 

Špeciálnu základnú školu navštevujú deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím, 

vzdelávanie pre túto cieľovú skupinu je v mnohom pre pedagógov tejto školy náročné. 

Finančné prostriedky školy neumožňujú zabezpečiť pre vyučovací proces asistenta, ktorý by 

bol v mnohých činnostiach, týkajúcich sa individuálnejšieho prístupu k žiakovi v takomto 

prostredí nápomocný. Odborná kvalifikácia pracovníka s mládežou, ktorý  realizuje 

neformálne vzdelávanie, je zárukou kvalitného vzdelávania.  

Cieľ aktivity : Cieľom aktivity bolo vytvoriť v prostredí Špeciálnej základnej školy 

mimoškolský vzdelávací program Človek a príroda do ktorého by boli zapojení žiaci tejto 

školy. Vytvorením programu podporujeme cieľovú skupinu – žiakov školy, v prístupe ku 

kvalitnému vzdelávaniu. Svojim obsahom vzdelávací program napomáha upevňovať 

vedomosti formálneho vzdelávania, vychádza však z princípov neformálneho vzdelávania, 

ktoré kladú dôraz na rozvoj sociálnych spôsobilostí, učenie zážitkom, čím dochádza u žiakov 

k zlepšeniu študijných výsledkov, kompetencií. 

 Popis aktivity : Mimoškolský vzdelávací program sa realizuje v priestoroch Špeciálnej 

základnej školy podľa vopred stanoveného a vypracovaného rozvrhu (tento súvisí aj 

s rozvrhom vyučovacieho procesu, aby žiaci neboli zbytočne preťažovaný). Celkovo sa bude 

realizovať pre 8 skupín  (1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,ročník, TVP ročník) 2 hod. týždenne. Neformálne 

vzdelávanie  realizuje pracovník s mládežou (PhD.Jochimová), špeciálny pedagóg (Mgr. 

Ivanová), pracovník s mládežou (N.Lenďáková). Zvýšený počet pedagógov dokáže flexibilne 

riešiť dané situácie, a prispôsobiť program aktivít žiakom aj individuálne (chceme deti 

motivovať, nadchnúť, nie memorovať vedomosti). Pri tvorbe malých projektov(vtáčia búdka, 

strom z listov, atď...), vychádzky do prírody, ktoré napomáhajú k zážitkovej forme učenia, je 

pomoc pedagógov pre deti s mentálnym postihnutím nevyhnutná. 

Obsahovo sa tematický plán výchovno-vzdelávacej činnosti neformálneho vzdelávania 

zameriava na tematické okruhy : Znečisťovanie ovzdušia, Zvieratá v zime, Vtáčiky v zime, 

Ochrana zdravia – obliekanie v zime, Pôda – jej význam pre človeka, Znečisťovanie 

pôdy, Voda, Svetový deň vody, Šetríme vodu, Ekohry, Deň Zeme, Zachráňme našu 

planétu, Ochrana prírody na jeseň, Svetový deň zvierat, Medzinárodný deň vtáctva, 

Svetový deň zdravia, Les – čo o ňom viem, Ochrana lesov, Čistíme lesy a parky, Liečivé 



rastliny, Zbierame liečivé rastliny, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň 

oceánov, Skleníkový efekt (témy budeme dopĺňať a rozširovať) Každou témou sa v rámci 

vzdelávacieho programu zaoberajú 8h (1školský rok). V rámci každej témy sú nadstavené pre 

žiakov výstupy, ktoré umocnia získané vedomosti a sú komplexnou ukážkou zvládnutia 

obsahu učiva na základe neformálnych prístupov vo vzdelávaní. 

5. Cieľová skupina vrátane kvantifikácie a benefity pre cieľovú skupinu : 110 žiakov so 

špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú danú školu. Benefitom pre 

túto cieľovú skupinu je skutočnosť, že v rámci realizácie vzdelávacieho programu majú 

možnosť zúčastňovať sa rôznych exkurzií a návštev zaujímavých podujatí, ktoré priamo 

súvisia s obsahom programu. Keďže sa jedná vo veľkej miere aj o deti so sociálne 

znevýhodneného prostredia, účasťou na rôznych podujatiach im prinesieme množstvo nových 

zážitkov, ktoré sú motiváciou pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní, či odbornej príprave. 

 
V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci október 2022 

zamerali na nasledovné témy : 

I .týždeň  

Svetový deň zvierat (4.10.) 

Obsah: spoznávanie divožijúcich zvierat s poukázaním na zákonom chránené druhy 

Cieľ: poznať zákonom chránené druhy živočíchov a oboznámiť deti so správnou 

starostlivosťou o domáce zvieratá 

Výstup: vytvorenie náučných plagátov o divo žijúcich zvieratách so zvýraznením chránených 

a ohrozených druhov živočíchov 

 

II. týždeň 

Listová kretivita 

Obsah: spoznávanie listnatých stromov (javor, buk, dub, hrab, lipa, breza, vŕba) formou 

tvorivosti detí 

Cieľ: utvrdiť naučené listnaté stromy prostredníctvom listovej kreativity 

Výstup: zhotovenie obrázkov otlačených listov, zvieratiek z listov rôznych druhov stromov 

(líšky, jelene...), kytíc ruží z  javorových listov, jesenné svietniky a tanieriky, stromy z listov 

z papierových roliek, listové leporelo .... 

III. týždeň 

Svetový deň výživy (16.10.) 

Obsah: spoznávanie zdravých a nezdravých potravín, ukážka potravinovej pyramídy, 

poukázanie na poruchy stravovania – obezita, bulímia, anorexia 



Cieľ: poukázať na zdravé potraviny a ich časté zaraďovanie do jedálnička, spoznať dôsledky 

nevhodného stravovania a jeho vplyvu na zdravie 

Výstup: zhotovenie náučného plagátu potravinovej pyramídy, zdravých (nalepené obrázky 

zdravých potravín) a nezdravých (nalepené obrázky nezdravých potravín) papierových 

tanierikov, ochutnávka ovocných šalátov, varenie šípkového čaju spojené s ochutnávkou 

šípkového lekváru , zdroja vitamínu „C“ 

 

Kreativita z plodov 

Obsah: oboznámenie detí s plodmi jesene formou tvorivosti 

Cieľ: poznať plody listnatých stromov  (gaštany, žalude, bukvice, orechy ...) a kríkov (šípky, 

hloh, trnky...) aj poľnohospodárskych plodín (zemiaky, tekvice...) 

Výstup: zhotoveniefigúrok z gaštanov (slimáčiky, ježkovia), usmievavých žaluďov, ježkov 

zo zemiakov, tekvičiakov, veselých pečiatok z jabĺčok 

 

IV.týždeň    

Naturálne trhy – „Deň zdravia a športu „(24.10)  

Obsah: oboznámenie detí s naturálnymi trhmi zameranými na zdravú výživu (zdravé 

a nezdravé potraviny, potravinová pyramída) 

Cieľ: poukázať na dôležitosť vitamínov obsiahnutých v ovocí a zelenine a vyzdvihnúť ich 

priaznivý vplyv na zdravie 

Výstup: Projektový výstup.Na jednotlivých stanovištiach mali deti možnosť ochutnávať 

rôzne zdravé pomazánky (avokádovú, vajíčkovú, bylinkovú, tvarohovú, rybaciu...), len podľa 

chuti rozlišovať zdravé  (rôzne druhy ovocia) a nezdravé (keksíky, cukríky) potraviny, mali 

možnosť zhotoviť si ovocné špízy a šaláty, ale aj vytvoriť si jedlého ježka, alebo ovocného 

panáčika, prípadne zhotoviť ovocnú stonožku. Na ich zhotovenie použili jablká, hrušky, 

hrozno (modré, zelené, ružové). Využili sme aj deťmi vytvorené náučné plagáty a papierové 

tanieriky zdravých a nezdravých potravín, ktoré vytvorili k Svetovému dňu výživy (16.10.) 

Účasť žiakov na naturálnych trhoch bola pre nich poučná a inšpirujúca, rozvíjali si aj 

komunikačné schopnosti. Rovnako mali možnosť zapojiť sa aj do pohybových aktivít 

(Všeobecná pohybová príprava + Tarzania dráha, Caniska v pohybe, Tanec je radosť ), ktoré 

rovnako prispeli k rozvoju povedomia o zdravom životnom štýle. 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

 


