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      Projekt Klimatické zmeny

      Po absolvovaní seminára pre učiteľov k horeuvedenému projektu, sme v našej základnej škole  
vo Vtáčkovciach, ktorú navštevujú  žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,  začali  aktívne 
pristupovať  k  šíreniu  informácií  a  nových  poznatkov  z  danej  problematiky  týkajúcej  sa 
klimatických zmien. 
    Vďaka  pútavým  prednáškam  a  získaným  cenným materiálom,  ktoré  nám boli  na  školení  
poskytnuté,  sme  postupne,  veku  primerane  našim  žiakom  rozširovali  ich  poznatkový  systém. 
Snahou bolo  voviesť  ich  k  pochopeniu   vzájomných súvislostí  a  závislostí  -   nášho myslenia, 
následného konania, činnosti a z nich vyplývajúcich dopadov, zmien na naše bezprostredné okolie, 
v ktorom žijeme, ale hlavne a  predovšetkým na najviac postihnutých klimatickými zmenami - 
obyvateľov Afriky.  

      V druhej časti zasielame školské aktivity, ktoré sme realizovali v ZŠ Vtáčkovce počas školského 
roka 2010/2011 k problematike spomínaného projektu Klimaticé zmeny.

                                                                                                   S pozdravom 
                                                                                                                           Mgr. Marcela Timková
                                                                                                                        

  



Školské aktivity
     

Prednáška: Klimatické zmeny 1. časť 

Cieľ: Oboznámiť  žiakov so  základnými informáciami o klimatických  zmenách. Rozšíriť poznatky 
         žiakov v oblasti šetrenia prírodných zdrojov vody.

Metodický postup:
     
Evokácia:
      Premietnutím DVD filmu didaktického materiálu poskytnutého Slovenskou katolíckou charitou 
voviesť žiakov k problematike edukačnej jednotky. Prostredníctvom metódy  pojmové mapovanie 
hravou aktivitou zistiť aktuálnu poznatkovú úroveň žiakov.  
       
Uvedomenie si významu:
      Formou zážitkovej metódy  so zaviazanými očami ochutnávanie vzácnej tekutiny. Žiaci uhádli,  
že vzácnou tekutinou je voda. 
      Braistorming metóda, pri ktorej žiaci vymenúvali kto a čo je od vzácnej tekutiny "vody" závislé. 
Pozn.: Našli sa aj takí žiaci, ktorí jej nepripisovali až taký veľký význam, to vychádzalo z toho, že  
ešte nepocítili jej nedostatok na vlastnej koži.
     Interaktívna aktivita – Vzácna voda,  viď /didaktický materiál poskytnutý SKCH str. 24/.
Pozn.: Vďaka tejto krásnej aktivitke sme na vlastnej skúsenosti zistili veľkosť  významu vody pre  
život človeka, potešila nás hlavne  zmena v myslení žiakov, ktorí vďaka  empírii vlastnej skúsenosti  
pochopili, že sa mýlili, keď vode nepripisovali až taký veľký význam.  

Reflexia:
      Diskusia na tému: "Čo by sme urobili s 2 dl vody, ktoré sme práve pracne naznášali do pohára?"
Pozn: Žiaci odpovedali, že by ju darovali navzájom jeden druhému. Alebo by ju použili na výrobu  
liekov, ktoré by pomáhali iným. 
      
      V závere sme vyrobili plagát s heslom, ktorý sme umiestnili v triede nad vodovodný kohútik:

     " PÚŠŤAJ LEN TAKÉ MNOŽSTVO VODY, KTORÉ SPOTREBUJEŠ. 

    MYSLI NA DETI V AFRIKE, KTORÉ PRÁVE TERAZ  ZOMIERAJÚ OD 

    SMADU"!

      



Literárny karneval: Dnes nás učí, dnes nás zabáva Červená čiapočka.
      

      Nadväzne na predchádzajúcu prednášku sme dňa 28. októbra 2010 zrealizovali školskú akciu, 
ktorej hlavnou myšlienkou bolo prostredníctvom rozprávky priviesť žiakov ku kráse písaného slova 
a vlastnou tvorivou činnosťou obohatiť svet rozprávky o poznatky, ktoré sme získali o vode . 
      Žiaci z jednotlivých tried pripravili rozprávku v rôznych podobách podľa vlastnej fantázie.  
Dôležitým prvkom bola  v o d a   a k o   v z á c n a   ž i v á   t e k u t i n a , ktorá je aj v 
rozprávkovom svete potrebná pre všetko živé – zvieratká, stromy, huby, kvetiny i lesné pochutiny.  
      Žiaci sa na túto školskú akciu zodpovedne pripravovali, tvorili a písali scénky, vlastnoručne 
vyrábali  kostými...
        







Beseda i praktická aktivita: Klimatické zmeny 2. časť

Cieľ: Zamyslieť  sa  nad  množstvom  recyklovateľného,   alebo   inak  využiteľného odpadu,  ktorý 
         vyhadzujeme. Aktívne chrániť životné  prostredie  v  našom  blízkom  i  vzdialenejšom   okolí, 
         vyčistiť potôčik Tršťanka. 
 
Metodický postup:

Evokácia:
      22.apríla 2011 si ľudia na celom svete pripomenuli Svetový deň Zeme. Aj v našej škole sme so 
žiakmi besedovali o tom, aké dôsledky pre ľudstvo má zanedbávanie životného prostredia, či jeho 
vedomé  poškodzovanie.  Len  málo  ľudí  si  uvedomuje,  že  práve  vplyvom  človeka  sa  zhoršuje 
počasie, stále častejšie sa vyskytujú ničivé prírodné katastrofy. Náš súčasný životný štýl ovplyvňuje 
budúcnosť a život na tejto Zemi. 
      Interaktívna aktivita: Recyklačný príbeh /didaktický materiál poskytnutý SKCH str. 29/
Pozn: Žiaci si zapisovali a triedili odpad podľa vyznačených  kategórií: PAPIER, SKLO, PLAST, 
TEXTIL, KOV, KOMPOST.

Uvedomenie si významu:
      Popri hlavnej ceste, vedúcej do našej obce, tečie potôčik Tršťanka. Potôčik a jeho okolie slúži  
niektorým občanom ako “odpadkový kontajner“.
      Naším  cieľom  bolo  vyčistiť  smeti,  vyzbierať  odpadky,  a  tým  ukázať  ľahostajným  a  
neporiadnym občanom, ako má životné prostredie, v ktorom žijú, vyzerať. Žiaci pracovali s veľkým 
nasadením, okrem zbierania odpadkov popripínali na stromy a kríky vlastnoručne vyrobené plagáty 
s výzvou na ochranu životného prostredia. Niektorí žiaci výzvy poňali s humorom, napr. 
“KEĎ ODLOMÍŠ KONÁR BUDE Z TEBA SOMÁR! 

KEĎ HODÍŠ ODPAD DO POTOKA, ODPADNE TI RUKA“!

Reflexia:
      Zozbieraný odpad  žiaci spolu s rodičmi roztriedili do  kontajnerov  vyhradených pre SKLO, 
PAPIER, PLAST a KOMUNÁLNY ODPAD. 
      Akcia bola pre našich rómskych žiakov prínosom, pretože bola jedným z krokov k zvýšeniu ich 
ekologického povedomia.
 

 











Vysádzanie stromčekov v areáli školského dvora

      Ďalšou aktivitou, ktorou sme sa snažili prispieť k zvyšovaniu ekologického povedomia 
žiakov v ZŠ Vtáčkovce, bolo vysádzanie stromčekov v areáli školy. Touto aktivitou sme tak 
zachránili 40 sadeníc mladých borovíc, ktoré sa museli odstrániť zo starého ihriska v rámci 
jeho rozširovania a renovácie.

      Mladé sadeničky borovíc žiaci vysádzali v blízkosti oplotenia, aby sme skultúrnili školský 
dvor a zároveň prispeli k ochrane životného prostredia, ktoré ohrozuje svojimi výfukovými 
odpadmi rastúci automobilový priemysel. 
    Žiaci po výsadbe stromčeky aj naďalej  ošetrujú, polievajú a kontrolujú ich rast.



 



 Šetrenie energie v školských  i mimoškolských priestoroch

       Vďaka poskytnutým DVD didaktickým materiálom sme žiakom premietali hravý rozprávkový 
DVD film,  v ktorom zvieratká plytvajú energiou,  vodou a znečisťujú životné  prostredie.  Tento 
krátky film poslúžil  ako krátka názorná ukážka nášho nešetrného správania sa k Zemi.  Žiaci  v 
triedach vypísali pravidlá, ktorými sa riadia:

1. Šetriť elektrinou počas prestávok!
2. Triediť a separovať odpad!
3. Neplytvať vodou, vzácnou tekutinou! s

      Záver: 
      Vďaka zaslaným materiálom, ale i dostupným zdrojom k danej problematike sme sa počas  
edukácie i mimo nej v čase krúžkových činností, snažili i naďalej budeme snažiť rozvíjať poznanie 
a  prakticky  ovplyvňovať  konanie  a  správanie  našich  žiakov,  aby  aj  oni  prispeli  k  riešeniu 
klimatických zmien.
 
                                                                                             
                                                                                               S pozdravom Mgr. Marcela Timková 

 


