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NIELEN PRE ŠPECIÁLNE ŠKOLY ... INŠPIRATÍVNA METODICKÁ PRÍRUČKA
je zameraná na pomoc pri zlepšovaní vzťahu detí so ŠVVP z marginalizovaných
komunít, ich rodičmi a školou.
Jej cieľom je pomôcť pri zlepšovaní organizácie a klímy triedy, prostredníctvom
osobných skúseností inšpirovať pre organizovanie spoločných neformálnych stretnutí medzi
žiakmi, učiteľmi a rodičmi a podať ako inšpiráciu príklad dobrej praxe z obdobia dištančného
vzdelávania týchto žiakov.
Príručku vypracoval Mgr. Eduard Gemza, ako súčasť projektu „Na ŽÚR treba troch“
v rámci 4. ročníka programu Komenského inštitút v období september 2019 – november
2020.

„Rád by som svojou prácou prispel k naplneniu myšlienky, že humanizmus
spoločnosti sa meria podľa schopnosti postarať sa o svojich najslabších
členov.“ autor
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PREDHOVOR
Príručka popisuje aktivity využívané v plne organizovanej malotriednej špeciálnej
základnej škole pre deti s mentálnym postihnutím s počtom žiakov 32. Trieda v ktorej aktivity
sa uskutočňovali mala prechodne počas roka od 6 do 11 žiakov, 7., 8. a 9. ročníka A variantu.
Táto príručka pozostáva zo štyroch častí.
Časť „Metodický list k organizácii triedy – Mo“ popisuje spôsoby participatívneho
organizovania triedy.
Časť „Metodický list k dennému hodnoteniu žiakov – Md“ popisuje aktivitu „Denné
hlasovanie“ – u žiakov veľmi obľúbenú aktivitu, ktorá vo viacerých smeroch napomáhala v
zlepšovaní klímy v triede.
Časť „Metodické listy k spoločnému neformálnemu stretnutiu – M1-M5“ popisujú
priebeh štyroch stretnutí organizovaných triednym kolektívom 8. a 9. ročníka A variantu
a podrobnú prípravu jedného, na poslednú chvíľu zrušeného, stretnutia.
Časť „Ako na dištančné vzdelávanie žiakov so ŠVVP aj v marginalizovaných
komunitách – Mc“ popisuje prácu so žiakmi počas dištančného vzdelávania v období marec –
jún 2019.
Pri písaní bol používaný najmä opisný jazyk, bez náročných odborných alebo cudzích
výrazov. Text písaný v prvej osobe podáva svedectvo o konkrétnych prežitých situáciách.
Text písaný v neurčitej, forme dáva odporúčania a rady, alebo možné varianty.
Metodické listy M1-M5 je možné kombinovať a prepájať, ale rovnako sú využiteľné aj ako
samostatné materiály.
Tieto materiály slúžia výlučne na inšpiráciu a ako pomôcka vo výchovnovzdelávacom
procese.
Svoje postrehy, zážitky, rady a opravy zväčša subjektívnych pozorovaní autora,
môžete písať na gemza.eduard@gmail.com a pomôcť tak pri opravách a vývoji príručky.

„Prajem veľa pekných zážitkov a spomienok na “Vaše“ deti.“ autor
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Metodický list k organizácii triedy - Mo
Popis aktivity:
Organizácia triedy je podľa môjho názoru veľmi dôležitá hlavne v začiatkoch školského roka,
alebo po dlhšej prestávke. Pravidlá triedy, zasadací poriadok, spôsob rozmiestnenia triedy
alebo názov a budovanie hrdosti, spolupatričnosti a identifikácia s triedou vysoko ovplyvňuje
vzťah žiakov k škole aj k sebe navzájom.
My sme na týchto organizačných činiteľoch pracovali spoločne so žiakmi – participatívne.
Usporiadanie triedy:
Ako prvé si žiaci vyberali spôsob usporiadania triedy – hneď prvé dni v škole dostali na výber
zo štyroch možných usporiadaní triedy a hlasovaním vybrali také, ktoré sa im najviac páčilo.
Mohli aj vymyslieť vlastné, zhodli sme sa však na jednom z pôvodných navrhovaných. Nič
nie je zadarmo a aj toto usporiadanie bolo podmienené bezproblémovým chodom vyučovania,
zároveň žiaci sľúbili, že ak nejakému učiteľovi nebude toto usporiadanie vyhovovať, na jeho
hodinu si bez hnevu a poznámok sedenie prehodia. Usporiadanie sme si zvolili do tvaru „U“.
Zasadací poriadok:
Sedenie si prvý mesiac vyberali každé ráno formou hlasovania. Aby to bolo viac lákavé
a hravé bolo to formou domčeka, ktorý má 9 otáčacích okienok. Oni videli písmenká od A. –
I. a keď prišli do školy hneď si pretočili okienko a na druhej strane bolo číslo ich lavice.
Táto aktivita ich premiešala, vystavila nečakaným kombináciám, občas frflali ale rešpektovali
ich vlastný výber, aj keď náhodný. Koncom mesiaca ich to už nebavilo a mali aj povyberané
miesta, kde sa im dobre sedí (po vyskúšaní), tak sme túto aktivitu ukončili a každý dostal
permanentné miesto.
Pravidlá triedy:
Žiadny extrém nie je dobrý a byť príliš mäkký sa tiež nevypláca. Môžeme byť v škole
priateľský, riešiť situácie ako partneri, ale určitý rešpekt a hierarchia musí byť dodržaná. Žiaci
na začiatku skúšajú kam až môžu zájsť. Každý je iný a každý má inú predstavu o svojom
pôsobení na škole, možno má za vzor postavu z filmu, možno učiteľa, možno kamaráta, alebo
člena rodiny. Čím viac upustíme z vlastných pravidiel, tým horšie pre nás. Je dôležité nastaviť
si správne pravidlá, najlepšie spolu so žiakmi. Školský poriadok je pre deti s MP (mentálne
postihnutie), ktoré majú problém často aj počúvať s porozumením a ich slovná zásoba je
značne obmedzená, takmer nepoužiteľný. Vybrali sme si preto pár bodov, ktoré by sme chceli
mať vo svojej triede ako nosné a tieto sme s deťmi naformulovali tak, aby im sami rozumeli
a boli ochotní ich dodržiavať. Pri formulácii sme sa zameriavali na to čo by sme chceli aby sa
v našej triede dialo a nie čo nechceme. Rozprávali sme sa o hodnotách o charakteroch
človeka. Na pochopenie pojmov a názornosť nám poslúžili rozprávkové postavičky.
Rozprávali sme sa o odmenách, o pochvalách, o dobrom pocite a o hrdosti a pocitoch ich
rodičov pri počúvaní pochvaly. Sankcie sme spomínali veľmi málo. Nakoniec sme
sformulovali 10 pravidiel, čo je podľa mňa maximum.
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Odporúčam aj pravidlá typu: Dôverujeme si. Všetko riešim najprv s triednym. Čo sa povie
dôverne, neopustí triedu. Myslím aj na práva ostatných. Každý je zodpovedný za svoje
konanie. ... (aj podľa objavujúcich sa problémov v triede, v čom môžu pomôcť aj kolegovia).
Identifikácia s triedou:
Aby sa žiaci cítili s triedou spojení je dobré aby sa s ňou stotožnili. My si napríklad
vymýšľame krycie mená na nástenky s hodnoteniami, ktoré poznajú len oni a ich rodičia.
Vymýšľame a hlasujeme za názov triedy. V roku 2019/2020 si odhlasovali názov Diablíci,
v roku 2020/2021 názov Jumanji. Tento názov používam dokonca na obale triednej knihy,
výkazu a klasifikačného záznamu triedy. Žiaci si ním označujú stoly a stoličky, žiacke knižky
a zošity. Buduje sa osobná identifikácia a integrita, utužuje sa kolektív a stierajú sa rozdiely.
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Fotodokumentácia:

Ukážka z pravidiel v roku 2019/2020
(pod rámikmi sú na žiakov a učiteľa)

Sedenie do tvaru „U“
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Vyberáme si miesto na sedenie

Žiačka reorganizuje nástenku „Diablíkov“

Tie zvieratká sme my, tematicky k názvu triedy sú to zároveň krycie mená, rozmiestnené
symbolicky v kruhu, jeden z kruhu je aj učiteľ. (rok 2020/2021)

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Metodický list k dennému hodnoteniu žiakov - Md
Popis aktivity:
Denné hodnotenie žiakov je aktivita vytvorená v spolupráci s pracovníčkou ÚPSVaR Mgr.
Tatianou Polákovou. Pri tejto aktivite každý deň žiaci, po skončení vyučovania, môžu
ohodnotiť jedným hlasom niekoho so spolužiakov, učiteľa, alebo svoj hlas neudeliť. Hlas
môžu odovzdať len v ten deň prítomným žiakom. Svoj hlas by mali vždy odôvodniť. Hlasy
a odôvodnenie si učiteľ zapisuje, čo je okrem prevencie pred podvádzaním aj veľmi pekný
nástroj na spätnú väzbu voči žiakom, či učiteľovi pri vyhodnocovaní. Učiteľ má tiež jeden
hlas (pôvodné forma) alebo toľko hlasov, koľko žiakov má v triede (odporučil R. Čapek) buď
hlas dá alebo nie, tiež s odôvodnením. Hlasy (body) sú umiestnené na viditeľnom mieste
v triede, aby žiakom pripomínali ich stav do vyhodnotenia. Vyhodnotenie môže byť týždenné,
mesačné alebo podľa potrieb pedagóga alebo triedy. Môže byť použité ako podklad pre
odmenu pre jedného žiaka, kolektív a pod. My sme si vyhodnocovali počet hlasov vždy
v prvom týždni mesiaca za predchádzajúci mesiac, žiaci rátali hlasy a čítali si navzájom alebo
učiteľ čítal hodnotenia. Žiak s najväčším počtom hlasov bol odmenený. Toto vyhodnotenie sa
môže každému žiakovi aj vytlačiť a sám si môže prečítať, čo na jeho správaní žiaci a učiteľ
oceňujú.
Aktivita sa môže prispôsobovať a meniť. Napríklad sa môžu dať nádoby pre každého učiteľa,
ktorý učí v triede a žiaci môžu mať dva hlasy – učiteľský a žiacky. Môžu byť udelené
bonusové body napríklad 1 bod za týždeň bez absencie, 1 bod za mimoškolskú aktivitu, 2
body za postup v prednese, 1 bod za desať jednotiek a dvojok a podobne. V prípade
bonusových bodov si aktivita vyžaduje jasné pravidlá, ktoré musia byť premyslené a je
náročnejšia na organizáciu a zapisovanie. Pre kolektívne hodnotenie sa dá využiť napríklad
forma „Keď bude mať každý žiak 20 bodov, ideme na triedny výlet/exkurziu/do kina a
podobne. Obmien a variácií je množstvo, taktiež prevedenie môže byť rôzne, veľa dobrých
nápadov mali aj deti. My sme si vybrali hadicu, cez ktorú bolo dobre vidno hlasy, rýchlo sa
plnila, ale pri vyberaní hlasov sme sa potrápili, kým sme si našli systém vyfukovania.
Naše pomôcky:
7 kusov 40 cm priehľadnej hadice (počet hodnotených osôb)
Body (hlasy) – mäkké penové guličky v rôznych farbách vo väčšom množstve (dostať
v papiernictve, galantérii)
Lepiaca pištoľ
Menovky
Výhody oproti iným formám:
Hmatateľnosť – žiaci majú priamy kontakt, radi prídu k hodnotiacemu miestu a zahlasujú.
Názornosť – postupne môžu žiaci sledovať, ako sa plnia nádoby na hlasy.
Rozvoj komunikácie a slovnej zásoby, zlepšovanie klímy – pri odôvodňovaní svojho
rozhodnutia sa zlepšuje slovná zásoba, vyjadrenia sú časom kvalitatívne aj kvantitatívne
plnšie, žiaci sa rešpektujú, počúvajú, každý hlas má rovnakú váhu.
Dochádzka – nakoľko hlas môže dostať len žiak prítomný v škole, ten kto chce vyhrať, musí
byť v škole čo najviac.

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Fotodokumentácia:

Žiaci vymysleli, žiaci vyrobili

Hodnotiaca nástenka

Vyhodnocovanie mesiaca

Odmena za január
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A takto hlasujeme

Odmena sa vždy rozdelila (dobrovoľne)

Niekoľko zápisov z denných hodnotení ...

... a pasívna spätná väzba.
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Metodický list k spoločnému neformálnemu stretnutiu – M1
Tento materiál má pomôcť pri zlepšovaní vzťahov detí so ŠVVP aj z marginalizovaných
komunít, ich rodičmi a školou prostredníctvom spoločných neformálnych stretnutí. Tieto
stretnutia môžu byť organizované v priestoroch, alebo mimo priestorov školy. Metodické listy
sa dajú medzi sebou prepájať, kombinovať a dopĺňať.
Názov aktivity: Halloweensky ŽÚR
Trvanie aktivity: 120 minút, 30 minút doplnková aktivita
Prípravná fáza:
Žiaci si vypýtali pomôcky a doma cez víkend urobili výzdobu. Reťaze z oranžových
a čiernych papierov, plagáty a postavy, obrázky s halloweenskou tematikou.
Na hodine slohu zoštylizovali pozvánku pre rodičov a na hodine informatiky ju graficky
upravili, každý žiak potom zobral pozvánku domov svojim rodičom. Okrem tejto pozvánky
som rodičom poslal aj formálne pozvanie. V priebehu posledného týždňa sa žiaci vyzbierali
zvládnuteľnú sumu na občerstvenie, ktorú im škola doplnila rovnakým podielom. Žiaci si
nainštalovali vyrobenú výzdobu po ukončení vyučovania v deň konania stretnutia
a premiestnili stoly, aby bolo všetko pripravené (učiteľ môže prispieť nejakou výzdobou
z domu). Občerstvenie zabezpečil učiteľ, rovnako aj pomôcky a materiál na prácu.
Pomôcky a materiálne zabezpečenie:
- priestory so stolmi a stoličkami (je možné aj dve triedy vedľa seba, ak by bol záujem
separovať rodičov a žiakov)
- oranžové veľké tekvice v počte podľa počtu účastníkov/tímov (rodič-žiak)
- nástroje na vyrezávanie tekvíc – nože, lyžice na dlabanie, fixky na značenie rezu
- vedierka na odpad v počte jedno vedierko na dvojicu
- obrúsky, alebo nádobu na umývanie rúk a uterák
- sviečky aspoň jedna sviečka na tekvicu
- zápalky (bezpečnostné)
- odmena pre výťaza/ov súťaže o najtučnejšiu, najkreatívnejšiu, najhrozivejšiu, najväčšiu,
najmenšiu, najťažšiu ... tekvicu
- misky, poháre, šálky a pod. potrebné na servírovanie občerstvenia (nie jednorazové, lebo
myslíme environmentálne)
Priebeh aktivity:
Aktivitu organizujeme v čase okolo dátumu 31. októbra. Žiaci by mali prísť na miesto
stretnutia v rovnaký čas aj s rodičmi. Uvedú sa do priestoru a učiteľ (v spolupráci so žiakmi)
povie základné organizačné pokyny, časovú organizáciu, plán aktivít, technické a hygienické
zásady. Ak je to potrebné, žiaci môžu rodičom ukázať priestory školy, triedy, atď.
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Každý si vyberie tekvicu, ktorú potom v spolupráci rodiča vyzdobí podľa vlastného uváženia.
Počas práce môže hrať hudba napríklad so strašidelných filmov, niektorý žiak bude isto rád
robiť DJ-a. Zároveň môže byť k dispozícii občerstvenie, pre rodičov káva. Aj pozíciu obsluhy
a „hlavného provianťáka“ môžu obsadiť žiaci. Po ukončení práce si každý obriadi svoje
pracovisko a spoločne sa dajú do poriadku spoločné priestory, stoly a podobne. Každá tekvica
dostane sviečku, ktorá sa zapáli a podľa možnosti vystaví sa na školskom dvore vedľa seba.
Pri vyhodnocovaní tekvíc sa môžu poučiť rôzne metódy a kritériá. My sme napríklad
vyhodnotili cenu sympatie nasledovným spôsobom: každý účastník stretnutia mal jeden hlas,
ktorý mohol udeliť hociktorej tekvici okrem svojej.
Doplnkové aktivity:
Ako doplnkovú aktivitu pre rodičov si ešte žiaci počas hodín informatiky niekoľko týždňov
pripravovali prezentácie na tému: Môj minulý školský rok, do ktorej si mali vybrať desať
akcií z predošlého školského roku, napísať k nim popis a pridať fotku, ktorú si stiahli zo
stránky školy. Prezentácie mali s úvodnou a záverečnou stránkou 12 slide-ov.
Ďalšou doplnkovou aktivitou môže byť napríklad nočná vychádzka – nakoľko sa skoro
stmieva aj o 19-tej je už pre deti pocit neskorej noci. Vychádzka môže byť spojená
s návštevou neďalekého cintorína, alebo pomníka, pamätnej tabule. Pred takouto vychádzkou
by som odporúčal krátku besedu o sviatkoch Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.
To je zároveň ďalšia doplnková aktivita. Zameraná na tradície a odkaz týchto sviatkov.
V prípade záujmu sa môže diskusia zaviesť na pôvod Halloweenu, porovnanie tradícií
a podobne.
Úskalia:
Bezpečnosť. Pri tejto aktivite si musí učiteľ uvedomiť, že pri práci budú musieť žiaci
používať ostré predmety. Ak si nie je istý bezpečnosťou, je možné preniesť túto
zodpovednosť na rodiča a hneď v úvode s rodičmi podpísať papier o prebratí zodpovednosti
za úraz. Druhou možnosťou je rozdeliť úlohy žiakom podľa ich schopností a rozdeliť žiakov
do tímov, pričom jeden je „návrhár“ iný „rezač“ iný „dlabač“ a podobne, tak aby každý mal
využitie a ostré predmety ponechať len naozaj zručným deťom. Pri malom počte tímov, môže
s vyrezávaním pomôcť učiteľ. Taktiež je možné urobiť obmenu s menšími deťmi a tekvice len
vyfarbiť. Druhá situácia je pri práci s ohňom, kde môžeme postupovať podobne. Pri ukončení
stretnutia nenechávajte sviečky horieť, ak ste si nie istý zabezpečením pred požiarom.
Zháňajte tekvice vopred. Neodporúčam nechať si nákup tekvíc na posledný deň.
Ešte pred akciou sa treba dohodnúť ako pôjdu žiaci domov v prípade, že rodič nepríde, tiež
odporúčam mať podpísaný súhlas rodiča s účasťou dieťaťa na akcii.
Žiakov upozornite, že je to dobrovoľná aktivita, na ktorej sa máme cítiť dobre všetci.
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Fotodokumentácia:

Príprava pozvánok

Ukážky žiackych pozvánok

Oficiálna pozvánka pre rodičov aj žiakov

Pomôcky na „domácu úlohu“

V pondelok prišli prvé nápady
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Do konca týždňa pribudli ďalšie

Strašidelná výzdoba

Príprava výzdoby

Práca na tekviciach
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Hlasujeme v rôznych kategóriách a „náhodou“ každý vyhral v niečom

Už len spoločná fotka a ideme na cintorín, okrem iného pozrieť aj hrob Sládkovičovej Maríny
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Metodický list k spoločnému neformálnemu stretnutiu – M2
Tento materiál má pomôcť pri zlepšovaní vzťahov detí so ŠVVP aj z marginalizovaných
komunít, ich rodičmi a školou prostredníctvom spoločných neformálnych stretnutí. Tieto
stretnutia môžu byť organizované v priestoroch, alebo mimo priestorov školy. Metodické listy
sa dajú medzi sebou prepájať, kombinovať a dopĺňať.
Názov aktivity: ŽÚR – Školské kino
Trvanie aktivity: 90 minút (podľa filmu), 45 minút doplnková aktivita
Prípravná fáza:
Najprv žiaci dávali návrhy filmov, ktoré by chceli pozerať a tie sme zapísali. Potom prebehlo
hlasovanie, kde sme vybrali dva filmy (niektoré sme zrušili hneď, pre nevhodnosť). Hlasovalo
sa verejne, pri každom názve sa žiaci zdvihnutím ruky vyjadrili, či by boli za konkrétny film
(podľa kolektívu a počtu žiakov, môžeme zvoliť anketu, alebo aj tajnú formu hlasovania).
Filmy sme si preverovali cez internetový filmový portál, kde sme si pozreli aj ukážky. Dva
filmy preto, aby sme mali variantu aj pre stretnutie s deťmi a druhý bol podmienený súhlasom
od rodičov. V prípade, že jeden žiak nebude mať súhlas, pozeráme detský film. Na hodine
slohu žiaci zoštylizovali pozvánku pre rodičov. Na hodine informatiky ju graficky upravili.
Každý žiak potom zobral pozvánku domov svojim rodičom. Rodičom som poslal aj formálne
pozvanie, na ktorom bola aj návratka so súhlasom k filmu. Žiaci si zabezpečili občerstvenie
a doniesli si peniaze aj na pizzu. Učiteľ obstaral film. Film je dobré poznať, pretože sa dej dá
využiť na plánovanie doplnkových aktivít pred alebo po filme.
Pomôcky a materiálne zabezpečenie:
- priestory s pohodlným sedením, ale môžu byť aj ležiace miesta
- technické vybavenie – interaktívna tabuľa/projektor, počítač/notebook, v prípade projektora
aj premietacie plátno alebo iná alternatíva (dá sa použiť aj plachta), dobré ozvučenie
- misky, poháre, šálky a pod. potrebné na servírovanie občerstvenia (odporúčam pukance)
- pre navodenie atmosféry kostým alebo masku hodiacu sa k deju filmu
Priebeh aktivity:
Aktivitu organizujeme pre lepší audiovizuálny zážitok v neskorších hodinách, alebo
zabezpečíme miesto hlavne pred svetlom. Žiaci by mali prísť na miesto stretnutia v rovnaký
čas aj s rodičmi. Uvedú sa do priestoru a učiteľ (v spolupráci so žiakmi) povie základné
organizačné pokyny, časovú organizáciu, plán aktivít, technické a hygienické zásady. Ak je to
potrebné, žiaci môžu rodičom ukázať priestory školy, triedy, atď.
Žiaci aj rodičia by sa mali uviesť do kontextu filmu. Ak je to film zložitejší je dobré povedať
si aspoň kde sa film odohráva, v akom čase, možno základné vzťahy medzi postavami, mená
postáv. My sme začali doplnkovou aktivitou, kde sme si povedali o historickom
a geografickom kontexte, nakoľko bol film podľa skutočnej udalosti z obdobia osemdesiatych
rokov. Ešte pred doplnkovou aktivitou sme zaznačili objednávku pizze.
V priebehu filmu sme si urobili jednu prestávku na toaletu a občerstvenie. Táto prestávka bola
Precízne naplánovaná po ukončení scény tak aby sa netrhal dej. Zároveň môže byť
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k dispozícii občerstvenie, pre rodičov, káva. Aj pozíciu obsluhy a „hlavného provianťáka“
môžu obsadiť žiaci, rovnako ako pozície „osvetlovačov“, „zvolávačov“ a podobne. Túto
prestávku sme využili aj na objednanie pizze, kedy sme už vedeli odhadnúť čas konca filmu.
Zároveň sme mohli na chodbe stretnúť postavu z filmu (učiteľ mal kostým pripomínajúci
postavu z filmu), čo tvorilo zaujímavé situácie. Po skončení filmu si každý obriadi svoje
miesto a spoločne sa dajú do poriadku spoločné priestory, stoly a podobne. Po filme sme ešte
pokračovali krátkou aktivitou, keď sme si pozreli fotky z minulého kalendárneho roku
a z Vianočnej besiedky. Spoločne sme si dali pizzu, upratali a rozišli sa domov.
Doplnkové aktivity:
Doplnkovou aktivitou môže byť napríklad nočná vychádzka, ktorá je u žiakov veľmi
obľúbená, zároveň môže byť tematicky ladená do deja filmu.
Výroba filmových postáv – môžeme vyrábať masky rôznych postáv s filmu, najmä ak ide
o kreslené filmy, alebo malé postavičky napríklad na špajdli, s ktorými môžu potom žiaci
nacvičiť aj malé divadlo.
Kreslenie rôznych scén z filmu – žiaci môžu dostať za úlohu zachytiť konkrátnu scénu
a potom sa tieto výkresy môžu zoradiť podľa deja, chronologicky a podobne. Tak isto
môžeme so žiakmi skúsiť nakresliť scénu z rôznych uhlov pohľadov/postáv.
Aktivity môžeme obmeniť za slohové práce, pokračovať súťažou a vyhodnocovaním.
Môžeme vytvárať napríklad k príbehu mapu, alebo vymýšľať alternatívne konce.
Doplnkové aktivity aj samotné naplnenie dňa je veľmi závislé od vybratého filmu.
Zaujímavá je tiež práca s autorskými právami rôznymi formami.
Úskalia:
Pozor na zradnú techniku, určite si treba najprv vyskúšať film pred akciou presne v tých
technických podmienkach v akých ho budeme pozerať.
Všetci zúčastnení musia poznať pravidlá správania sa v kine.
Najlepšie je ak film ešte nikto nevidel (okrem učiteľa), aby sa predišlo predbiehaniu deja
a prezrádzaniu.
Pozor na vhodnosť deja, propagáciu škodlivých látok, nevhodný sexuálny obsah, prehnané
násilie a podobne.
Každý učiteľ by mal zodpovedne zhodnotiť, aký film je pre jeho zverencov vhodný
a prekonzultovať to s rodičom. Niektoré filmy môžu byť zle pochopené, alebo nevhodné, ale
ak je dobre urobená príprava, môžu sa stať dobrou pomôckou.
Ešte pred akciou sa treba dohodnúť ako pôjdu žiaci domov v prípade, že rodič nepríde, tiež
odporúčam mať podpísaný súhlas rodiča s účasťou dieťaťa na akcii.
Žiakov upozornite, že je to dobrovoľná aktivita, na ktorej sa máme cítiť dobre všetci.
Film treba vyberať podľa záujmu žiakov, rodičov, učiteľa. Aj keď si žiaci vyberú, dajú sa
mierne presmerovať na film, ktorý vyhovuje z hľadiska pedagogického pôsobenia.
Niekoľko možností:
Romantický – Život je krásny (2. svetová vojna)
Rozprávka – Zootropolis (hodnotenie skupiny na základe jednotlivca – migrácia, terorizmus)
Dobrodružné – Robinson Crusoe/Stroskotanec (vzťahy, charakterové vlastnosti, pocity)
Komédia – Bohovia sa museli zblázniť (rozdielnosť kultúr, globalizácia)
Rodinný – Harry Potter (dobré/zlé vlastnosti, priateľstvo, silné a slabé stránky, rodina)
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Fotodokumentácia:

Príchod na akciu má byť spoločný

Občerstvenie ladí k atmosfére kina

Atmosféra a pohodlie

Spoločná večera po „kine“

Rozlúčka pri bráne

Každý dokáže doniesť návratku s povolením
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Metodický list k spoločnému neformálnemu stretnutiu – M3
Tento materiál má pomôcť pri zlepšovaní vzťahov detí so ŠVVP aj z marginalizovaných
komunít, ich rodičmi a školou prostredníctvom spoločných neformálnych stretnutí. Tieto
stretnutia môžu byť organizované v priestoroch, alebo mimo priestorov školy. Metodické listy
sa dajú medzi sebou prepájať, kombinovať a dopĺňať.
Názov aktivity: ŽÚR na športovom zápolení
Trvanie aktivity: minimálne 120 minút (podľa typu hry a počtu účastníkov)
Prípravná fáza:
Najprv žiaci dajú návrh športovej aktivity, v ktorej by chceli súťažiť aj so svojimi rodičmi.
Potom prebehne hlasovanie a komunikácia s rodičmi, či súhlasia s vybranou športovou
aktivitou a zúčastnia sa stretnutia. Výber športovej aktivity závisí od materiálneho vybavenia
školy, zručností a vekového zloženia žiakov. Podľa vybratej aktivity sa odvíja následná
príprava. Pri každej aktivite treba myslieť na bezpečnosť. Odporúčam poslať na podpísanie
prehlásenie rodiča o dodržiavaní bezpečnosti a toto prehlásenie dať podpísať aj žiakom.
Všetci zúčastnení musia tiež poznať pravidlá vybratej športovej činnosti. Žiaci vytvoria
pozvánku (na hodinách slohu, informatiky) pre rodičov. Podľa typu aktivity zvažujeme
prítomnosť viacerých pedagógov pre zabezpečenie poriadku a bezpečnosti. Je možné na
takúto aktivitu prizvať aj rovesníkov z komunity, alebo inej školy. Pri príprave sa treba
dohodnúť, kto zabezpečí občerstvenie.
Pomôcky a materiálne zabezpečenie:
- priestory: ihrisko, lúka, trieda, telocvičňa ... (podľa typu aktivity)
- náčinie (podľa typu aktivity)
- vytlačené a zjednodušené pravidlá (môžu byť upravené podľa podmienok)
- píšťalka (dobrý pomocník, ak nechceme prísť o hlas)
- občerstvenie (dôležité dodržiavať pitný režim)
- predmety na vyhodnotenie – podľa možností školy – medaile, sladkosti, drobné darčeky
- zabezpečenie atmosféry – hudba, interaktívna tabuľa (aj keď sa aktivita odohráva vonku,
môžeme potiahnuť predlžovací kábel, zabezpečiť baterky do prehrávača, bezdrôtové
bluetooth zariadenie)
- ak je potrebné, je dobré mať nachystané kartičky na rozdelenie do skupín, výber súpera
a podobne, tiež tlačivá na zapisovanie výsledkov (pavúk, tabuľka,...) a písacie potreby
- v prípade potreby dresy alebo niečo na označenie hráčov v tímoch
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Priebeh aktivity:
Žiaci by mali prísť na miesto stretnutia v rovnaký čas aj s rodičmi. Uvedú sa do priestoru
a učiteľ (v spolupráci so žiakmi) povie základné organizačné pokyny, časovú organizáciu,
plán aktivít, technické a hygienické zásady. Ak je to potrebné, žiaci môžu rodičom ukázať
priestory školy, triedy, atď. Aktivitu začneme uvítaním, a malou rekapituláciou pravidiel.
Mali by sme my, alebo v spolupráci so žiakmi urobiť rozcvičku a malé zahriatie.
Účastníci sa rozdelia do skupín, dvojíc, tímov. Tímy môžu byť premiešané s rodičmi, môžu
súťažiť rodičia proti žiakom, učitelia môžu byť tiež samostatný tím. Tímy si vymyslia názov,
v prípade záujmu aj logo.
Počas aktivity je určený rozhodca, alebo rozhodcovia, ktorí sa po dohode môžu, alebo
nemôžu zapájať ako súťažiaci.
Pri hre dbáme na fairplay, spoluprácu, zapájanie všetkých zúčastnených. Po aktivitách sa
môže venovať čas spätnej väzbe aj od žiakov, rodičov, pedagógov. Ak je možnosť, môže sa
robiť fotodokumentácia, alebo videozáznam celého zápolenia.
Doplnkové aktivity:
Doplnkovou aktivitou môže byť pozeranie športového zápolenia profesionálov (alebo na inej
škole, alebo aj starší vlastný záznam) v danej disciplíne na internete. Okrem samotnej aktivity
si všímajú správanie divákov, atmosféru, rešpektovanie rozhodnutí rozhodcu a podobne.
Slohový opis športovej hry. Maľovanie na danú tému. Príprava diplomov. Žiaci môžu
vymyslieť aj vlastnú hru, alebo oboznámiť kolektív s hrou ktorú hrávajú. Tiež môže zaujať
výroba transparentov, vlajok a iných pomôcok na povzbudzovanie.
Na jednofarebné tričká sa dá urobiť aktivita návrhu dresu s použitím rôznych techník.
Pre menšie deti, alebo pre účastníkov, ktorí majú prestoj môžu byť zorganizované minihry.
Príklady na minihry: hod na cieľ, skok do diaľky, zhadzovanie plechoviek/kolkov, skákanie
vo vreci, krátke šprinty vo dvojiciach, preteky so zviazanými nohami vo dvojici, prekážková
dráha, kondičné cvičenia a podobne. Na tieto minihry je potrebné pripraviť si tiež pomôcky
a náčinie podľa potreby.
Úskalia:
Správny výber priestorov.
Uistite sa, že žiaci poznajú pravidlá a všetci poznajú rovnaké znenie, aby nevznikali roztržky.
Určite je dobré mať pre práve nesúťažiacich nachystané aktivity alebo zamestnanie, ak
nechcú sledovať alebo povzbudzovať. Športové náčinie treba pred stretnutím skontrolovať –
funkčnosť a bezpečnosť. Zvážte možnosti a schopnosti žiakov. V prípade, že je nárok na
vybavenie (žiacke, rodičovské, hostí), uistite sa, že toto vybavenie účastníci majú, alebo majte
pripravené na požičanie.
Ešte pred akciou sa treba dohodnúť ako pôjdu žiaci domov v prípade, že rodič nepríde. Tiež
odporúčam mať podpísaný súhlas rodiča s účasťou dieťaťa na akcii, ako aj súhlas
s dodržiavaním bezpečnostných opatrení, náhrady v prípade úmyselného poškodenia majetku,
alebo z dôvodu nedodržania pokynov. Musíme si uvedomiť veľkú súťaživosť a časté
neobjektívne predstavy o svojich výkonoch, u žiakov aj rodičov. Emócie môžu byť veľké a je
dobre byť pripravený a pred celým stretnutím si vyjasniť síce možnú chybovosť, ale
objektivitu rozhodcu/cov.
Žiakov upozornite, že je to dobrovoľná aktivita, na ktorej sa máme cítiť dobre všetci.
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Fotodokumentácia:

V našich podmienkach sa obľube teší Šípkarské zápolenie (využité aj na ŽÚR)

Vonku máme najradšej florbal, ...

... futbal, ale aj iné pohybové aktivity.
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Metodický list k spoločnému neformálnemu stretnutiu – M4
Tento materiál má pomôcť pri zlepšovaní vzťahov detí so ŠVVP aj z marginalizovaných
komunít, ich rodičmi a školou prostredníctvom spoločných neformálnych stretnutí. Tieto
stretnutia môžu byť organizované v priestoroch, alebo mimo priestorov školy. Metodické listy
sa dajú medzi sebou prepájať, kombinovať a dopĺňať.
Názov aktivity: Narodeninový ŽÚR
Trvanie aktivity: 180 minút (vrátane doplnkových aktivít)
Prípravná fáza:
Žiaci na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvorili cca 20
narodeninových „klobúčikov“ a jeden špeciálny pre oslávenca, vyšší a označený číslom.
Vytvorili farebné reťaze z papiera, usporiadali triedu do kruhu a spravili výzdobu. Veľkú časť
prípravy mal na pleciach samotný rodič, ktorý nachystal občerstvenie a dohodol miestnosť na
oslavu mimo priestorov ŠZŠ. Pokojne by sa aj táto fáza aktivity dala usporiadať v priestoroch
ŠZŠ a v réžii školy, alebo za spoluúčasti žiakov. Žiak – oslávenec doma vytvoril pozvánky
pre spolužiakov so sprievodom aj pre učiteľov, podľa svojho uváženia. Nakoľko náš
oslávenec končil v deviatom ročníku na hodine informatiky sme mu povyberali fotky za
celých osem rokov, čo bol žiakom našej školy a vytvorili malý darček - fotokoláž. Žiaci
pomocou zapisovania nápadov na veľký papier a následným odhlasovaním vybrali aké
aktivity by chceli robiť. Aj keď tento typ stretnutia sa vyvíja sám, je dobré mať záložný plán
pre prípad „problematického rozbiehania“. Nápady žiakov na rôzne aktivity: Spoločenská
stolová hra, diskozábava, spomienky na staré roky (pozeranie fotiek na stránke školy
z archívu), minisúťaže (pukanie balónu vo dvojiciach, jedenie jablka na šnúrke, prenášanie
stolnotenisovej loptičky na lyžičke, fúkanie papierovej guľôčky slamkou) hra Activity. Tieto
aktivity sme mali pripravené v prípade núdze. Nie sú náročné na pomôcky, a všetko je
väčšinou v škole.
Pomôcky a materiálne zabezpečenie:
- priestory: trieda, ihrisko, lúka, telocvičňa, školský klub ... (podľa počasia, počtu pozvaných)
- zabezpečenie atmosféry – hudba, interaktívna tabuľa (aj keď sa aktivita odohráva vonku,
môžeme potiahnuť predlžovací kábel, zabezpečiť baterky do prehrávača, bezdrôtové
bluetooth zariadenie)
- náčinie (podľa doplnkových aktivít)
- darček pre oslávenca, v prípade potreby aj žiacke darčeky (u nás si žiaci zvyknú doniesť, ale
ak nemajú možnosť niečo darovať, je možno dobré pripraviť darčeky v rámci hodín
pracovného, výtvarnej, slohu – veľmi poteší aj zoznam „toto na tebe obdivujem“, „toto sa mi
na tebe páči“, kresba alebo spoločný list triedy žiakovi, ktorý môže byť otvorený až doma
alebo aj o rok)
- občerstvenie (veľmi obľúbené na oslavách sú „jedlé reťaze“ z pukancov, chrumiek,
krúžkov)
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- misky, poháre, šálky a pod. potrebné na servírovanie občerstvenia (nie jednorazové, lebo
myslíme environmentálne)
Priebeh aktivity:
Žiaci by mali prísť na miesto stretnutia v rovnaký čas aj s rodičmi. Uvedú sa do priestoru
a učiteľ (v spolupráci so žiakmi) povie základné organizačné pokyny, časovú organizáciu,
plán aktivít, technické a hygienické zásady. Ak je to potrebné, žiaci môžu rodičom ukázať
priestory školy, triedy, atď. Ak sa organizuje v cudzích priestoroch (napr. reštaurácii)
odporúčam samému učiteľovi oboznámiť zo základným vybavením, rozmiestnením
a požadovaným správaním všetkých zúčastnených. Po uvítaní je dobré povedať si pri akej
príležitosti sa posedenie koná a predstaviť oslávenca. Po gratuláciách a formálnej časti (napr.
pár slov k medzinárodnému dňu, k ukončeniu roka, a podobne) sa nám osvedčilo pár minút
(10-15 minút) voľnej zábavy, kde sa trošku uvoľní atmosféra, ľudia si nájdu miesto,
oslávenec odloží darčeky. Medzitým sa začne podávať občerstvenie a pripravujú sa malé
súťažné aktivity, alebo diskozábava. Atmosféru môže dopĺňať hudba (tematicky ladená,
oslávencova obľúbená, neskôr na želanie). Občerstvenie aj hudbu môžu zabezpečovať
poverený žiaci (pokojne aj označení – čašník, DJ, fotograf), ktorí sa napríklad neradi bavia
tancom. Presné aktivity najlepšie povyberá situácia a konkrétny kolektív. Ak je k dispozícii
torta, oslávenec nakrája (aspoň začne – podľa zručnosti), rozdelí rovnomerne pre každého.
Z našich pripravených doplnkových aktivít sa nakoniec udialo len pozeranie fotiek
z predchádzajúcich rokov a spomínanie na príjemné spoločné chvíle. Dievčatá si potom
púšťali hudbu a chlapci zahrali vonku futbal, neskôr skákali na trampolíne a boxovali do
vreca. Bavili sa po svojom. Prichystané minisúťaže sa nakoniec nerobili a nebolo treba ani
stolných hier. V závere sme si ešte robili rôzne spoločné fotografie, nakoľko sme sa zároveň
lúčili s deviatakmi.
Doplnkové aktivity:
Doplnkové aktivity veľmi záležia od zloženia a záujmov skupiny, tiež od hostí. Rátať však
treba aj s improvizáciou a s tým, že sa všetko nachystané nestihne.
Obľúbené sú pohybové aktivity, aktivity pri hudbe a zábavné súťaže – súťaž v tanci
(jednotlivci, skupiny), stoličkový tanec, spoločný tanec s balónom medzi čelami, tanečný
battle, spoločný spev, spev jednotlivcov, karaoke show, precvičovaný tanec (jeden precvičuje
a ostatní opakujú – ak chcú viacerí precvičovať moderátor chodí pomedzi a priebežne
dotykom mení precvičovateľa), žiaci/hostia môžu učiť svoj tanec, pukanie balónu vo
dvojiciach bruchami alebo jednotlivci prisadnutím, fúkanie guľôčky slamkou na krátku
vzdialenosť (preteky), prenášanie predmetov a triedenie podľa farby (stolnotenisovej loptičky
na lyžičke, ...), podliezanie latky/šnúrky na hudbu, vláčik na hudbu, ...
V zálohe sú dobré aj oddychové aktivity – tombola, letí letí (vykupovanie stratených vecí, za
úkol), stolné hry, hra Activity, hádanie rozprávky (filmu, interpreta, telenovely) podľa
hudobnej ukážky, písanie spomienok (každý si vylosuje niekoho a napíše spomienku),
kreslenie hudby (výtvarné znázornenie rôznych alebo jednej hudobnej ukážky), hádaj na čo
myslím, slovný (telový) telefón, ...
V menšom kolektíve je dobrou aktivitou aj spoločné varenie, alebo pečenie koláča pre
oslávenca.
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Úskalia:
Treba si uvedomiť, že možno každý žiak si praje podobnú oslavu. Odporúčam prezrieť si
rozpis sviatkov žiakov v triede a zvážiť, či sa nám podarí zorganizovať každému žiakovi
podobnú oslavu. Môžeme spojiť oslavu aj s inou udalosťou/udalosťami a so žiakmi to
rozkomunikovať, aby sa necítili ukrivdení (napríklad na rannom kruhu, alebo pri plánovaní
akcie). V našom prípade sme spojili lúčenie s deviatakmi, koniec školského roku a mesačné
vyhodnotenie správania s týmito narodeninami s dovŕšením symbolického veku. Žiaci to brali
ako spoločnú oslavu a vôbec sa neprejavovali známky krivdy. Odporúčam mať v zálohe
aspoň niekoľko čokolád, alebo maličkostí pre „zabudnutých“ gratulantov. Nechceme aby sa
niekto na spoločnej akcii cítil zle. Pri krájaní torty dbáme na možnosti a schopnosti žiaka,
rovnako aj na bezpečnosť. Tiež pri rôznych doplnkových aktivitách dbáme na bezpečnosť, ale
nezabúdajme aj na zachovanie dôstojnosti žiakov a hostí. Dobre mienená, pre niekoho
zábavná súťaž, môže byť pre niekoho veľmi nepríjemná a ponižujúca. Všetko je dobrovoľné
a aj keď nabádame zúčastnených na vystúpenie z komfortnej zóny, nikoho nenútime. Ešte
pred akciou sa treba dohodnúť ako pôjdu žiaci domov v prípade, že rodič nepríde, tiež
odporúčam mať podpísaný súhlas rodiča s účasťou dieťaťa na akcii.
Žiakov upozornite, že je to dobrovoľná aktivita, na ktorej sa máme cítiť dobre všetci.
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Fotodokumentácia:

Pozvánky môžu doručiť aj spolužiaci.

Rekvizity máme nachystané.

Začíname v neznámom prostredí ...

... v známom sa rozrastáme.
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Na každej oslave musí byť hudba ... a jedlo.

Spomíname akí sme boli.

Keď sa nechce tancovať, vybeháme to.

V špeciálny deň je dovolené „všetko“.

Spoločne ide upratovanie ľahšie.

Prvý júl síce značí poslednú triednu akciu,
ale len v tomto školskom roku.
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Metodický list k spoločnému neformálnemu stretnutiu – M5
Tento materiál má pomôcť pri zlepšovaní vzťahov detí so ŠVVP aj z marginalizovaných
komunít, ich rodičmi a školou prostredníctvom spoločných neformálnych stretnutí. Tieto
stretnutia môžu byť organizované v priestoroch, alebo mimo priestorov školy. Metodické listy
sa dajú medzi sebou prepájať, kombinovať a dopĺňať.
Názov aktivity: ŽÚR pri Guláši
Jedna z veľmi atraktívnych aktivít pre žiakov aj rodičov bola spoločná gulášovačka. Rodičia
sa ponúkli, že všetko pripravia, zabezpečia a pozvali ŽÚR do komunity. Zvažovali sme túto
alternatívu, tento list však zachytáva stretnutie v našej réžii. Táto aktivita môže byť aj ako
celoškolská a jednotlivé časti príprav a aktivít môžu robiť všetky triedy, alebo si úlohy
rozdeliť (pri väčšej škole by stála za úvahu súťaž vo varení guľášu). Časová dotácia, aj
doplnkové aktivity a priebeh sú veľmi závislé od počtu zúčastnených.
Trvanie aktivity: minimálne 180 minút (doplnkové aktivity aj priebežne)
Prípravná fáza:
Žiaci na rôznych hodinách (informatiky, čítania, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy)
môžu vyhľadať recepty s pomocou kuchárskych kníh, internetu, alebo aj priniesť z rodiny.
Každý žiak (vo dvojiciach) spracuje svoj recept slohovo alebo aj výtvarne a odprezentuje svoj
recept. Podľa prezentačných zručností žiakov môžu napríklad povedať aj výhody a nevýhody
vlastného receptu (cena, náročnosť, čas, množstvo a dostupnosť ingrediencií) spoločnou
dohodou by sme mali vybrať najlepší recept, ktorý nám najviac vyhovuje z praktického
hľadiska. Odporúčam aspoň minimálnu spoluúčasť na nákupe surovín. Spoluúčasť je
násobená počtom členov z jednej rodiny, ktorí sa plánujú zúčastniť. Aj keď požadovaná suma
nemusí pokrývať ani 30% skutočných nákladov, dáva to účastníkom signál, že to nie je
zadarmo. Buduje to úctu k surovinám, snahe, práci. Zároveň utužujeme partnerský vzťah
organizácii celej akcii. Finančná spoluúčasť vytvára takmer reálny prehľad o počte
zúčastnených. Určite si dohodnite úlohy pri príprave jedla – „krájač“, „šúpač“, „umývač“, ...
(tieto funkcie síce môžu zaniknúť, ale nenechávajte to na seba) a tiež podmienky ukončenia
akcie a záverečného upratovania (je možné napríklad ako podmienku účasti zadať aj „vlastný
príbor a miska“, čo ale ja osobne hodnotím ako nie vhodné).
Takáto akcia je viazaná na počasie aj priestory. Predpoveď počasia môžeme tiež
vyhodnocovať so žiakmi pri plánovaní aktivity. Pripraviť priestor na celú akciu zahŕňa
prípravu miest na sedenie, miesta na varenie, príprava paliva (aspoň na začiatok). Pripravíme
tiež viacero aktivít na vyplnenie času počas varenia (podľa počtu predpokladaných účastníkov
aktivity, pri ktorých sa dá zapojiť viac ľudí, súťaže, hry). Žiaci vytvoria pozvánky, pozvú
rodinných príslušníkov, odporúčam pripojiť formálne pozvanie s vysvetlením finančnej
spoluúčasti, potvrdením účasti, postupom v prípade nepriaznivého počasia.
Pomôcky a materiálne zabezpečenie:
- priestory: záhrada, lúka, školský dvor ... (podľa možností a počtu pozvaných)
- kuchynské náčinie na varenie (nôž, varecha, doštička, ...)
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- pomôcky na varenie gulášu (záhradná kuchynka, kotlík s príslušenstvom, ...)
- samotné ingrediencie, ochucovadlá
- občerstvenie (je možné zahrnúť do spoluúčasti, alebo nechať občerstvenie na hostí – nápoje,
koláč, niečo na zahryznutie, v tom prípade je potrebné to odkomunikovať napr. v pozvánke)
- náčinie (podľa doplnkových aktivít)
- zabezpečenie atmosféry – hudba (aj keď sa aktivita odohráva vonku, môžeme potiahnuť
predlžovací kábel, zabezpečiť baterky do prehrávača, bezdrôtové bluetooth zariadenie) – je
možné, že vo svojom rodičovskom kolektíve máte aj hudobníkov, ktorí by boli ochotní prísť
vás zabaviť
- misky, poháre, šálky, príbory a pod. potrebné na servírovanie občerstvenia (nie jednorazové,
lebo myslíme environmentálne)
Priebeh aktivity:
Ak máme určený organizačný tím pomocníkov, títo prichádzajú na akciu aspoň 30 minút
skôr. V našom prípade bola veľmi dôležitá organizácia doplnkových aktivít formou stanovíšť,
ktoré si s miernymi úpravami navrhli žiaci a aj si ich pripravovali. Ak nie je možné pripraviť
si tieto stanovištia dopredu, žiaci by mali prísť aj hodinu skôr. Ostatní hostia prichádzajú na
miesto stretnutia v rovnaký čas. Uvedú sa do priestoru a učiteľ (v spolupráci so žiakmi) povie
základné organizačné pokyny, časovú organizáciu, plán aktivít, technické a hygienické
zásady. Ak je to potrebné, žiaci môžu rodičom ukázať priestory školy, triedy, školskej
záhrady atď. Ak sa organizuje v cudzích priestoroch (napr. mestský pozemok, lúka)
odporúčam samému učiteľovi oboznámiť zo základnou organizáciou, rozmiestnením
a požadovaným správaním všetkých zúčastnených a žiakov vopred. Organizačný tím varí,
ostatní sa venujú doplnkovým aktivitám (jednotlivo, dvojice, rodiny, tímy). Občerstvenie je
podávané priebežne, alebo formou sebaobsluhy. Po ukončení varenia sa spoločne, alebo
priebežne sa zúčastnení najedia. Podľa záujmu sa môže robiť večerné posedenie pri ohni.
Doplnkové aktivity:
Pri tejto aktivite sú veľkým pilierom práve doplnkové aktivity.
Pri varení si žiaci naplánovali mať päť stanovíšť, vymysleli náplň (ktorú za pomoci učiteľa
rozšírili) aj organizáciu. Oni mali byť tými, čo to vedú a učiteľ mal len obchádzať a pomáhať
v prípade zavolania. Šieste stanovište sa zrušilo a tento „voľný“ žiak mohol zaskočiť
hocikoho chýbajúceho. Na každom stanovišti dostáva účastník za splnenie pečiatku (na
papier, na ruku) nazbieranie všetkých pečiatok je „podmienka“ neskoršieho nasýtenia.
Pri malej triednej akcii mali byť všetci žiaci triedy na stanovištiach a „vzdelávať“ a „trápiť“
svojich rodičov/kamarátov.
Popis jednotlivých stanovíšť (čas na jednom stanovišti cca 20 minút):
Jedlo – na tomto stanovišti zúčastnení skladajú správny recept z rôznych ingrediencií, rôznych
množstiev a pod. – skladajú správny recept podľa predlohy z rozstrihaných pásikov textu,
okrem správneho textu sú však aj úplne iné množstvá a suroviny. Skladá sa „Čo potrebujeme“
aj „Ako sa to robí“. (môžu si tento recept na záver aj odfotiť, nalepiť a zobrať domov). Je
možné aj zapojiť zúčastnených do prípravných prác – krájanie, šúpanie a podobne (podľa
vzťahov a vhodnosti, počtu hostí a podobne, my sme to zrušili pri plánovaní).
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Teplo – stanovište zamerané na prácu so sekerou, príprava dreva, bezpečnosť pri práci, rôzne
typy ukladania dreva pri vatre. Účastníci dostanú inštruktáž, nasekajú niekoľko kusov dreva,
postavia podľa nákresu niekoľko druhov vatry (toto drevo potom odnesú k miestu varenia
a slúži pri varení). Táto aktivita sa môže nahradiť stavbou stanu, pílením dreva pílkou
a podobne podľa možností a zručností.
Múdrosť – vedomostné stanovište môže mať veľmi veľa obsahových náplní, prihliadame na
záujem žiaka – správcu. V našom prípade – priraďovanie živočíchov a rastlín do
ekosystémov. Krátky opis rastlín a živočíchov treba priradiť k obrázku, druhovému menu
a prostrediu. Prostredie môže mať viac úrovní. Napríklad pri vodnom prostredí – dno, nad
hladinou, breh, stojatá/tečúca voda, sladká/slaná a podobne. Tieto informácie môžu byť
zašifrované v texte.
Sila a obratnosť – rôzne športové súťaženie. Môže ísť aj o viac disciplín. V našom prípade
tímová štafeta, skákanie vo vreci, výzva dôvery (jeden z dvojice má zaviazané oči a druhý ho
vedie „územím nástrah“ – pomedzi drevené klátiky)
Budúcnosť – na tomto stanovišti pracujú zúčastnení s problematikou odpadu. Súčasťou je
napríklad výstava National Geographic – Planeta nebo plasty. Po inštrukciách od žiaka triedia
makety odpadov do rôznofarebných nádob (môžu aj reálne odpady), ktoré sú rozhádzané po
určitej oblasti. Po zozbieraní všetkých stratených odpadov sa správne roztriedia. Pokračujú
nakreslením ideálnej planéty bez odpadov.
Všetky stanovištia majú medzipredmetový dosah, sú „namiešané“ striedmo a majú možnosti
rozšírenia formou – jedlo – pôvod surovín, tvorba mapy pôvodu, ekologická stopa, pracovné
podmienky primárnych producentov, zdravotné hľadisko potravín, ... drevo – typy dreva,
dotyková identifikácia, „nájdi svoj strom“, ... budúcnosť – problematika recyklácie, čo sa dá
vyrobiť z odpadu, čo sa ako dlho rozkladá v prírode, ...
Samostatná doplnková aktivita môže byť večerné posedenie pri vatre, pozorovanie hviezd (aj
pomocou Skyview a podobnných aplikácií), spoločná turistika/prechádzka na blízke
zaujímavé miesto, opekanie, burza „nepotrebných vecí“, spoločná brigáda na školskom dvore
a iné.
Úskalia:
Bezpečnosť – hlavne pri práci so sekerou a ohňom, taktiež je dobré mať miesto varenia mimo
bežnej zóny intenzívneho pohybu. Odporúčam zavolať na blízku hasičskú stanicu a oznámiť
konanie akcie. Pozor na subjektívne chute – radšej menej a dochutiť na tanieri (tiež
nezabúdajme, že na aktivite môžu byť aj malé deti a neprežeňme to s ostrosťou). Upozornime
aj na alergény. Pri organizácii priestoru myslime na to, že zúčastnení nebudú len sedieť, ale aj
jesť (aspoň niekoľko miest so stolom). Pri hrách a rôznych spoločných aktivitách
nezabudnime pre všetkých objasniť pravidlá. Majme záložný plán v prípade zlého počasia.
Tiež pri rôznych doplnkových aktivitách dbáme na bezpečnosť, ale nezabúdajme aj na
zachovanie dôstojnosti žiakov a hostí. Dobre mienená, pre niekoho zábavná súťaž, môže byť
pre niekoho veľmi nepríjemná a ponižujúca. Všetko je dobrovoľné a aj keď nabádame
zúčastnených na vystúpenie z komfortnej zóny, nikoho nenútime. Ešte pred akciou sa treba
dohodnúť ako pôjdu žiaci domov v prípade, že rodič nepríde, tiež odporúčam mať podpísaný
súhlas rodiča s účasťou dieťaťa na akcii.
Žiakov upozornite, že je to dobrovoľná aktivita, na ktorej sa máme cítiť dobre všetci.
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Ilustračná fotodokumentácia:

Gulášujeme nad ohňom

Gulášujeme v kotline

Tvoríme kópie

Tvoríme z domácej plastelíny

Triafame terče

Netradične súťažíme

Šijeme vrecúška
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Nebolo to pohodlné, ale najedli sme sa

Chodíme „na vysokej nohe“

Vieme ako chrániť planétu ...

O hudbu sa postaráme

Určujeme rastliny

... a učíme to druhých
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Ako na dištančné vzdelávanie žiakov so ŠVVP aj v marginalizovaných
komunitách - Mc
Počas dištančného vzdelávania sme ako trieda pracovali cez skupinu a chatovaciu miestnosť
facebooku (messegnera). Aj keď žiaci boli schopní si stiahnuť a nainštalovať aj ZOOM, ich
technické vybavenie a hlavne pokrytie wifi signálom robilo túto platformu nepoužiteľnou.
1. krok – pravidlá: Určili sme si spoločne pravidlá fungovania a komunikácie.
Stretáme sa podľa možnosti v rovnaký čas, každý deň. (Pondelok – Piatok od 9:00 do 12:00)
Týždenný rozvrh nie je vytesaný do kameňa.
Počas týždňa vypracujeme úlohy, v novom týždni sa staré úlohy robia len ak ostal čas.
Môžete používať internet, kamarátov, rodičov a všetko čo viete, aby ste si pomohli.
Keď niečomu nerozumiem, nehanbím sa opýtať.
Hodnotíme priebežne, súhrnom dňa a cez víkend posielam vyhodnotenie týždňa.
Skúšame nové veci.
Čo sa mi nepáči rovno poviem.
Sme kreatívni, pracovití a chceme sa učiť.
Pravidlá skupiny (dajú sa pekne nastaviť priamo v skupine a sú súčasťou informácií
o skupine):
1. Slušnosť
Všetci tu spoločne vytvárame prívetivé prostredie. Správajme sa ku každému s patričnou
úctou. Výmeny názorov sú v poriadku, vyžaduje sa však pri nich vľúdnosť.
2. Žiadne nenávistné prejavy ani šikanovanie
Dbajte na to, aby mali všetci pocit bezpečia. Nie je povolené šikanovanie akéhokoľvek druhu
a ponižujúce komentáre.
3. Rešpektujte súkromie všetkých členov
Je potrebná vzájomná dôvera. Môžeme preberať aj citlivé a súkromné informácie. To, čo sa
zdieľa v skupine, sa nerozpráva inde.
4. Sme oficiálna skupina školy
Preto pracujeme vždy od pondelka do piatku. Od 9:00 do 12:00. Za neúčasti na hodinách
budeme niesť následky. Ranná káva 8:30 - 9:00 je nepovinná a tiež debaty v iné časti dňa.
5. Rozvrh
Rozvrh nie je vytesaný do kameňa. Takže je možné, si hodiny zamieňať, aby sme boli všetci
spokojní, ale za týždeň splníme plán.
6. Individuálny prístup
Každý sme iní a každý je v niečom lepší a v inom slabší, preto sa neporovnávame navzájom,
ale si pomáhame.
7. Sme prispôsobiví
Pravidlá sa môžu mierne meniť, hlavne platia pravidlá dobrého človeka.
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2. krok – rozvrh: Vytvoril som rozvrh, ktorý obsahuje každý predmet.
- žiaci mali možnosť pripomienkovania alebo prehodenia hodín, v podstate súhlasili, len sa
obávali hodín TSV alebo PVC, vysvetlili sme si a rozvrh bol uzavretý

Týždenný rozvrh hodín:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

SJL, MAT
BIO, GEG
SJL, ENV alebo OBN
MAT, FYZ, CHE alebo VYV alebo TSV alebo PVC
DEJ + niečo „moderné“ (menti, kahoot, edupage a podobne)

- k tomuto žiackemu rozvrhu sa pridal môj osobný rozvrh dňa, alebo rozvrh pracovnej
činnosti, ktorý bol nie len ako „nutné zlo“, ale naozaj mi pomohol v organizácii času, aj
psychického rozpoloženia počas nasledujúcich týždňov

Rozvrh pracovnej činnosti:
čas

pracovná náplň

trvanie

7:30 – 8:30

príprava

1 hod.

ranná komunita (ranná káva)

0,5 hod.

8:30 – 9:00

– výzva pre rodičov, alebo ranná komunita so žiakmi

vyučovanie

9:00 – 12:00

– online komunikácia so žiakmi, výchovno vzdelávacie
aktivity, úlohy a výzvy

3 hod.

12:00 – 12:30

hodnotenie

0,5 hod

12:30 – 13:30

obedná prestávka

1 hod

13:30 – 15:30

prípravy a tvorba materiálov

2 hod

18:00 – 19:00

štúdium odbornej literatúry a alternatívnych
zdrojov

1 hod

pozn.

niekoľkominútové prestávky počas pracovného času spolu

-0,5 hod

Spolu

7,5 hod
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- často som so žiakmi debatoval aj mimo rozvrhu, pomáhal s úlohou, vysvetľoval, alebo
posielal spätnú väzbu, ale boli si vedomí toho, že pre nich som online vo vyhradenom čase
a mimo tento čas sa nemusia dovolať pomoci alebo pozornosti, pretože „mám aj vlastný
život“, v tomto duchu boli schopní veľmi slušne požiadať o pomoc mimo vyhradeného času

Výsledky (vytiahnuté zo zápiskov, môžu obsahovať dôverné informácie)
Večerné nezáväzné debaty: 30.03. (1,5hod.), 31.03. (2hod.),02.04.(1hod.), 06.04. (1hod.),
08.04.(3hod), 11.04. (1 hod), 12.04. (1hod), 14.04. (3hod.), 17.04. (2hod), 21.04. (1hod.)
04.05. (1 hod.), 09.05. (1 hod.), 13.05. (1 hod.)
Učenie mimo vyhradený čas:
– priemerne dva krát za týždeň sa natiahne vyučovanie do 13:00-13:30
21.04. – práca na GEG (1,5 hod.) po 20:00
30.04. – najmä JZK (1 hod.) po 21:00
01.05. – dokončovanie výzvy z MAT (1,5 hod.) sviatok
08.05. – práca z BIO a ENV (1,5 hod.) sviatok
09.05. – dokončovanie ENV (1hod.) víkend
14.05. – KMH a hodnotenie, spätná väzba (2 hod.)
15.05. – zadanie úlohy z ENV na požiadianie, hodnotenie (1 hod.)
19.05. – PVC dorábky (1 hod.) po 21:20
20.05. – ENV dorábky (1 hod.) medzi 18tou a 20tou hodinou
23.05. – HUV (2 hod.) medzi 13:40 a 15:55 víkend
Cez dovolenku:
15.04. – konzultácia so Žiakom v škole – 1 hod.
22.04. – online vyučovanie s Žiakom – 1 hod.
29.04. – komunikácia so Žiakom – 0,5 hod.
- tieto zápisy neslúžili ako podklad pre nadčasy, slúžili pre moju informovanosť a prehľad
o záujme žiakov o vzájomný kontakt
Úvodné vypracovávanie úloh a konzultácie priamo v spoločnej komunikácii sa ukázalo hneď
v prvý deň ako zmätočné, prešli sme preto na spôsob, kde sa zadania dávali do spoločného
chatu, konzultácie a vypracovávania v súkromných vláknach, výsledné práce potom mohli
žiaci uverejňovať v spoločnom vlákne, ak to nebolo kontraproduktívne. Vyhodnotenie
prebiehalo paralelne v oboch vláknach (spoločnom aj súkromnom). Informácie a organizačné
pokyny som posielal tiež paralelne, aby sa dôležitá informácia dostala ku každému.
Žiaci nemuseli byť online celý čas, aj pre technické nedostatky sa mohli pripájať a odpájať
ako chceli, nakoľko bola účasť „dobrovoľná“ podľa nariadení a taktiež sa „nesmelo“
známkovať, dochádzka a známky boli tiež udeľované len ako subjektívny ukazovateľ záujmu
a aktivity. Osobne ma tešil záujem žiakov, zo šiestich žiakov sa pripájali štyria žiaci, jeden
pracoval cez emaily a cez telefón, vypracovával si tiež denník činností, ktorý mi týždenne
posielal odfotený s podpisom zákonného zástupcu. Jeden žiak dostával alternatívu úloh
v podobe pracovných listov, ktoré však nevypracovával, alebo vypracoval minimum úloh, aj
keď mu boli doručené aj pomôcky a schopnosti aj zručnosti na zvládnutie úloh mal.
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Dochádzka (vytiahnuté zo zápiskov, môžu obsahovať dôverné informácie)
Dátum
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
06.04.
07.04.
08.04.
09.04.
11.04.
12.04.
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
04.05.
05.05.
06.05.
08.05.
09.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
23.05.
25.05.
26.05.
28.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.

Žiak
X

Žiak

X
X
Báseň
X

Žiak

Žiak
telefonicky
telefonicky
mail
mail
mail

X (telefonicky)
X

JZK, MAT, BIO

Žiak
X

Žiak
X

X

X
X
X
X (telefonicky)
JZK, MAT
BIO, GEG
X

JZK
X

mail

X
X
JZK, MAT, BIO
GEG, BIO
JZK, OBN, HUV
X

X
X(večer)
X
X

X
DEJ, INF, MAT
FYZ

mail
telefonicky
X(večeer)
mail
X

telefonicky

BIO,MAT, GEG
X (večer)

X

X

telefonicky
telefonicky
osobne (škola)

JZK
X
X
X

mail

X(kahoot)

X

X
X
OBN
X
X

X (rébus)
X(sviatky)
X(večer)
X
X
X
CHE, PVC, ENV
GEG
X
DEJ, INF(kahoot)
X
TSV(video)
X

telefonicky
telefonicky
sms, fotky

X(telefonicky)

X
X
X

X
X

X(večer)
X
X
X

X
X
X

X
X

INF( telefonicky)
BIO(tefonicky)

X(telefonicky)

mms, telefonicky

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
DEJ,INF(kahoot)
X
X
X
X
X
FYZ

X
X
FYZ, ENV
GEG
X
X
X
X
X
JZK, BIO, MAT
X (dokončovanie)
OBN
BIO, ENV
X (dokončovanie)
X(dokončovanie)
X(telefonicky)
FYZ, GEG
X
JZK
ENV
X
PVC,
INF(kahoot)
ENV
X
HUV
X(telefonicky)
X
X

X
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07.06.
10.06.
12.06.
14.06.
15.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
22.06.
24.06.
25.06.
26.06.
28.06.
30.06.
01.07.
03.07.

X
X

X
X

X
telefonicky
X
X

X

X(telefonicky)
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X(foto, video)

Poznámky k dochádzke:
- dátum, ktorý chýba sa nepripojil žiadny žiak
- od 17.04. nemala Žiak možnosť pripojenia a úlohy vypracováva alternatívne (papierovo)
23.03. – pri spoločnom telefonáte aj Žiak (z inej triedy)
11.05. – spoločný 5 minútový telefonát Žiak a Žiak
25.05. – spoločný telefonát Žiak, Žiak (3 min) aj o tom ako sa majú a, že by chceli ísť do
školy
02.06. – telefonát s pánom Rodič aj o prijatí Žiak do OU (cca 10 min o 16:31)
03.06. – telefonát pán Rodič ráno o 7:50 (5 min)
17.06. – 4x telefonát s Žiak, potrebovala sa poradiť, posiela fotky
03.07. – Žiak posiela fotky a videá zo ŽÚRu
Skratky predmetov sú splnené výzvy z daného predmetu.
(telefonicky) – boli sme v spojení aj telefonicky, téma hovoru nemusela byť o predmete/úlohe
telefonicky – boli sme len v telefonickom kontakte
kahoot – podaril sa kahoot z danáho predmetu
večer – žiak napojený len vo večernom komunitnom rozhovore, bez riešenia úloh (žiaci ktorý
aj pracovali doobeda nemajú špecifické označenie)
X – účasť na riešení z predmetu podľa rozvrhu
rébus – úloha zadaná žiakom, pomoc pri riešení
sviatky – rozoberané sviatky a tradície (na dotaz žiaka)
sms, mms – komunikácia, oznamy od rodičov žiakov, správy, fotky žiakov, denníka
dokončovanie – dorábanie rozrobených, nekompletných úloh z predošlého dňa
mail – mailová komunikácia U-R
V období 01.06. – 01.07. – častá komunikácia hlavne ohľadom ŽÚRu
Dovolenka
Víkend
Sviatok
Prázdniny
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Výchovno vzdelávacie výsledky (vytiahnuté zo zápiskov, môžu obsahovať dôverné nformácie)

Body sofskills:
odvaha Žiak za otázky k úlohe, ktorú nevedel ale sa opýtal (JZK – 20.03.), Žiak nebál sa
vypýtať si pomoc (26.05.)
snaha Žiak za získanie prístupu na chat cez otca a snaha o pridanie správnych slov (JZK –
23.03.)
húževnatosť Žiak za to, že aj keď jej to nešlo vyriešiť, sa nevzdala a dokončila úlohu (JZK –
24.03.), tiež (JZK – 30.04.) keď chcela už ísť spať, ale premohla sa a dokončila úlohu (2x
písala dobrú noc, tak som jej dal ešte indíciu a vtedy to už dala, potom zase dobrú noc ale ja
som ju ešte otravoval spätnou väzbou, podala ju a už sme sa rozlúčili o 21:33)
dochvíľnosť Žiak, Žiak – o 9:00 boli napojené – 25.03.
dodržanie slova Žiak, Žiak, Žiak (aj keď Žiak sa nezapojila ale opustila skupinu) prišli už
tretí deň po sebe – 25.03., Žiak, keď večer poslala dorobené, sľúbené úlohy (30.04.)
cieľavedomosť Žiak, Žiak pýtali si samé úlohy a vydržali skoro 90 minút robiť – 25.03.
cieľavedomosť Žiak, keď ma už o 8:30 ráno budila smskami, že chce úlohy a nechce
prepadnúť :D – 30.03.
vodcovstvo Žiak, zapojila sestru (26.03.), Žiak, lebo zapojila mamu do roboty (31.03.,
16.04.), Žiak zapojil kamoša a spolu riešili (07.04.), Žiak zapojil otca a pomohol mu
z chémiou – betón/malta (20.04.)
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otvorenosť – Žiak za milé slová, o tom ako mu chýba škola a spolužiaci (08.04.)
svedomitosť – Žiak vypracovávanie rôznych úloh aj nad rámec povinností (08.04.)
aktivita – Žiak vlastné nápady a úlohy, záujem o rozlúčku na konci roku (08.04.)
organizácia času – Žiak, ešte stihne pred upratovaním nejakú úlohu, tak aj spravila z časti
FYZ (09.04.)
pracovitosť – Žiak – za všetko čo doma robí (15.04.)
kutilstvo, cieľavedomosť – Žiak za vytvorenie domácej dielne a konečne definovanie cieľa
a záľuby (15.04.)
humor – Žiak za recept na betón: „Vajicia olej sol cibula slanynka = beton “ (17.04.)
dobrý/originálny nápad – Žiak za tip na šetrenie vodou (20.04.)
spolupráca – Žiak s Žiak sa dopĺňali a riešili národnosti Slovenska (21.04.)
technik – Žiak, za používanie moderných nástrojov, fotky a snímky obrazovky (jeho aktivita)
(23.04.)
nočný rekordér – Žiak, za milé a k veci odpovede o 1:07 (01.05. ráno)
triedna spojka – Žiak, pomáha v komunikácii so Žiak (01.05.), pomáha s organizáciou
v skupine keď som neprítomný (13.05.)
pevná vôľa – Žiak, nevzdala výzvu, dobre argumentovala a stojí si za svojim, prácu
dokončila (01.05.)
inovátor – Žiak sa pokúsil volať cez videochat a msg telefonát – hovorili sme 3x 2 minúty, aj
keď o ničom a mal tam kamošov, ktorých tiež dával k telefónu, asi aj Žiak (z inej triedy)

Doplňujúce informácie:
25.03. – streda – ráno 9:02 Žiak a Žiak si pýtajú úlohy
26.03. – štvrtok – večer o 21:45 sa chce Žiak rozprávať o tom ako má vypracovávať úlohy
a Pracovné listy, čo im doniesla riaditeľka
30.03. – Žiak si o 8:30 pýta úlohy
30.03. – Žiak, Žiak a Žiak si chatujú so mnou večer o ničom do 22:38, aj Žiak sa pridal aspoň
na chvíľu
31.03. – Žiak píše dobré ránko už o 8:25, najprv mala upratovať (a že potom sa pripojí), ale
nakoniec že spraví aspoň dáku úlohu. Nakoniec robila aj s mamou zapojená o Národných
parkoch a Živú a neživú prírodu.
31.03. – všetci pripojení od 21:10 a vykecávajú o blbinách, veľa smiechu ale aj otrava, napísal
som im nech idú na kahoot, že je tam pre nich kvíz (21:59), do 22:01 všetci zaželali dobrú noc
a je kľud :D
01.04. – ráno Žiak, Žiak pracujú, skúšajú úspešne kahoot
07.04. – Žiak zapojil aj kamoša a riešili úlohy (kamoš 11 rokov), povedal, že je veľmi rád že
môže byť pripojený, že ide vypracovávať úlohy s radosťou a že ma má najradšej 
07.04. – Žiak pekne porobila kahooty, veľmi sa jej to páčilo a poslala mi srdiečko na msg,
kahooty robila s mamou  robili sme do 12:47, dnes si pekne mákla
12.-14.04. – Žiak rieši rébus, ale aj vypisuje blbosti večer do súkromnej správy
15.04. – Žiak aj s tetou boli v škole 9:15 – 11:20 – dostal jednotku z MAT, SJL, píše
pracovné zošity, diktáty, číta, pracuje v dielni, dostal rozvrh, pomôcky, knihy a časopisy aj
plno zadaní a inšpirácií
17.04. – veľmi pekne večer rozprávali baby o škole, chceli by už ísť do školy (Sofia, Adel)
potom chceli, či by sme nespravili aspoň stretko v rúškach na tajnáša, uvedomili si ako im

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

bude chýbať škola, že už nebudú mať spoločné srandy, výlety, atď. aj poplakali – je to také
obratie ich o rozlúčku a užitie si záveru základnej školy, kamarátstiev a zábavy, ...
20.04. – Žiak sa pekne aktivizovala pri téme svetlo a vyzeralo, že pochopila aj bol „ahá efekt“
a niečo nové sa naučila
21.04. – Žiak, Žiak a Žiak riešia národnosti Slovenska od 21:10 – 21:55, Ivo už má svoj
telefón, pekne pracoval aj keď chcel trocha srandovať a hovoril, že už bude chodiť každý deň
ráno, u Žiak silný „ahaaaa“ efekt („z nechápem tomu do frasa“ na „už tomu rozumiem“)
22.04. – Žiak sa dožadoval úloh, ale bol som v robote, poslal som mu aspoň kahoot z DEJ
a videá ku dňu Zeme
23.04. – debatovali sme ku Dňu Zeme a Žiak si vybrala úlohu z ENV pred BIO – Vraj vôbec
netvorila odpad a nezahadzuje odpadky :D
23.04. – konečne Žiak aj Žiak robia Kahoot, Sofiu to dosť vytočilo že odklikávala odpovede
a nestihla ani prečítať a vzdala to, že zase rozbije telefón ... ale skúsi zajtra, Ivo dal snímku so
správnou odpoveďou, Žiak skoncil v polke ale potom sa pripojil znovu a dal to celé od znovu
26.04 – Žiak poslal video ako hrajú futbal
28.04. – Vzťahy ochladli myslím, že pre prestávky vo vyučovaní (škola, dovolenky)
29.04. – Žiak na moju informáciu, že im len zadám úlohy a nebudem online, lebo budem
v škole mi píše o pol desiatej: „a musíme prísť do školy?“ ... motáčik
30.04. – ráno o 8ej píše Žiak, že jej mám napísať úlohy a že sa môže napojiť až o desiatej
a dodá ich urobené, Žiak sa napojila 9:25 a žiada úlohy; poobede o pol piatej, píše Adela, že
sa jej nedá, že urobí večer, že jej mám poslať na súkromný kanál, ale ja som to našiel až večer
po včelách, ale posielal som jej to už ráno ... večer okolo pol desiatej sa pripojila a všetko
urobené, slušná, no super ... trochu sme dorábali JZK, lebo dva rody vynechala ... vraj robila
sama, trvalo jej to krátko a rozumie BIO  okrem toho sa vyjadrila, že v záhrade by chcela
mať viac kvetov.
01.05. – Žiak dokončovala matematiku, dobre argumentovala, stála si za svojim, že má
príklady správne, obhájila svoj názor na vec, neuspokojila sa kým nemala dorobené, zároveň
hľadala so mnou možnosti na spojenie sa so Simou
04.05. – volala p. Rodič viac ako 13 minút, prebehla aj komunikácia s Žiak (od 29.04. majú
v opatere trojročné dieťa) p. Rodič by chcela osobné stretnutia s Žiak ako doučovanie, vraj od
29.04. mierne odmieta pracovať (zapisovať do denníka), stráca motiváciu a chýba mu osobný
kontakt s učiteľmi, tiež opätovne prosí, aby som sa u nich zastavoval cestou na včely,
dohodnuté pravidelné stretávanie cez watsup a sporadické osobné stretnutia
04.05. – Žiak píše, že či sa už od zajtra ide do školy, lebo to koluje Šobovom
04.05. – Žiak ide k bratovi do Banskej Belej, tak úlohy pošle o piatej (uvidíme), večer poslala
pekne vypracovanú úlohu z OBN
05.05. – Žiak prvá sa ozýva o úlohy, ale musí pomáhať doma(vraj pošle foto), potom o 9:55 aj
Žiak; Žiak má nový profil, meníme nastavenia a členov v skupine
06.05. – Žiak sa pripája večer, lebo doobeda sa mu nedá, chodí do roboty s otcom (pri
tabačke)
08.05. – Žiak sa za niečo ospravedlňuje: „Pán učiteľ ja sa vám ospravedlňujem ale mala som daku prácu
prosím vás dajte mi daku úlohu za zajtra ďakujem “
09.05. – Žiak: „Haló ako to mám robiť keď mi neviete napísať ulohu“ ešte večer „Pan učiteľ ako ja neviem
ako mam robit uolhy“

13.05. – Žiak pekne napísala do skupiny, keď som jej poslal SMS, že mám poruchu na nete
a nemôžem sa napojiť
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13.05. – Žiak večer sa pýta ako s príjmačkami, je veľmi šťastná a ďakuje za pomoc, až
nechcela veriť, že je všetko vybavené, odkazuje poďakovanie aj p. uč. Kosecovej
14.05. – Žiak pekne komunikuje, posiela aj foto z roboty a pracuje na úlohách (prší tak nie sú
v robote), komunikáciu začal zase obavou – či sa ide v lete do školy
14.05. – Žiak, Žiak, Žiak súhlasia s uverejnením ich foto, čo mi posielali, do školského
časopisu
14.05. – Žiak večer pýta úlohu a pekne urobila Sloh. Potom sme ešte hodinu debatovali
o hodnotení. Podľa externého pozorovateľa: Myslím ze spätná väzba to bola rozvojová aj to, že
nabudúce zvládne gramatiku lepšie... Zrozumitelnejsie zadanie s presnými kritériami na splnenie...

15.05. – Žiak si pýta večer úlohu, pekne urobila ENV
20.05. – Žiak pravidelne (už tretí deň) pýta úlohy okolo 18-19tej dorába ich aj do 22ej
22.05. – Žiak sa nepripojila (ospravedlnenie na druhý deň ráno) lebo nemala mobil
23.05. – Žiak si pýta úlohy za včera aj za dnes, od úvodu drzá „Dajte mi úlohy“ prvá veta.
Tak najprv debat o slušnosti a že aj ja mám život a voľno, potom jej došlo že je sobota :D
25.05. – prvý krát a pripojil Žiak, sám sa ozval a poslal mi žiadosť o priateľstvo, tak som mu
vysvetlil, že si ja žiakov ako priateľov nedávam, až keď skončí školu. Ale poslal som mu
žiadosť do Diablíkov a napísal ako sa má pripojiť. Hneď sa napojil aj do skupiny aj do
priateľov školy. Komunikuje len slabo (áno, dobre – jednoslovne) ale číta a rozumie čo mu
píšem. Dohodli sme sa na úvod, že urobí úlohy kde nemusí písať, ale budem mu ich
prispôsobovať napr. na foťenie. Príklad: odfoť niečo zo živej/neživej prírody. Uvidíme.
25.05. – Žiak mi poslal fotky denníka a zošitov, volal som s Žiak a Žiak vraj môžu ísť do
školy. Tak som všetkým písal ... Žiak, že nie, lebo robí. Žiak so Žiak, že by chceli chodiť, na
pár hodín a tak sa stretať, ale učiť sa, sa musia dohodnúť a dajú mi vedieť do večera. Volal
som s nimi. Žiak by prišla na stretnutie spolužiakov, ale do školy vraj "asi nie". Žiak sa
neozýva. Žiak teta rozradostená, že Žiak určite áno – tiež som volal.
25.05. – Žiak – 3x telefonát a rozhodol som sa mu dať INF za skúšanie nových kanálov
26.05. – Žiak sa ráno ozval, ale robiť úlohu je pre neho veľmi obtiažne, aj keď ju
zjednodušujem, prebrali sme aspoň živú a neživú prírodu, nevie mi napísať ani príklady na ŽP
a NŽP, skúsim mu dávať príklady a nech len priradí; odpovede sú jednoslovné a neviem či
rozumie zložitejším vetám; už niekoľko krát vymazal svoj komentár skôr ako som ho stihol
prečítať (napr. „item“ – čo malo byť „idem“ – vymazal a potom sa neozýval, asi to vzdáva,
s typickým mávnutím ruky ...) Super podarilo sa mu urobiť úlohu. A volal mi hneď, či je to
dobre. Dorobil pekne BIO, základ, ale potom už ďalej sa mu nechcelo, ešte volal. Ale som mu
aj povedal, že ma to vyrušuje a zdržuje ak vola len tak, ale že mu rád pomôžem ak niečo
potrebuje, povedal, „jááj, ahá tak prepáčte“ a potom už toho asi mal dosť, už by sa chcel
baviť. Ale myslím, že pekný pokrok.
28.05. – Žiak posiela potvrdenie o prijatí na školu, vypisujeme a tešíme sa, spolu s rodičmi
04.06. – preberanie rodinných, príbuzenských vzťahov
10.06. – Žiak mi píše, prečo nie som v škole
17.06. – Žiak (bývalý) mi posiela fotku výučného listu
- počas júna sa často ozýva Žiak s rôznymi jednoslovnými správami alebo volaniami
podvečer a večer – odpisujem a snažím sa dávať mu nie dlhé vety, ale potrebné prečítať
s porozumením. – on odpovedá, krátkymi niekoľkoslovnými vetami, je slušný ale často
komunikáciu zrazu ukončí. Telefonáty častokrát odmietam a napíšem mu dôvod – väčšinou
už je neskoro alebo mám súkromnú prácu.
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V období 01.06. – 01.07. si veľa píšeme najmä ohľadne dohodovania a zlaďovania termínov
na ŽÚR.
Zvládnuté kahooty:
MAT – Žiak, Žiak
DEJ – Žiak, Žiak, Žiak
ROZPRÁVKY – Žiak
GEG – Žiak, Žiak
Dobrovoľné výzvy:
1. selfíčko v ochranných pomôckach – Žiak, Žiak, Žiak + iný žiaci školy (čo posielam po
súhlase do šk. časopisu Milošovi)
2. fotografia pri pracovnej činnosti, varení, upratovaní – Žiak, Žiak
3. foto pri cvičení, športovaní, turistike – Žiak
4. výtvarné práce – Žiak
5. edukačný prvok na záhradu – Žiak
Iné úlohy (papierové):
Žiak – MAT, SJL, VYV – z časopisu (asi polovica apríla)
Žiak – HUV, HUV, VYV – úlohy na papieri (asi polovica apríla)
Žiak – máj (2x), júnové (3x) – neznámkované, slabo vypracované
Žiak – júnové (3x) – neznámkované, slabo vypracované
ŽÚR:
Na dotaz o ŽÚRe po 01.06. (dňa 19.05.) odpovedali pozitívne: Žiak, Žiak, Žiak, Žiak, Žiak
Navrhovaný čas a dátum: 13.06. – 16.06. – 20.06. (všetky preložené pre počasie)
Navrhované témy: Opekačka na Beliane, opaľovanie a opekačka pri jazere
Navrhované miesto: Belian, Klinger
ŽÚRka sa stále nedarí zorganizovať. Počasie nám to kazí a tiež zlá dochádzka žiakov do
školy. Žiaci, ktorí nechodia do školy sa tiež chcú zúčastniť a reagujú dobre.
ŽÚR je už takmer na isto 26.06. (poslané papiere – dotazník, info, covid).
Preložený pre stratu papierov na utorok.
Preložený pre neprítomnosť žiakov na stredu 01.07..
Konečne zorganizovaný ŽÚR, najprv (od 15:00) v spolupráci s p. Rodič v Pizzerii u Kozáka,
potom od cca 16:15 do 19:30 v priestoroch ŠZŠ. Počet žiakov školy: 5 (3 z primárnej cieľovej
skupiny), cudzí: 3, + p. Rodič, + uč. I. triedy, triedny učiteľ (záujem o účasť bol aj od p.
riaditeľky a uč. IV. triedy, ale nezrovnalosti v komunikácii a iné povinnosti účasť zmarili).
Žiak sa ospravedlnila, že je odcestovaná na rýchlo aj keď ešte večer písala, že sa určite
zúčastní. Žiak ospravedlnený – ráno písal, že robia do 19-tej a môže prísť tak okolo 20:30, čo
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som zrušil ja. Žiak pre pretrvávajúci spor s Žiak posledné dni veľmi slabo komunikovala,
ŽÚR z tohto dôvodu odbojkotovala. 
Mená žiakov a rodičov sú zámerne nahradené.
Myslím, že hore uvedené poznámky ku práci žiakov, sú peknou analýzou zlepšenia ich
správania a vzťahu k škole. Žiaci sa zároveň pri práci upozorňovali na gramatiku, opravovali
a robili si rôzne vtípky, ale slušne a veľmi milo.

Úvod a ukážka niektorých úloh:
Ahojte. Tak dnes začneme trochu aj niečo robiť, aby ste nezabudli, že to nie sú prázdniny, ale núdzový stav.
Hlavne dúfam, že ste všetci v poriadku a máte sa dobre. 
Na úvod: Dodržujte pokyny z telky a rádia. Nechoďte von keď nemusíte a stretajte sa čo najmenej.
Každá úloha je dobrovoľná. Za každú splnenú úlohu máte jednotku.
Žiak sa nepripojí ale budeme si písať cez mail.
Dnes sa zameriame na JZK.
Pozorne čítajte, ak nerozumieš úlohe, spýtaj sa.
JZK
Napíš jedno podstatné meno na písmeno B.
Napíš jedno prídavné meno na písmeno R.
Napíš jedno sloveso na písmeno P alebo M.
A ešte jedna vec. Keď sa nudíte, čítajte. ;)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAT
Pomenujte telesá.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEG
Navštív pamiatky podľa tvojho výberu cez tento link a napíš, ktorá sa ti najviac páčila a prečo.
https://artsandculture.google.com/search/streetview?hl=en
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BIO
Napíš aspoň jednu informáciu o Koži (Kožná sústava).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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HUV
Niečo k hudobnej výchove ... Ludwig van Beethoven (Bétoven) a jeho Piata symfónia.
https://www.facebook.com/elSevillaPaginaOficial/videos/930924987253127/?t=2
Skús napísať o čom je tá skladba ... ;)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEG
Vyber si jeden národný park Slovenska a napíš o ňom 5 informácií.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VYV
Nakresli ako vyzeráš v ochranných pomôckach. ;)
alebo
Odfoť sa v ochranných pomôckach. (rúško/šatka, rukavice, okuliare, ...)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JZK
Napíš:
jedno ukazovacie zámeno
jedno osobné zámeno
jedno zvratné zámeno
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BIO
Napíš 3 príklady na živú prírodu.
Napíš tri príklady na neživú prírodu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEG
Akú krajinu by si chcel/a navštíviť a prečo?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAT
Vymysli príklad kde budú desatinné čísla.
Môžem aj ja zadať. ;)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ETV, HUV, OBN
Skús mi preložiť text, stačí aj pár vetami, o čom to je.
https://www.youtube.com/watch?v=B_MbHRCVmKc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ETV, INF
Choď na www.menti.com zadaj číslo 72 91 36 a odpovedz na otázku:
Ako sa ti páči vzdelávanie online? (do každého riadku jedno alebo viac slov)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DEJ, INF
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Choď na kahoot.it zadaj číslo 0865143 a urob kvíz z Dejepisu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBN
Napíš:
5 dobrých vlastností a 5 zlých vlastností človeka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAT
Choď na kahoot.it zadaj číslo 0428495 a urob výzvu z Matematiky.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAT (na žiadosť žiakov – počítať príklady)
Vypočítaj:
2,3+3,06=
12,05+4,3=
10,8+3,005=
0,8+0,9=1,5+2,6=
...
Marcel strúhal 8 cm dlhú ceruzku v strúhadle. Vždy keď jedenkrát otočil ceruzkou v strúhadle, skrátila sa o 0,3
cm. Dokopy otočil Marcel ceruzku v strúhadle 7-krát. Aká dlhá je ceruzka teraz?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FYZ
Vymyslite čo všetko môže byť zdrojom svetla.
Vymenuj 5 vecí cez čo svetlo neprejde.
Vymenuj 3 veci cez čo svetlo prejde.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JZK
Napíš tri základné číslovky.
Napíš jednu zloženú číslovku.
Napíš dve radové číslovky.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FYZ, ENV
Z čoho môžeme získavať energiu?
A aké netradičné zdroje energie poznáš?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CHE
Napíš postup a z čoho sa robí malta a betón.
Pomôžu priatelia, rodičia ...
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV
Ako sa počas tohto obdobia šetrí planéta?
Čím ty prispievaš na ochrane planéty?
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TSV
Urob dvadsať drepov.
Urob päť klikov.
Urob desať brušákov.
Ak môžeš pošli video ako cvičíš, aspoň päť sekundové.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBN, MAT
Existuje niečo ako rozpočet. Sú to peniaze, ktoré získavaš a peniaze ktoré míňaš. Môže byť prebytkový,
vyrovnaný, alebo deficitný. Aký by ste chceli mať vy?
Prebytkový – príjmy sú vyššie ako výdavky.
Vyrovnaný – príjmy sú rovnaké ako výdavky
Deficitný – príjmy sú nižšie ako výdavky
Napíš z čoho môže mať človek príjmy.
Napíš čo môžu byť výdavky.
Kde by sa dalo ušetriť?
Kde získať peniaze navyše?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JZK
Aké máme rody podstatných mien?
Aké vzory podstatných mien poznáš?
Mužský rod?
Ženský rod?
Stredný rod?
Prídavné mená ... mäkký, tvrdý vzor?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEG
Vymenuj aspoň 3 rieky, ktoré tečú na území Slovenskej republiky.
Vymenuj 3 národnosti (okrem Slovenskej) ktoré žijú na Slovensku.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV
Kahoot... kde by si hodil tento odpad ... 0533127
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BIO
Čo je to pôda? Akú má jedinečnú a veľmi dôležitú vlastnosť?
Čo môže znečisťovať pôdu?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BIO
Napíš jednu vec čo sa dialo, alebo čo žilo alebo rástlo prvohorách, v druhohorách, treťohorách, štvrtohorách.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV, VYV
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Nakresliť plagát k Dňu Zeme.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV, OBN, VYV, Dobrovoľné, MAT, CIL
Takže máte úlohu, rozmýšľať ako šetríme prírodu. Tiež mi pokojne môžete napísať prečo máte radi prírodu,
prečo je dôležitá. Alebo vytvorte plagát na tému Deň Zeme. Budem rád ak mi pošlete dobrú muziku 😉 Hocijaké
fotky z toho čo robíte, alebo len tak napíšete. Ak by ste chceli urobiť OBN - napíšte 5 dobrých a 5 zlých
vlastností človeka (aké vlastnosti by ste chceli u kamoša/ky alebo frajera/ky) Ak ste toto dočítali až sem tak vám
dám aj 1 z čítania a dokážete mi to tým že pošlete vypočítaný tento príklad dva plus dva je ... Ahojte a pekný
víkend.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BIO
Napíš z čoho sa skladá nervová sústava a na čo slúži.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAT
Napíš príklady aspoň 5. Vytvor a vypočítaj.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV, ETV, PVC, INF - Dobrovoľná
Čo nové by si chcel na našej školskej záhrade? Malo by to byť aj vzdelávacie. Do googlu môžeš dať Záhrada,
ktorá učí a pošli mi obrázok, čo sa ti páči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BIO
Napíš, čo sú rudné minerály.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV
Napíš čo najviac zvieratiek zo smajlíkov ...
ale ku každému čo dáte napíšte samca, samicu a
mláďa. Napr.:
pes, sučka, šteniatko
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VYV
https://www.facebook.com/deepaksart/?__tn__=kCHR&eid=ARB3UQPmU2WPIBW9Pi94vV8G8KcEUnmvEtTG4xxjB1Cur8BzeglDaMrCXDbqa21VvpSGwhlfdJ5z3C8&hc_ref=ARQttLZawzeSmxLoGShq6uFQ8jvpesROdwNR54mcNNFUbbBXkFc117gysuu9MvwuZM&fref=nf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KMH
Napíš rozprávanie: Môj deň. Ako prebieha u teba deň počas tejto korony. Od rána do spania. Aspoň 10 viet. To
je úloha.
Výzva bude, aby to bolo pravopisne dobré. Za to máš dobrý bod navyše. Ak pripojíš foto bude to ešte lepšie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV
Napíš, prečo máš rada prírodu. Aspoň 5 viet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PVC (OBN,ETV)
Napíš (odfoť urobený) postup výrobku, receptu, čo všetko sa upratuje, aké používaš pomôcky/prostriedky pri
upratovaní, v záhrade ... a pod.
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Sebaobslužné činnosti – aké sú? Sú ľudia, čo ich nedokážu vykonávať? Čo môžu potom robiť?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ENV (BIO)
Medzinárodný deň včiel.
Čo je včela? Kde žije? Je pre človeka/prírodu dôležitá? Prečo?
Čo môžeš urobiť ty pre to aby sme mali viac včiel, lebo aby sa im lepšie žilo?
Aké poznáš produkty včiel?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VYV
Vyhľadaj obraz, aký sa ti najviac zapáči od: Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, ...
Napíš čo sa ti na ňom páči. (Si obrazový kritik ...)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HUV
Napíš aspoň 5 viet o hudobnom štýle: COUNTRY, ROCK, ... vyber si.
Potom – páči sa ti, nepáči sa ti, napíš názov kapely toho štýlu, vypočuj si pesničku (ja posielam link) potom oni
mne, ktorá sa im páči v takom štýle, doplňujem info o svetoznámych kapelách a potom mi posielajú link na ich
hociakú obľúbenú pesničku a pridávame jej žáner.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TSV
Foto z turistiky.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CHE
Čo sú to uhľovodíky. Niekoľko viet. Obrázok. Na čo sa používajú, čo sa z nich vyrába.

– v úlohách som sa zameriaval na medzipredmetovosť, napr. „Odfoť jeden ihličnatý a jeden
listnatý strom“ (BIO) ... ak odfotí dva listnaté z BIO nemôže dostať jednotku, ale zvládol
prečítať zadanie, použiť fotku, poslať ju, takže pokojne dám dobrý bod za INF a CIL, potom
sa o tom podebatujeme, rozoberieme tie stromy, možno zistí aký je to druh, povie čo sa mu
páči na tej fotke a už sme pri estetike a VYV, v takomto duchu sme vypracovávali každú
úlohu, pričom som sa snažil o striedmosť, o vyhľadávanie zdrojov, kritické myslenie, vlastný
názor a podobne
– žiakmi vypracované úlohy sme si rozoberali, dopĺňali a vytvárali spoločné práce (to som
spájal do spoločných prác ja a tvoril učebné materiály vyrobené žiakmi v prípravnej fáze dňa)
– po návrate do školy sme si väčšinu materiálov spolu prešli, žiaci odprezentovali to svoje a aj
sme si zopakovali aj sa zabavili
– samozrejmosťou bola aj analýza ich výsledkov, dochádzky a softskillových bodov

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Niekoľko obrázkov z obdobia 16.03.-31.05.2020:

Národnosti Slovenska – spolupráca a aha efekt
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Telesná výchova na diaľku

Vyznanie – „Mam vas najradcej“ od „rebela“zahreje pri srdci
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DEJ – Kahoot
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Nie je dôležitý obsah – Tento obrázok vyjadruje náročnosť vypracovania jednoduchej úlohy
v prvý deň
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Na začiatku sme si vyjasnili dôvernosť (tento projekt sa neráta, dostal som povolenie)

Keď viem že tu nebudem, aj keď je sviatok, dám vedieť – slušnosť má byť obojstranná
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Ukážka - Dopad komunikácie s rodičmi (škola zdieľa, rodič zdieľa, od neho komunita zdieľa
a reaguje) – bežne šíria väčšinou hoaxy a „hlúposti“, teraz relevantné informácie z dejín
k medzinárodnému dňu

Mentimeter – 27.03.2020
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„Pán učiteľ, nedá sa mi, som v robote“
„Ahá, takže jednotka za PVC a TSV...“

„Áno, robil som tú úlohu s kamošom“

Každý kto mal záujem dostal niečo na domov – nie učebnice, niečo viac...
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Pracovné vyučovanie na diaľku? – Pre nás žiadny problém

Už len ukážka rannej kávy ... Takto som skoro denne vítal žiakov a rodičov ...
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Tak, to bola naša práca počas „núdzového stavu“ a dištančné vzdelávanie.
Viem, že sme neobsiahli všetko z TVVP, ale bolo nám fajn. Pri práci online sa často stratili
bariéry, aj keď sme boli od seba vzdialení. Vo viacerých prípadoch sa mi zdali žiaci
otvorenejší, výrečnejší, zhovorčivejší. Dobre na nich pôsobilo inkognito (zrazu nikto nepozerá
na ich etnický pôvod, telesný defekt, či rečovú vadu), čas na premyslenie
a odpovedanie, práca na úlohách vo svojom tempe a bez tlaku okolia. Rovnako nepotrebovali
vyrušovať okolie a predvádzať sa pred kolektívom. Vo veľa smeroch si myslím, že im práca
online môže veľa priniesť aj napriek zmenšenému rozsahu vedomostí, či obmedzenému
osobnému kontaktu.

Budem rád ak bude tento materiál nápomocný, však musím upozorniť, že
„osobné údaje z tohto materiálu podliehajú zákone o ochrane osobných údajov podľa platnej
legislatívy ku dňu 03.07.2020. Slúžia výlučne na inšpiráciu a ako pomôcka vo
výchovnovzdelávacom procese.“

