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11. Manažérske zhrnutie: 
Téma :Čo dokážem vypestovať doma na jar 
1. Úlohy a aktivity zamerané na pestovanie domácich rastlín – výsev, presádzanie 

a starostlivosť o rastliny, jarné práce v záhrade, rozpoznávanie a ukážky bylín a známych 
rastlín, praktické úlohy, ochrana pôdy a vody, pozitívny a negatívny vplyv 
poľnohospodárstva na životné prostredie 

2. Prezentácia  - príprava prezentácie zameranej na tému bylinky v kvetináči a bytové rastliny. 
Prezentácia bude zameraná na ukážky sezónnych rastlín,ktoré kvitnú na jar,možnosti 
pestovania rastlín a byliniek v domácnosti, starostlivosť o ne, ich následné vysadenie do 
záhrady a možnosti ich využitia. 

3. Výmena doterajších skúseností, aplikácia aktivít na vyučovacích hodinách v rámci 
jednotlivých predmetov, triednických hodinách. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1.Privítanie členov klubu 
2.Oboznámenie s programom stretnutia klubu 
3. Prezentácia jednotlivých aktivít určených pre žiakov 1. - 4. Ročníka zameraných na jarné práce 
v záhrade a pestovanie jarných rastlín 
4. Oboznámenie s prezentáciou na tému pestovanie rastlín na jar 
5. Diskusia: Výmena doterajších skúseností pri aplikácii aktivít na vyučovacích hodinách,možnosti 
využitia jednotlivých aktivít na vyučovaní, skúsenosti ostatných vyučujúcich pri realizovaní 
praktických úloh 
6. Záver: závery a odporúčania 
 
13.Závery a odporúčania: 

 
Vyučujúci sa spoločne zhodli na : 

- podľa možností zakomponovať do vyučovania a na triednické hodiny realizáciu 
praktických úloh a aktivít zameraných na tému práce v záhrade na jar a pestovanie 
jarných rastlín a byliniek 

- pri delení žiakov na skupiny dohliadnuť na vyváženosť skupín 
- na vyučovacích hodinách využiť vytvorenú prezentáciu a prepojiť získané vedomosti 

na vyučovacích predmetoch ako PVO, PDA, VYV,PVC  
- možnosť realizovať niektoré aktivity aj ako dvojhodinovú vyučovaciu hodinu 
- pri presádzaní rastlín a ostatných aktivitách dodržiavať bezpečnosť a zabezpečiť 

dostatočné  materiálne zabezpečenie 
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