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      Manažérske zhrnutie: 
      Krátka anotácia, kľúčové slová 
      Téma: Pohyb a pobyt v prírode 
      Výmena skúseností z vlastnej predchádzajúcej činnosti:  
       Aktivity pobytu a pohybu v prírode sme rozdeľovali podľa ročníkov: 

1.ročník: 
• poznať svoju školu, 
• poznať okolie školy, 
• poznať svetové strany, 
• poznať významné budovy v mieste bydliska. 

2.ročník: 
• charakterizovať význam vody v prírode, 
• poznať zásady pohybu a pobytu v prírode. 

3.ročník: 
• poznať stanovište a okolie školy, 
• charakterizovať tvárnosť okolia obce. 

4.ročník: 
• poznať dva spôsoby určovania svetových strán (pomocou buzoly, kompasu), 
• zhotoviť jednoduchý náčrt pochodu, 
• odhadnúť vzdialenosť, 
• určiť svetové strany na mape, 
• vedieť význam farieb a značiek na mape, 
• navrhnúť značku na mape. 
Výmena doterajších skúseností, aplikácia na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých 
predmetov, triednických hodinách, na vychádzkach i pobytoch vonku. 
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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 praktických úloh pre žiakov 1. - 4. ročníka. 
4. Diskusia: výmena skúseností z vlastných vyučovacích hodín, výmena skúseností 

z vlastných podobných aktivít, možnosti ich využitia na vyučovacích hodinách, 
vychádzkach, pobytoch vonku, cvičeniach v prírode. 

5. Záver: závery a odporúčania. 
 

13.Závery a odporúčania: 
Vyučujúci sa spoločne zhodli na: 
- na prepojení jednotlivých úloh s inými vyučovacími predmetmi (PVO, PDA, VLA), 
- na praktických úlohách pri cvičeniach v prírode, pobyte vonku, vychádzkach, 

triednických hodinách, 
- materiálne zabezpečenie. 
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