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11. Manažérske zhrnutie: 

Téma – Cezpoľný beh, príprava celoškolskej športovo – vedomostnej súťaže s využitím 
medzipredmetových vzťahov 
 
 

Krátka anotácia: 
1. Priblíženie obsahu učiva OZZ (teoretická časť Didaktických hier)    z predchádzajúceho zasadnutia 
klubu (22.6.2020). 
2. Tvorba organizačného zabezpečenia Cezpoľného behu - praktickej časti Didaktických hier. 
3. Rozdelenie úloh, pridelenie jednotlivých stanovíšť na základe skúseností z predchádzajúcich 
rokov. 
4. Diskusia 
5.Závery a odporúčania 
 
 
 
 Kľúčové slová:Didaktické hry, Ochrana života a zdravia, civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb 
a pobyt v prírode, dopravná výchova, obec, Slovensko 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Na predchádzajúcom stretnutí klubu Príroda v škole sa vyučujúce zaoberali doplnením 

a inováciou obsahu učiva prierezovej témy Ochrana života a zdravia (teoretická príprava 
v triedach po ročníkoch). Táto teoretická časť predchádza praktickej časti Didaktických 
hier, ktorú na našej škole realizujeme formou športovo-vedomostnej súťaže Cezpoľný 
beh. Vyučujúce sa oboznámili s obsahom učiva OZZ v jednotlivých ročníkoch podľa 
osnov.  

2. Organizačné zabezpečenie Cezpoľného behu a rozdelenie úloh: 
- prebiehalo formou diskusie, vyučujúce spoločne vytvorili organizačné zabezpečenie 
 

Miesto : areál školy, školské ihriská, okolie školy (Pod Mokrým) 

Označenie bežeckej trasy: p. uč. Ševecová, p. uč. Wágnerová(deň vopred)  

Časový harmonogram: 

7,45 – 8,15 – nástup na školskom ihrisku, základné organizačné pokyny, rozdelenie do štvorčlenných 
družstiev 

8,15 – 8, 30 presun vyučujúcich na pridelené stanovištia 

Stanovište 1 – Dopravná výchova (dopravné prostriedky, dopravné značky, dopravné predpisy, 
pravidlá pre chodcov, pre cyklistov, reflexné prvky, povinná výbava cyklistu, riešenie jednoduchých 
situácii  na križovatkách a na komunikáciach). 

p. uč. Dubačová 

      p. uč. Kubalová 

Stanovište 2 – Zdravotná príprava (lekárnička, správanie u lekára, ošetrenie odrenín, poranení 
končatín, hlavy, oka, ošetrenie popálenín, použitie trojrohej šatky, prvá pomoc, privolanie pomoci, 
starostlivosť o ľudské telo, hygiena tela, chrupu, nákazlivé choroby, predchádzanie chorobám, 
správna životospráva). 

p. uč. Zipserová 

      p. uč. Gregová 

Stanovište 3 – Pobyt a pohyb v prírode( počasie, sezónne oblečenie a vhodná obuv, orientácia 
podľa poludňajšieho tieňa, určovanie svetových strán, práca s buzolou, s plánom obce, s mapou 
Slovenska, odhad vzdialeností, určovanie dôležitých objektov obce a okolia, typy krajiny). 

      p. uč. Palúchová 

      p. uč. Wágnerová 

Stanovište 4 – Poznaj svoj región a Slovensko(moja obec a blízke okolie, orientácia v obci, dôležité 
objekty, prírodné a kultúrne pamiatky, naše Slovensko, kraje Slovenska, nížiny, vysočiny, rieky 
a jazerá, kultúrne a historické pamiatky Slovenska).  

      p. uč. Obernauerová 

      p. uč. Gažová 



Stanovište 5 – Športové disciplíny(streľba na kôš, hod kriketovou loptičkou, preskok cez švihadlo, 
krúženie kruhom, prekážková dráha). 

     p. uč. Berešíková 

     p. uč. Mičicová 

Vyučujúce na jednotlivých stanovištiach si pripravia otázky a úlohy po ročníkoch s prihliadnutím na 
schopnosti a možnosti detí v jednotlivých ročníkoch.  

Pitný režim – p. zást. Ščambová, p. Remišová(príprava a podávanie  ovocného nápoja) 

8, 30 – 10,00 – štart družstiev podľa jednotlivých ročníkov 1. – 4.  

                              (štartujú v päťminútových intervaloch) 

      p. uč. Ševecová, p. uč. Hlatká 

 

10,00 – 11,30 – štart družstiev podľa jednotlivých ročníkov 5. – 9.  

                             (štartujú v päťminútových intervaloch) 

      p. uč. Ševecová, p.uč. Hlatká- roč. 1. – 4. p. vych. 
Dudková, T. Kekelyová 

11, 30 – 12, 00 – príprava vyhodnotenia, rozdelenie cien, návrat vyučujúcich z jednotlivých stanovíšť 

12, 00 – 12, 30 – slávnostné vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien a ukončenie behu 

   p. riad. Hromádka, p. uč. Ševecová 

 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
Cezpoľný beh – športovo-vedomostná súťaž sa stala na našej škole tradíciou. Zároveň je 
vhodnou formou praktickej časti didaktických hier. Žiaci si precvičia nielen teoretické 
vedomosti, ale hlavne ich uplatnenie v praktickom živote, riešia problémové  i zábavné 
úlohy, pracujú v tíme (spolupráca, rešpektovanie názoru druhého), dokazujú aj svoje vôľové 
vlastnosti a športovú pripravenosť. S mnohými témami sa stretávajú aj na vyučovacích 
hodinách v predmetoch PVO, PDA, VLA, PVC, TSV. Táto praktická časť im umožňuje 
ľahšie pochopiť prírodné zákonitosti a súvislosti. Zároveň otestujú sami seba. Do ďalších 
školských rokov by bolo vhodné pridať aj ďalšie disciplíny, napr. streľba zo vzduchovky, 
prekonávanie prírodných prekážok (na lane), zakladanie ohniska, stavba jednoduchého stanu 
s prihliadnutím na vek a schopnosti detí.  
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