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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia, kľúčové slová 
      Téma: Príroda okolo nás 2. 
      Súťaž pre 3. a 4. ročník –  praktické úlohy zamerané na určovanie rastlín rastúcich v okolí našej  
      školy a dediny  a zvierat žijúcich v tomto prostredí.       
      Návrh jednotlivých úloh, bodovanie.  
      Prezentácia jednotlivých praktických úloh. 
      Výmena skúseností z vlastnej vyučovacej hodiny – aplikácie na hodine prírodovedy, výtvarnej     
      výchovy, triednickej hodiny v rámci spoznávanie a určovania rastlín, stromov, kríkov rastúcich 
      v areáli a v blízkom okolí našej školy i dediny a zvierat žijúcich v tomto prostredí.          
 
      Kľúčové slová : rastliny, kríky, stromy, zvieratá, areál, okolie, dedina, prostredie. 
 

 
 

 
 

 



12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Privítanie členov klubu 
2. Oboznámenie s programom stretnutia klubu. 
3. Oboznámenie sa so súťažou a cieľom súťaže určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka. 
4. Prezentácia jednotlivých praktických úloh. 
5. Diskusia: výmena skúseností z vlastných vyučovacích hodín. 

                 výmena skúseností z vlastných podobných súťaží a aktivít. 
6. Návrh hodnotenia súťaže. 
7. Záver: závery a odporúčania. 

 
 
 
13.Závery a odporúčania: 

Vyučujúci sa spoločne zhodli na: 
- na prepojení jednotlivých úloh v súťaži s inými vyučovacími predmetmi ( VYV, PVO, 

PVC, INF (precvičovanie niektorých úloh), 
- zakomponovať podľa možností priestorovú orientáciu žiakov v okolí školy, 
- počas času do súťaže spoznávať jednotlivé rastliny, kríky, stromy rastúce  v areáli, v 

blízkom okolí našej školy i dediny a zvieratá žijúce v tomto prostredí (na všetkých 
predmetoch i  v ŠKD počas vychádzok do okolia školy a všetkých aktivít), 

- súťaž realizovať až na konci školského roku, kedy budú žiaci dôsledne poznať rastliny, 
kríky a stromy rastúce v okolí našej školy, dediny a zvieratá žijúce v tomto prostredí.  
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