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11. Manažérske zhrnutie: 

      Krátka anotácia, kľúčové slová 
      Téma: Liečivé rastliny 

• Prezentácia – príprava prezentácie zameranej na tému liečivé rastliny. Prezentácia bude 
zameraná na možnosti zberu liečivých rastlín v blízkom okolí našej školy a na možnosti 
pestovanie liečivých rastlín v areáli školy. 

• Aktivity zamerané na spoznávanie liečivých bylín, vysvetlenie tvorby obrázkových 
herbárov, práca s atlasmi liečivých rastlín. 

• Aktivity zamerané na pestovanie liečivých rastlín v areáli školy. 
• Aktivity zamerané na spracovanie liečivých rastlín a prípravu čajov z liečivých rastlín. 
• Výmena doterajších skúseností pri pestovaní, zbere, uskladňovaní liečivých rastlín, pri 

príprave čajov z liečivých rastlín. 
• Výmena doterajších skúseností, aplikácia na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých 

predmetov, triednických hodinách, na vychádzkach i pobytoch vonku. 
 

      
Kľúčové slová :  liečivé rastliny, herbár, čaj, pestovanie liečivých rastlín. 

 
 



12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Privítanie členov klubu 
2. Oboznámenie s programom stretnutia klubu. 
3. Príprava prezentácie o liečivých rastlinách. 
4. Diskusia: výmena skúseností z vlastných vyučovacích hodín, výmena skúseností 

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

5. Záver: závery a odporúčania. 
 
 
13.Závery a odporúčania: 

Vyučujúci sa spoločne zhodli na: 
- na prepojení jednotlivých úloh s inými vyučovacími predmetmi (PVO, VLA, PDA), 
- na praktických úlohách pri pestovaní liečivých bylín,  
- na praktických úlohách pri zbere, uskladňovaní a využití liečivých rastlín, 
- na obnovení plochy na pestovanie liečivých rastlín, 
- na častejšom varení čajov pre deti z vypestovaných i nazbieraných liečivých bylín. 
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