
Základná škola Bystrany

Ročníkové aktivity 

FARBY PLETI



Čiastkové ciele
➢ zabezpečiť silnejší emocionálny a trvalejší zážitok,

v reálnej praxi aplikovať získané vedomosti                                                      
➢ vzbudiť u žiaka záujem prejaviť a rozvíjať svoje 

schopnosti 
➢ viesť a pripraviť žiaka k zodpovednosti za svoju prácu
➢ rozšíriť a obohatiť vlastnú osobnosť žiaka o nové 

poznatky
➢ vzbudiť u žiaka empatické cítenie 
➢ uplatniť nové metódy a formy práce v edukačnom 

procese
➢ vytvoriť výstupy na báze využitia metód zážitkového, 

bádateľského a skupinového učenia
➢ vytvárať predpoklady v orientácii na rozvoj schopnosti 

vnímať, vstrebávať, spracúvať a tým uvedomenejšie 
a zodpovednejšie konať



➢ vytvárať predpoklady v orientácii na rozvoj 
schopnosti vnímať, vstrebávať, spracúvať 
a tým uvedomenejšie a zodpovednejšie konať

➢ naučiť žiakov základom správania sa nielen 
v triede, ale aj v spoločnosti



Žiaci 6., 7., 8. ročníka navštívili Galériu umelcov Spiša v Spišskej 
Novej Vsi v rámci školských ročníkových aktivít s názvom FARBY 
PLETI.
V GUS prebiehal v mesiaci máj 3. ročník kreatívneho multikultúrneho 
dialógu, venovaný spoznávaniu kultúry Indonézie.

Naši žiaci absolvovali tri zastavenia:

1. Indonézska rozprávková postavička - tvorba rozprávkových bytostí 

z indonézskej rozprávky „Opica Kančil a vápenica“, dramatizácia 

rozprávky

2. Detský fotoateliér - ateliérové fotenie detí v školskej indonézskej 

uniforme

3. Indonézske filmy - premietanie indonézskych hraných filmov



Detský fotoateliér- ateliérové fotenie detí v školskej indonézskej 
uniforme





Indonézska rozprávková postavička- tvorba rozprávkových bytostí 

z indonézskej rozprávky „Opica Kančil a vápenica“, dramatizácia 

rozprávky



Budujeme povedomie vlastnej kultúrnej identity - Pochúťka z rómskej

kuchyne - „Gagorky s paradajkovým pretlakom“ + porovnanie s jedlom

„Granatiersky pochod“



Školský výlet: Pamätník a pamätné miesto Slovenského národného 

povstania v Nemeckej





Vápenná pec v obci 

Nemecká bola v roku 1945 

svedkom hrôzostrašného 

vraždenia. Obeťami boli 

nielen muži, ale i ženy, 

a častokrát aj malé deti. 

Tieto beštiálne činy dnes 

pripomína expozícia v 

pamätnej izbe pri vápennej 

peci, ako aj neďaleký 

pamätník.
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