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ROČNÍKOVÉ  AKTIVITY 

Téma: „Keď ústa hovoria a uši počúvajú“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok:2017/2018 Triedy:0. A, 0. B, 0. C, I. A, I. B, I.C, I. D, 

                                                              II. A, II. B, II. C, II. D 

Triedne učiteľky: Mgr.Marta  Hudačová , Mgr. Viera Pitoráková, Mgr. Lenka 

Kubíková, Mgr. Martina  Mrovčáková,  Mgr. Ľudmila Živčáková, 

Mgr. Martina Holečková, Mgr. Miriam Hanigovská,  

Mgr. Štefánia Tkáčiková, Mgr. Elena Longaverová, Mgr. Štefánia Čurillová, 

PaedDr. Ružena Kočišová  

 



Realizácia ročníkových aktivít: október 2017 – máj 2018 

Čiastkové ciele ročníkových aktivít: 

 vedieť požiadať o slovo, komunikovať a vypočuť si iného; 

 osvojiť si základné prejavy vzájomnej úcty v komunikácii, 

 rozširovať u žiakov doterajšie poznatky o ľudských zmysloch, 

 umelecky stvárniť rozprávkový príbeh aj  bežné životné situácie,  

 dokázať nezištne pomôcť inému človeku, keď to potrebuje, 

 pestovať u žiakov zdravý životný štýl a kladný vzťah k pohybovým aktivitám; 

 umožniť každému žiakovi prežiť pocit úspešnosti pri spoločných aktivitách. 

 

Formy realizácie: 

 mimovyučovacia aktivita za spoluúčasti  pozvaných osôb - rodičov a priateľov školy 

alebo v rámci jednotlivých povinných vyučovacích predmetov;    

 frontálna, skupinová, individuálna, práca vo dvojiciach; 

 kolektívna činnosť žiakov s učiteľom ako pomocníkom a partnerom v aktivitách.  

 

Metódy realizácie: 

 aktivizujúce vyučovacie metódy: projektová   a problémová; 

 realizácia metód prostredníctvom: modelových situácií, hier, návštevy prizvaných hostí, 

metód tvorivej dramatiky, praktických činností,  výtvarných aktivít, súťaží a pod. ... 

  

Plánované aktivity: 

 „Zázračná jeseň“– vychádzka s environmentálnym zameraním – počúvanie 

zvukov jesennej prírody, rozhovor o „Pani Bohatej“ , 

 Projektový deň : „Ľudské zmysly“- výchovno-vzdelávacia činnosť na získanie 

nových poznatkov o sluchu  a zraku; 

 „Hádankárske popoludnie“- hádať zvuky, pohybovú improvizáciu - remeslá,  

prečítať hádanku a uhádnuť ju – medzitriedne súťaženie; 

 „Keď ústa rozprávajú a uši počúvajú rozprávku“  - umelecké  stvárnenie 

prečítanej rozprávky; 



 „Chcem sa s tebou rozprávať, chcem ťa počúvať, chcem ti rozumieť...“ 

tvorivá dielňa – výtvarne vyjadriť pravidlá slušnej komunikácie medzi 

spolužiakmi; 

 „Keď uši nepočujú...“– stretnutie s nepočujúcim človekom, vlastnou skúsenosťou 

prežiť pocity nepočujúcich ľudí – prosociálne aktivity;  

 „Deň šťastia - 20. 03.“– športovo-zábavné popoludnie s rodičmi v areáli školy,  

 „My čítame, vy počúvate...“– kolotoč hlasného čítania, návšteva rodičov v triede 

a striedavé zábavné aktivity s knihou na počúvanie a rozprávanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Štefánia Tkáčiková 

 


