
Projektové  vyučovanie  dňa 29. 5. 2012 

Trieda: I. C 

Téma:  Voda a jej znečistenie 

 

 Dňa 29 5. 2011 sme spolu s 15 ţiakmi   I.C triedy  Technického  lýcea  SOŠP v Ruţomberku nastúpili 

do praktického vyuţitia navrhnutého projektu . Bol maturitný týţdeň,  a preto sme mali moţnosť 

vyuţiť na prácu celé dopoludnie daného dňa. Nazvali sme ho : Projektový deň 

Príprava projektu: V prípravnej fáze sme si stanovili, ktoré témy si vyberieme na riešenia v rámci 

daného dňa. Keďţe globálnych problémov ľudstva je veľa stanovili sme si len jeden problém: 

 V O D A 

Voda v rôznych podobách : téma prvého motivačného videa: Živá voda 

http://www.youtube.com/watch?v=RWoZAjzfyIc&feature=related 

 

     Ţiaci si so záujmom prezreli motivačné video a zamysleli sa spoločne nad funkciou vody. 

Všetkých ţiakov sme rozdelili do štyroch skupín, aby kaţdá mohla pracovať na inom probléme. Výber 

do skupín bol motivovaný faktom, ţe ţiaci uţ  predstihu pracovali na príprave prezentácií, ktoré si 

dobrovoľne vyberali na hodine Ekológie. Ţiaci uţ mali určité skúsenosti pri príprave prezentácií. 

Niektorí aj v tejto úlohe vyuţívali program PowerPoint iní spracúvali danú tému v programe Microsoft 

Word a vyuţívali prepojenia na video. .  

Kaţdá skupina si zvolila vodcu, ktorý organizoval prácu a usmerňoval ich činnosť. Je veľmi 

zaujímavé, ţe nebolo vôbec potrebné zasahovať do ich činnosti. Ţiaci mali vopred vytvorené vhodné 

pracovné podmienky na tvorbu a prezentáciu svojich projektov. Pracovali v dvoch triedach- 

v interaktívnej učebni, kde aj prebehol úvod aj záverečná prezentácia ţiackych prác a vkmeňovej 

 učebni triedy.  Tu mali vytvorené miesto pre prácu, papiere na plagáty, pastelky a fixy na maľovanie, 

noţnice, lepiace pásky, lepy , farebné papiere ale aj noţnice. K práci na prezentáciách boli pripravené 

dva počítače a štyria ţiaci  si doniesli svoj notebook.  

 

Zahájenie projektu: Projekt začal  v daný deň o 8,00 hodine v interaktívnej učebni.  

 

1. Vlastný projekt: 

Všetci dostali inštrukcie pre ďalšiu prácu:  

http://www.youtube.com/watch?v=RWoZAjzfyIc&feature=related


 Vytvoriť prezentáciu v programe PowerPoint s využitím animácií, 

hypertextových odkazov a iných prvkov prezentácie. 

 Vytvoriť poster , koláž alebo plagát  na danú tému  

 Porozmýšľať a nájsť niekoľko možností na riešenie problému 

Sami si zvolili miesto, kde budú pracovať a rozdelili si úlohy. Časť sa presunula k počítačom 

a notebookom a začali upravovať prezentácie. Moja úloha spočívala v usmerňovaní ich práce,  

ak nastali problémy. Všetci sa sústredili na prípravu daných prezentácií. V triede skupiny 

pracovali na príprave posterov a letákov.  

Vlastná práca 

Časť ţiakov  v určenom čase pripravovala prezentácie v programe PowerPoint, ktoré dopĺňali 

o animácie, hypertextové prepojenia a dopĺňali texty. Druhá časť vypracovávala poster alebo 

plagát. Na celú činnosť mali 120 minút. Kaţdá skupina pracovala samostatne podľa vlastnej 

fantázia a svojej predstavy. Plagáty si nalepili na tabuľu alebo pracovali na lavici. Pouţívali 

vopred donesené obrázky alebo vyuţívali časopisy, ktoré mali pripravené v učebni. Rozvrhli 

si daný plagát a spoločne dopĺňali obrázky textami alebo  kresbami. Viacej usmernení 

potrebovali ţiaci pripravujúci prezentácie, aby správne dopĺňali prezentácie o hypertextové 

odkazy a názornosť spracovania. Išlo o pouţívanie menej textov, ale viacej obrázkov.  

Prevaţná časť ale pracovala samostatne a nepotrebovala pomoc. Viacej pomoci si vyţadovala 

ústna prezentácia. Stanovili hovorcu alebo si rozdelili úlohy. Keďţe to bola ich skoro prvá 

skúsenosť s prezentovaním svojich výsledkov, tak mali obavu, ţe ich prezentácia nebude 

dobrá.  

Celá činnosť jednotlivých skupín a celého dňa bola dokumentovaná pomocou digitálneho 

fotoaparátu ţiakom triedy. Ja so fotila len v prípade, keď som chcela zdokumentovať skupinu, 

ktorá pracovala na inom pracovisku. Nešlo o profesionálne zhodnotenie.   

Pred vlastnou prezentáciou výsledkov ţiaci dostali pripravené tabuľky na hodnotenie 

jednotlivých skupín. Bolo im vysvetlené, ţe kaţdá činnosť sa má hodnotiť. Prečítali si 

tabuľky a pýtali sa na doplnenie inštrukcie ak  im nebola jasná. Išlo o zhodnotenie činností, 

ktoré práve vykonávali a konajú.  

Pre zhodnotenie som pouţila štruktúru škálového dotazníka, ktorý sa často pouţíva z dôvodu 

moţnosti štatistického vyhodnotenia. Ţiaci mali moţnosť pouţívať stupnicu od 1 do 5. 1 

znamenala najmenej bodov – najhorší výsledok a 5 znamenala najviac bodov- najlepší 

výsledok.  

Tabuľka na hodnotenie práce skupín 



Do  danej tabuľky vpíšte čísla, ktoré predstavujú vaše hodnotenie činnosti podľa vašej voľby. 

Pouţijete škálu od 1-2-3-4-5.    1  predstavuje najhoršie a 5 predstavuje najlepšie hodnotenie.   

Hodnotíte len skupiny bez vašej !!!!! 

Činnosť 

1. Sku

pina 

 

2. skupin

a 

3. skupin

a 

4. skupin

a 

 

Prezentácia     

Poster alebo  

plagát 
    

     

Aktivita 

skupiny 
    

Spolupráca 

skupiny 
    

Prezentácia 

skupiny 
    

spolu     

 

Dôvod pre ktorý bola vytvorená tabuľka: 

Ţiaci hodnotia vţdy len 3 skupiny a výsledkom hodnotenia budú poznatky:  

 Ktorá skupina sa prezentovala najlepšie 

 Ktorá skupina mala podľa ţiakov najlepšiu úroveň 

 Ktorá skupina vytvorila najlepší plagát alebo poster 

 Ktorá skupina najlepšie spolupracovala 

 Ktorá skupina bola najaktívnejšia 

 Odpoveď na otázku, či vedia ţiaci hodnotiť sami seba alebo vybranú činnosť 

 

Po predpísanom čase práce, ţiaci sa odobrali do interaktívnej učebne, kde začali prezentovať 

svoje práce. Ostatní ţiaci sledovali akým spôsobom prezentovali svoje práce a hodnotili 

úroveň prezentácií a posterov. Po kaţdej prezentácii prebiehala diskusia k danému problému . 

Kaţdý z triedy mal moţnosť sa zapojiť do diskusie.  

 

2. Prezentácia jednotlivých skupín:  

1. Téma:   Voda a jej  znečistenie chemickými látkami a vplyvom dopravy.  

Zodpovední žiaci: Konečný,  Zubaj,  Pažítka, Tomeš 



                        

          Plagát prvej skupiny                                                        Prezentácia prvej skupiny 

                  

                Príprava prezentácie                                              Príprava posteru 

 

2. Téma: Voda a jej vplyv na  záplavy a sucho.  

Zodpovední žiaci: Horský, Gadač, Bystričan, Ovad 

      

     Príprava prezentácie                                   Vlastná prezentácia 

 



         

                                            

                                                     Plagát druhej skupiny 
                       

3. Téma: Výrub lesov a pralesov  

Zodpovední žiaci:  Ganobjak, Gonda, Kútnik, Machyňák 

           

                    Príprava plagátu                                                 Plagát tretej skupiny 



         

               Zábery z prezentácie                                   Ţiaci prezentujú svoje práce  

 

4. Téma: Tektonická a vulkanická činnosť, znečisťovanie morí a pláží.  

Zodpovední žiaci:  Veselovský, Pasch, Greguška, Bebiak  

 

           

              Príprava plagátu                                          prezentácia  

               

                    Vysvetľujeme                                               prezentujeme 



     

              Pozeráme video                                                     Náš plagát 

http://www.youtube.com/watch?v=MJ3RdC9jLks&feature=related 

 

Diváci pozorne sledujú  jednotlivé skupiny a zapisujú si počty bodov. Po jednotlivých 

vystúpeniach sa pýtajú a hodnotia vystúpenia. 

      

 

Po skončení všetkých prezentácii sa ţiaci snaţia za pomoci vyučujúcej nájsť riešenia pre 

úsporu vody a hľadanie moţností na riešenie problémov s pitnou vodou. Uvaţujú o oddelení 

úţitkovej vody od pitnej, moţnosti čistenia vody, úspory s vodou a riešenie oblastí, kde voda 

chýba. Ţiaci diskutujú v skupinách a snaţia sa zdôvodňovať svoje návrhy.  

Po ukončení a zhodnotení ţiaci si prezerajú virtuálnu exkurziu z čističky odpadových vôd.  

http://www.youtube.com/watch?v=MJ3RdC9jLks&feature=related


 

 

 



Vyhodnotenie činnosti skupín 

Činnosť 
1. skupina 

 
2. skupina 3. skupina 

4. skupina 

 

Prezentáci

a 
42 49 36 48 

Poster 

alebo  

plagát 

51 40 40 38 

     

Aktivita 

skupiny 
42 47 44 50 

Spoluprác

a skupiny 
38 49 47 45 

Prezentáci

a skupiny 
40 49 42 44 

spolu 213 234 209 225 

 

Vyhodnotenie činností 

 

1. Najlepšia skupina---------------- skupina 2 

 

2. Najlepšia prezentácia skupiny---------------- skupina 2 

3. Najlepší plagát skupiny---------------- skupina 1 

4. Najaktívnejšia skupina---------------- skupina 4 

5. Najlepšia spolupráca skupiny---------------- skupina 2 

6. Najlepšie prezentovaná práca---------------- skupina 2 

 

 

 

    

 


