
Projektové  vyučovanie  dňa 28. 5. 2013 

Trieda: I. C 

Téma:  Ekologický dom 

 

 Dňa 28. 5. 2013 sme spolu s 11 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 riešenie v rámci 

daného dňa. Stanovili sme si tému: 

EKOLOGICKÝ DOM 

Ekodom v rôznych podobách : začiatok – prvé video 

Stavba domu - zdroj : www.venkovskydum.cz 

Ţiaci si so záujmom prezreli motivačné video a zamysleli sa spoločne nad stavbou domu. 

Všetci ţiaci pracovali na tom istom probléme. Niektorí ţiaci pracovali v dvojiciach, trojiciach iní sami.  

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.   

Kaţdý ţiak si samostatne  organizoval prácu a usmerňoval svoju  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 jednej triede- v interaktívnej učebni, 

kde aj prebehol úvod aj záverečná prezentácia ţiackych prác.  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 jeden  ţiak  si doniesol svoj 

notebook.  

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

A. Vlastný projekt: 

Všetci dostali inštrukcie pre ďalšiu prácu:  

 Vytvoriť prezentáciu v PowerPointe s využitím animácií, hypertextových 

odkazov a iných prvkov prezentácie. 

http://www.youtube.com/watch?v=ILUGsQWTlcI


 Ak je možné nájsť video, ktoré bude zodpovedať danej téme 

 Vytvoriť k danej prezentácii reálny obraz na pripravenom modeli 3D  

 Porozmýšľať a nájsť niekoľko možností na riešenie  svojej časti domu- hľadať 

najvhodnejšie možnosti 

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

a notebookom a začali upravovať prezentácie. Práca vyučujúceho  spočívala v usmerňovaní 

ich práce,  ak nastali problémy. Všetci sa sústredili na prípravu daných prezentácií. V triede 

skupiny pracovali na príprave prezentácie a domu.   

Vlastná práca 

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

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

základy, obklady a ďalšie časti domu.  Na celú činnosť mali 120 minút. Kaţdý ţiak pracoval  

samostatne podľa vlastnej fantázia a svojej predstavy. Časti domu  si  čiastočne ukladali  na 

model domu alebo pracovali na lavici. Pouţívali vopred donesené obrázky, makety, schémy 

alebo  vyuţívali kartóny, papiere a ostatné pomôcky , ktoré mali pripravené v učebni. 

Rozvrhli si  plán prípravy a často spoločnou prácou dotvárali model. Pripravené prezentácie 

dopĺňali ešte o videá a rozmýšľali o ich sprístupňovaní.   Prevaţná časť ţiakov  pracovala 

samostatne a nepotrebovala pomoc. Viacej pomoci si vyţadovala ústna prezentácia.   

Celá činnosť prípravy prezentácie jednotlivých ţiakov a celého dňa bola dokumentovaná 

pomocou digitálneho fotoaparátu ţiakom a vyučujúcou.  Nešlo o profesionálne zhodnotenie.   

Pred vlastnou prezentáciou výsledkov ţiaci dostali pripravené tabuľky na hodnotenie 

jednotlivých ţiakov. 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 vyuţívali štruktúru škálového dotazníka, ktorý sa často pouţíva z dôvodu 

moţnosti štatistického vyhodnotenia.  

 

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 všetkých ţiakov ale seba nie  !!!!! 



               

 

Dôvod,  pre ktorý bola vytvorená tabuľka: 

Ţiaci hodnotia vţdy  všetkých ţiakov okrem seba a výsledkom hodnotenia budú poznatky:  

 Ktorý zo ţiakov mal najlepšiu prezentáciu 

 Ktorý zo ţiakov mal najlepšie  video 

 Ktorý zo ţiakov najlepšie zvládol stavbu domu 

 Ktorý zo ţiakov mal najlepší slovný prejav 

 Ktorý zo ţiakov sa prejavil celkom najlepšie  

 Ktorý ţiak dosiahol najviac bodov 

 

Po predpísanom čase práce, ţiaci sa odobrali k interaktívnej tabuli , kde začali prezentovať 

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



úroveň prezentácií , videí a celkovej práci ţiaka. Po kaţdej prezentácii prebiehala diskusia k 

danému problému . Kaţdý z triedy mal moţnosť sa zapojiť do diskusie.  

B. Prezentácia jednotlivých žiakov:  

Keďţe ide o stavbu domu, museli ţiaci dodrţiavať postupnosť krokov.  Na úvod bola ešte 

prezentovaná prezentácia EKODOM  

                              

Ţiaci si ešte posledný krát pred vlastnou 

prezentáciou  doplnili informácie, ktoré sa 

vzťahovali na ekologický dom .  

Ekodom - moderne 

 

 

Téma:   Stavba ekologického domu.   

                               

                                                                                                             Obrázok 2: Model domu 

                    Obrázok 1:  Stavbári z 1. C  

 

A. Výber pozemku a úprava terénu pred stavbou-  Jakub Chyla  

 

 

            Na začiatku kaţdej stavby je nutné zvoliť terén, 

v ktorom budeme stavať. Ak nie je upravený je nutné  

pomocou mechanizmov zarovnať terén a odobrať ornicu. 

Svetové strany volíme tak, aby sme v objekte získali čo 

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/ekodom-moderne.ppsx


najviac svetla a tepla. Najvýhodnejšie je umiestnenie objektu na juhozápade.    

                       

B. Základy druhy a realizácia- Juraj Dubovský                                                                  

  

Základy nám postavil spoluţiaka a vysvetlil do akej hĺbky 

a akou formou. Pouţitie materiálov podľa prezentácie. 

Vyberte si. Prezentácia - základy domu 

C. Kanalizácia a odpady- Tomáš Velčovský 

 

     Toľko nových pojmov sa len tak v kocke 

nedozviete. A k tomu ešte tie nákresy. Ako 

doviesť do domu vodu a odviesť odpadovú 

nám je jasné. Ak vám niečo nie je jasné 

postite si prezentáciu.  

Prezentácia - kanalizácia a rozvody 

                

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/zaklady-domu-dubovsky.ppsx
http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/kanalizacia-a-rozvody-velcovsky.ppsx


D. Prívod elektriny a rozvodov- Michal Ovad 

 

      Elektrina patrí medzi základné vymoţenosti 

nášho storočia a bez nej to nejde. Treba ju 

doviesť do domu a pripraviť schému rozvodov 

po celom dome. Nové a kvalitné rozvody 

a ističe sú 

základom  Viac na 

prezentácii.                                                                                                            

Prezentácia – elektrické rozvody 

     

 

      

E. Steny a zateplenie- Marek Vígľaš 

 

         

Steny, zateplenie a omietky je nutné vytvoriť veľmi kvalitne z vybraných 

materiálov, aby sme nielen kvalitne ţili ,ale aj aby sme ušetrili.  

Viac na prezentácii.  Prezentácia – ekologicky dom 

 

 

F. Okná a dvere- Šujanský 

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/elektricke-rozvody-ovad.ppsx
http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/ekologicky-dom-viglas.ppsx


             Okno môţe byť akékoľvek,  ale ktoré je to naj 

vieme  len my.  A kde ho umiestniť?  

 

 

 

 

G. Strecha- Matej  Hucko 

 

Na strechu vynakladáme veľké peniaze a mnohokrát je to zbytočné. Zvoľme si ju 

správnu hneď na začiatku. A čo tak zelená strecha? Prezentácia - strecha 

 

   

 

        

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/strecha-hucko.ppsx


   

                

                  

H. Komíny a kúrenie- Martin Sitek 

                           

v zime oceníme najmodernejší systém kúrenia a pri vyúčtovaní tepla to ocení naša 

peňaţenka. Prezentácia - vykurovanie , Prezentácia - extravagantné kúrenie 

I. Steny- farby, materiály a obklady- Matej Halaša 

Krásne vymaľovaná stena dokáţe vyčariť v dome príjemnú pohodu. Ale pozor, 

je potrebné pouţiť správne 

materiály a vhodnú technológiu 

prípravy.  

Pozri prezentáciu.  

Prezentácia - materialy 

 

 

J. Rozloženie  a vybavenie miestností - Dominik 

Šišovský         

 

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/vykurovanie-sitek.ppsx
http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/extravagantne-kurenie.pdf
http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/ekologicke-materialy-halasa.pdf


Ak chceme v dome bývať musíme si správne rozloţiť miestnosti v celom dome. 

Prestavba by vyšla veľmi veľa.                       

             

 

                                                  Obrázok 1: Plány prízemia a poschodia 

    

K. Schody, schodiská, podlahy- Gregor Veselý 

 

 

 

 

 

 



Z poschodia na poschodie a do domu vstupujeme po schodoch a schodišti. Ktoré je 

najlepšie? Zisti na prezentácii.  

Prezentácia - ekologické schodiská, schody a podlahy 

           

 

 Obrázok 2: Schody na poschodie pevné a 

skladacie 

 

 

 

 

 

L. Svietidlá, a elektrické spotrebiče- Šimon Ondrík 

            
    

A je tu svetlo- je ale  

to najlepšie 

a najlacnejšie?  

 

 

 

Prezentácia - elektrické spotrebiče a svietidlá 

 

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/ekologicke-schodiska-schody-a-podlahy-vesely.ppsx
http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/ekodom-elektricke-spotrebice-a-svietidla-ondrik.ppsx


M. Exteriér- záhrada a okolie- Lukáš Babic 

 

                                 Pekný dom patrí do pekného prostredia ale 

my si musíme zvoliť v akom štýle a čo dokáţeme aj sami. 

Chceme pestovať zeleninu alebo chceme relax v príjemnom 

prostredí. Vyberte si z našej prezentácie.  

Prezentácia - exteriér, záhrada a okolie 

 

             

                                                     

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

vystúpeniach sa pýtajú a hodnotia vystúpenia. 

 

      

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/exterier-zahrada-a-okolie-babic.ppsx


 

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

stavbu ekologického domu.  

A postavili sme dom                                                                                                                                            

 

Každý začiatok má svoj koniec. My sme sa rozhodli, že si na koniec prezrieme 

najzaujímavejšie domy nášho storočia. Jedným z nich je japonský dom – v starom 

a novom štýle.  

Prehliadka japonského domu       

Prezentácia - japonský dom 

 

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/japonsky-dom.pdf


 
Prezentácia - ekologický dom 

 

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/ekologicky-dom.pdf


Po skončení dokončíme vyhodnotenie jednotlivých účinkujúcich. V našom prípade to bolo 

takto.  

Vyhodnotenie činností 

 

1. Najlepší  žiak .................................................. 

 

2. Najlepšia prezentácia žiaka ........................... Dubovský 

 

3. Najlepšie video................................................Hucko 

 

4. Najlepšia účasť na stavbe..............................Hucko 

 

5. Najlepší slovný prejav ...................................Velčovský a Ondrík 

 

6. Najlepší celkový dojem...................................Dubovský 

 

 

 
Vyhodnotenie 

 

Ak vás naša prezentácia zaujala tak sme radi a tešíme sa na projektový deň 

v budúcom školskom roku.  

   

 

http://sosprk.sk/dokumenty/environmentalna-vychova/2013/vyhodnotenie.pdf

