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Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor / 
Ukazovateľ 

úspechu 

Monitoring / Postupujeme podľa 
plánu? 

Cieľ 1: Zvýšenie 
početnosti a 
biodiverzity 

vtáčích druhov 
vyskytujúcich sa 

v areáli školy 
osadením  
kŕmidiel a 

hniezdnych  
búdok do konca 

júna 2019 

AKTIVITA 1: Uvedenie 
do témy – prednáška 
„Ako môžeme pomáhať 
vtákom aby  sme im 
neublížili“ -  

zodp. K. Uhlárik - 
fotograf, E. Stanková – 
odborný lektor, K. 
Žideková - koordinátor     

plagátik o správnom 
prikrmovaní vtákov, 

do každej triedy  

  T:október 2018 

AKTIVITA 2:Zhotovenie 
5 vtáčích kŕmidiel a 5 
vtáčích búdok. Inštalácia 
búdok  do areálu školy a 
kŕmidiel do záhradky 
pred školské okná 

zodp.  E. Čerňanská, 
učitelia techniky, žiaci na 
hodinách techniky 

zhotoviť na 
hodinách techniky 5 

kŕmidiel medzi 
mobilné hriadky a 7 
hniezdnych   búdok 

pre dutinových 
hniezdičov 

  

T:november 2018 



AKTIVITA 3: 
Prikrmovanie vtákov 
podľa potreby, 
starostlivosť o búdky a 
kŕmidlá 

zodp. žiaci kolégia – P. 
Martinkovič, M. Macák, L. 
Dorinský, S. Kosperová 

fotky vtákov na 
kŕmidle, prezentácia 

na stránke 

  

T: december 2018 – 
marec 2019 

AKTIVITA 4: Vytvoriť 
súbor pomôcok na 
pozorovanie a 
identifikáciu vtákov z 
okien školy 

zodp.  K. Žideková        súbor pomôcok – 
ďalekohľad, 
atlasy,vtákov 

fotoaparát – určený 
na prenos do 

jednotlivých tried, 
odkiaľ sa budú dať 
kŕmidlá pozorovať a 

fotiť   

T: november 2018 

  

AKTIVITA 5: Žiaci si 
pripravia a zrealizujú 
prezentačnú hodinu na 
tému Vtáky v našom 
okolí s využitím 
interaktívnych úloh pre 
žiakov 3.ročníka  

zodp. žiaci 6.A  poznávanie vtákov 
podľa zvukov - 

zvukové pexeso, 
poskladanie 

hlavolamu - vajíčko, 
pospájať dvojice 
kartičiek samček-
samička, vajíčko, 

potrava, .... 
Zrealizovaná hodina 
ktorej sa zúčastnia 

všetci žiaci 3. 
ročníka     

T: február 2019 

  

AKTIVITA 6: Zhotovenie 
„Atlasu vtákov v našej 
záhrade“ a posteru 

zodp.  K. Žideková, žiaci 
6.A 

súbor kartičiek s 
fotografiou a 

stručným popisom 
  



  

„Vtáky v okolí školy“ T: apríl 2019 vtákov, poster 
veľkosti A0, 

umiestnený v 
spoločných 

priestoroch školy 

  

AKTIVITA 7: Založiť 
záznamovú knihu na 
sledovanie zmien počtu 
druhov vtákov v areáli 
školy /Kroniku vtákov/ na 
dlhšie časové obdobie 
/niekoľko rokov/ 

zodp.  K. Žideková, žiaci 
kolégia - P. Martinkovič, 
L. Dorinský 

záznam v kronike o 
obsadení búdok, 
druhovom zložení  

na kŕmidle a v 
búdkach 

    T:  február - máj 2019 

  

AKTIVITA 8: Výstava 
žiackych prác Vtáky v 
okolí školy .Súťaž o 
najkraší obrázok vtáčika. 

zodp.  J. Rybáriková, 
učitelia výtvarnej výchovy 

výkresy so žiackymi 
výtvarnými prácami, 

najkrajšie 
prezentované na 

stránke školy     T: marec  2019 

Cieľ 2: Presun 
vyučovania do 
prírody v počte 
najmenej 30 
hodín  

AKTIVITA 1: 
Zaobstaranie súboru 
pomôcok na vyučovanie 
v teréne 

zodp.Žideková zaobstarať  vybavenie 
na vyučovanie a 

pozorovanie v prírode 

Zakúpené : podsedáky, podložky 
na písanie,  ďalekohľady , nádobky 
na pozorovanie hmyzu , atlasy 
a kľúče na identifikáciu prírodnín, 
tašky ma prenos pomôcok 

  T.máj 2018 

  AKTIVITA 2: Vytvoriť 
pracovné listy na 
konkrétne predmety a 
témy na  hodiny v prírode  

zodp. Žideková, Mišová, 
Stanková 

vytvoriť 6 
pracovných listov, 

odučených 15 hodín 

PL – vytvorené, realizované - 
odučené v počte 7 hodín – biológia, 
geografia, prírodoveda 

  T. apríl – máj 2018 

  

AKTIVITA 3: Upraviť 
okolie školy na 
vyučovanie inštaláciou 

zodp.Žideková, školník, 
žiaci na technike, rodičia 

vyrobiť tabuľky s 
názvami stromov, 

vyrobiť hmyzie 

drevené  tabuľky s názvami drevín 
– 18 ks, zakúpené a inštalované 3 
hmyzie domčeky 



  

názvov drevín, hmyzích 
domčekov, vytvoriť 
tabuľky s názvami drevín 

T.jún 2018 domčeky na hodinách 
techniky 

  

AKTIVITA 4: Výsev, 
výsadba a starostlivosť o 
vegetáciu na mobilných 
hriadkach, úprava drevín 
v a výsadba stromov v 
areáli školy 

zodp.výsev na hriadky - 
triedni učitelia 1.-4., 
vyučujúci techniky, žiaci 
všetkých ročníkov, 
výsadba stromčekov J. 
Veselý, školník   

 vysiať zelenimu, 
hospodárske a liečivé 
rastliny na vyvýšené 

hriadky v areáli školy - 
výber je na 

vyučujúcich, hriadky 
sú označené pre 
jednotlivé triedy  

vysiate druhy: zelenina - mrkva, 
petržlen,redkvička, kôpor,hrach, 
fazuľa, vysadený kaleráb, 
kapusta,tekvice zo zakoreňovačov, 
uhorky, cibuľa hosp. rastliny: ľan, 
jačmeň, pšenica, facélia . V areáli 
vysadené stromčeky čerešní /7ks/ a 
kríky lieska /3ks/, ríbezle /3ks/ 

  T.apríl 2018 
    

  

AKTIVITA 5: Založenie 
Kroniky stromov 

zodp. žiaci S. Kosperová, 
Ľ.Rybárová  

zakúpiť Kroniku, do 
ktorej sa budú 

zapisovať zmeny v 
stave drevín v areáli 

školy počas 
niekoľkých rokov 

založená, urobené 2 záznamy 

  

T. máj 2018 

  

AKTIVITA 6: Vytvorenie 
brožúry so súborom 
lokalít vhodných na 
vyučovanie 

zodp. Žideková, 
Stanková 

vytvoriť súbor lokalít 
vhodných na 

vyučovenie v okolí 
školy, doplniť aktivity, 
ktoré sa môžu v danej 

lokalite realizovať, 
vytvoriť pracovné listy 

k lokalitám 

vytvorená brožúra s návrhom 13 
lokalít, vytlačená v škole, 
poskytnutá OZ Tillia, Biomasa, 
mestu Rajec, prístupná na stránke 
školy 

  

T. apríl - jún 2018 

 


