
K projektom a udalostiam v školskom roku 2016/2017 

Čo nové chystá ZŠ Liešťany? 

Naša škola vznikla pred 120. rokmi. Vznikla zásluhou skvelých ľudí, ktorí z lásky k deťom a k 

vzdelávaniu dokázali spraviť nemožné - spoločnými silami postavili školu. Patrí im naša obrovská vďaka.  

Vďaka nim, skvelým učiteľom, našim predchodcom, sa v tejto škole vzdelávali nie desiatky, nie stovky, ale tisíce 

detí. Patrí im naše uznanie a je nám cťou pokračovať v ich práci s podobným nasadením a 

entuziazmom. OSLAVY 120. VÝROČIA ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLY sa budú konať 26. mája 2017 od 

15.00 hod. Kultúrny program a oficiálna časť v Kultúrnom dome v Liešťanoch a potom sa presunieme do ZŠ, 

kde nás čakajú zaujímavé prezentácie zo života školy, obce a významných, tvorivých a zaujímavých ľudí, ktorí 

žijú v Liešťanoch.  

Radi Vám predstavíme aj náš projekt realizovaný interaktívnym vzdelávacím portálom KOZMIX - DETSTVO 

OČAMI STARÝCH RODIČOV, do ktorého sme sa zapojili s pomocou rodičov a starých rodičov. Pochválime sa 

výtvormi detí, ktorými sú ich vlastné knihy a s láskou ich po prezentácii v škole podarujeme našim starým 

rodičom, o ktorých sú knihy napísané. 

Tešíme sa na Vás! 

Školský projekt našej ZŠ Liešťany - Detstvo očami starých rodičov 

Som riaditeľka školy, ktorá má aktívne panie učiteľky aj deti. Stále je čo zlepšovať a skrášľovať. Rady sa 

zapájame do projektov. Náš najnovší projekt DETSTVO STARÝCH RODIČOV, ktorý realizuje KOZMIX, 

odkrýva tajomstvá minulosti. 
 

My, panie učiteľky Katky, sme dnes s nadšením deťom predstavili nový projekt vzdelávacieho portálu 

KOZMIX, do ktorého sa zapojíme -DETSTVO OČAMI STARÝCH RODIČOV.  

Určite bude obohatením pre nás všetkých. Veľa nepoznaného sa dozvedia nielen naše deti, ale aj my,   p. 

učiteľky. Budeme spoločne získavať poznatky o živote v minulosti, rozvíjať naše komunikačné a prezentačné 

zručnosti, ale aj vzájomnú úctu, spoluprácu v tíme, a popritom strávime nezabudnuteľné chvíle s našimi starými 

rodičmi. Vypočujeme si príbehy z detstva našich blízkych, spoznáme rôzne životné osudy, pochopíme, ako sa 

prejavuje plynutie času, naučíme sa využívať nové informačné technológie, budeme rozvíjať svoje jazykové 

zručnosti a nakoniec potešíme originálnym darčekom svojho blízkeho. Veď kniha určite poteší vždy. O to viac 

kniha spomienok z vlastného života  a vytvorená vnúčaťom. 

Plní elánu sme sa zoznámili so "Zlatými pravidlami projektovej práce," ktoré budeme dodržiavať. Ich 

pochopenie a súhlas s ich dodržiavaním sme potvrdili vlastnoručným podpisom. 

Čaká nás veľa práce, ale s ňou sa spája aj veľa nových zážitkov, na ktoré sa už teraz tešíme. 



 

 Zisťujeme, čo nás čaká (3 fotografie) 

Český scenárista a spisovateľ Ján Procházka povedal: 

„Pohľad do minulosti je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti.“ 

 

Projekt DETSTVO OČAMI STARÝCH RODIČOV v ZŠ Liešťany - 2. deň 

A hneď sme aj začali aktívne pracovať. Zoznámili sme sa s aktivizujúcou metódou "snehová 

guľa," pomocou ktorej sme spoločnými silami vytvorili plagáty s názvom "Môj bežný deň."  

 

 

 Takto sme pracovali =) (10 fotografií) 

Dnes sme už začali na našom projekte aktívne pracovať. Najskôr sme pracovali samostatne - každý sám napísal, 

ako vyzerá jeho bežný deň - teda pracovný deň. Sem-tam sme si pomohli aj obrázkami. No a potom to už 

začínalo byť zaujímavé. Vo dvojici sme skúmali a hľadali, čo sme napísali rovnako - čo máme v našom dni 

spoločné. Potom sme pokračovali vo štvorici, šestici, ... Skupinová práca nás bavila, snehová guľa bola jej 

zábavným pokračovaním a plagát tvorivým vyvrcholením dnešnej práce na projekte.  Je to čím ďalej, tým viac 

zaujímavé. Pracovali sme s nožnicami i PC. 

https://sk.pinterest.com/katkaholoskova/m%C3%B4j-be%C5%BEn%C3%BD-

de%C5%88/?eq=m%C3%B4j%20&etslf=6991 

Spoločne pracujeme, tvoríme, objavujeme... (Katka Repková) 

 

3. deň projektu v ZŠ Liešťany - ako sa robí interview? 
20.4.2017 o 22:58 | Karma článku: 2,15 | Prečítané:  113x 

https://blog.sme.sk/g/2846/zistujeme-co-nas-caka?ref=blog_art-452299
https://blog.sme.sk/g/2843/takto-sme-pracovali?ref=blog_art-452846
https://sk.pinterest.com/katkaholoskova/m%C3%B4j-be%C5%BEn%C3%BD-de%C5%88/?eq=m%C3%B4j%20&etslf=6991
https://sk.pinterest.com/katkaholoskova/m%C3%B4j-be%C5%BEn%C3%BD-de%C5%88/?eq=m%C3%B4j%20&etslf=6991


Pripravujeme sa na to, aby sme sa dozvedeli zaujímavé informácie z detstva našich starých rodičov.  

Dozvedáme sa, ako sa robí interview (Katka Repková) 

Informácie o našich starých rodičoch budeme získavať formou interview. Zisťujeme, čo to je a ako sa robí. Aj tu 

je potrebné dodržiavať určité pravidlá: 

* správam sa  úctivo a zdvorilo, 

* usmievam sa (ale neposmievam sa), 

* pozdravím, 

* poprosím, 

* poďakujem, 

* neprerušujem v rozprávaní - NESKÁČEM DO REČI, 

* budem empatický, slušný, trpezlivý. 

Krátke video o zdvorilom správaní a o tom, ako sa interview robiť nemá, nám bude pomáhať pri najdôležitejšej 

časti nášho projektu. Aby sme interview zvládli čo najlepšie, ideme si ho natrénovať.  

 

 Trénujeme interview (13 fotografií) 

Ešte dôležité informácie o práci s technikou pri vytvorení záznamu, príprava otázok a môžeme začať. 
 

Ako sme pripravovali interview - 4. deň projektu - ZŠ Liešťany 

Už vieme, na čo nesmieme pri interview zabudnúť. Zostáva nám spoločne sa zamyslieť, pripraviť otázky a 

smelo do toho. 

https://blog.sme.sk/g/2849/trenujeme-interview?ref=blog_art-452954


Skupinovú prácu sme si už vyskúšali. Vieme, že sa máme navzájom tolerovať, rešpektovať a nechať každému 

priestor na vyjadrenie svojho názoru. Spoločne toho dokážeme vymyslieť vždy viac. So svojou prácou sme 

spokojní a je to väčšinou zábava. Rozdelíme si role v tíme a dávame myšlienkam možnosť vyplávať na povrch. 

A teda dnes boli myšlienky tí najlepší plavci. Plávali ako o preteky. Zapisovatelia ani nestíhali zapisovať. 

Keď sme dali výsledky skupinovej práce dokopy, zistili sme, že na niektorých otázkach sme sa úplne zhodli, 

niektoré nám ani nenapadli. Už príprava otázok bola zábavná. Spoločne si vytvorili zoznam zvedavých otázok, 

pripomenuli sme si, že sme novinári - pred realizáciou interview sa teda predstavíme, pozdravíme svojho hosťa, 

predstavíme aj jeho, poprosíme ho o interview a súhlas s jeho nahrávaním, spracovaním a publikovaním. 

Tak, hurá na to. Otázky máme pripravené, mobily, či tablety tiež - veď ako inak by sme mohli interview 

nahrávať - dohodneme termín a poďme do toho. Určite to zvládneme, veď sme si to vyskúšali, pripravili, tak 

žiadne obavy.  

  

 

 Na realizáciu interview treba pripraviť otázky (9 fotografií) 

Tak a tu sú výsledky našej skupinovej práce. (Katka Hološková) 

  

Hurá, zvládli sme interview ! - 5. deň projektu v ZŠ Liešťany 

Počas víkendu sme získavali dôležité informácie pomocou interview. Popritom sme si pozreli zaujímavé 

fotografie a dnes si vymieňame informácie a dojmy, ako sa nám pracovalo, čo sme sa dozvedeli a čo sme 

videli na fotografiách. 

Po dôslednej príprave sme sa dopracovali až k interview. Je to veľmi dôležitá časť nášho projektu, v ktorej 

budeme získavať dôležité informácie. Rozdelili sme si úlohy, spoločne sme si vypracovali otázky a teraz je čas, 

aby sme všetko užitočné použili a dobre odviedli svoju prácu.  

https://blog.sme.sk/g/2850/na-realizaciu-interview-treba-pripravit-otazky?ref=blog_art-453044


Víkendové interview bolo zábavnejšie, ako sme očakávali. Zaujalo nás tak veľmi, že sme sa rozhodli, že aj my 

- nenovinári v skupine - si chceme interview vyskúšať na vlastnej koži. Chceme skúsiť, aké je to byť naraz 

novinár a technik, neskôr zapisovateľ a grafický dizajnér. Oslovíme každý jedného zo svojich starých rodičov, 

uskutočníme interview (veď otázky máme pripravené, ani s technikou to nie je náročné...) a zahráme sa aj na 

autorov. 

Naše panie učiteľky boli milo prekvapené, možno až nadšené. Asi nečakali, že nás projekt zaujme tak veľmi, že 

ich prekvapíme svojimi návrhmi. Našim aktívnym a tvorivým prístupom sme možno prekvapili aj samých 

seba.  

Takto sme robili interview: 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=cNJwno_a_eo 

 

  

História predmetov - 6. deň projektu ZŠ Liešťany 
25.4.2017 o 23:52 | Karma článku: 1,19 | Prečítané:  116x 

K množstvu doteraz získavaných informácii sme dnes opäť pridávali ďalšie a ďalšie. Ako vznikol a vyvíjal sa 

telefón, televízor, svetlo, hračky,...  

Na interaktívne učenie sa vždy tešíme. Pracovať s tabuľou, vnímať a prijímať informácie aktívne nás vždy baví. 

Niektoré predmety vyzerala kedysi úplne inak, ale vždy sa našiel niekto, kto ich spoznal a vedel aj ako fungovali. 

Napríklad také telefóny. Ešte, že sú ľudia takí múdri, tvoriví a vynaliezaví. Neviem si ani predstaviť, ako by 

sme dnes žili bez všetkej tej úžasnej techniky okolo nás. Hoci, mohol by to byť život zaujímavý, pestrý a 

plný dobrodružstiev. A možno by sa nám zapáčil natoľko, že by sme si od techniky, ktorá už je dnes súčasťou 

nášho každodenného života aj odvykli a vôbec by nám nechýbala. Vrátili by sme sa ku knihám, spevu a tancu, 

namiesto TV, opäť by sme si poštou posielali pohľadnice a listy...ale to čakanie...asi sme už netrpezliví na to, 

aby sme dokázali byť trpezliví =) 
 

Moja prvá kniha je na svete - 7. deň projektu ZŠ Liešťany 

Spoločne sa nám darí stále viac a viac približovať k cieľu. Zozbierané informácie sme sa snažili spracovať do 

knižnej podoby (brožúry). Začiatok vôbec nebol ľahký. V hlave sme mali plno otáznikov ... ako, čím začať, a čo 

teraz...  

Niekto sa do tvorby knihy pustil smelo, s chuťou a  istotou, niekto váhavo, neisto, s obavami. Povzbudenie z úst pani 

učiteliek, že kniha je odrazom našej vlastnej tvorivosti a fantázie, nám dodávala odvahu. Veď ešte nikdy sme nemali 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=cNJwno_a_eo


odvahu napísať knihu. Teda určite nie všetci. Interview nám bolo veľkou oporou a pomôckou. Ani sa nezdá, ako 

rýchlo sme zabudli, čo všetko sme sa dozvedeli zvedavými otázkami. Juj, ako dobre, že si ho môžeme vypočuť zas a 

znova. Píšeme a píšeme...a naša prvá kniha je na svete. A už sa môžeme pochváliť výsledkom našej práce. Niektorým 

kniha tak prirástla k srdcu, že sa nám s ňou nechce rozlúčiť. Ale veď to bude darček! Poďakovanie za spoluprácu - za 

ochotu, za interview. A dávať je viac ako brať. Začíname sa tešiť na tú najkrajšiu časť, na odovzdanie darčeka. Už 

sme povzbudení, posilnení, už máme pocit, že sa nám to vydarilo a urobíme niekomu radosť. Veď aj panie učiteľky sa 

potešili, pochválili nás. Dokonca sa zdá, že sú na nás -  autorov hrdé.  A vraj to bude nabudúce ešte lepšie a ľahšie, a 

potom ešte lepšie... 

 

 Tak tu sú tie naše diela =) (4 fotografie 

 

Naše knihy sú na svete - 8. deň projektu ZŠ Liešťany 
28.4.2017 o 1:07 | (upravené 28.4.2017 o 1:30) Karma článku: 7,13 | Prečítané:  119x 

Ďalej sa tešíme z toho, ako sa nám naše prvé knižné diela vydarili. Je ich toľko veľa, že sa nám nepodarilo 

odprezentovať ich v jeden deň. A tak dnes pokračujeme. 

Dnes už sme trochu odvážnejší a smelší, ako naši spolužiaci včera. S hrdosťou rozprávame o našich výtvoroch, o 

tom, koľko zábavy sme si užili, keď sme si prezerali fotografie po tom, čo sme dokončili interview. Určite sa ešte 

máme sa čo učiť a zdokonaľovať svoju prácu, ale veď to bola prvá kniha. Nemôže byť hneď dokonalá. =) 

 

Naše ďalšie literárne diela - 9. deň projektu ZŠ Liešťany 
28.4.2017 o 23:50 | (upravené 29.4.2017 o 2:17) Karma článku: 5,37 | Prečítané:  164x 

Tvorba knihy nie je jednoduchý proces. Spoločne sme sa pripravovali, skupinovou prácou sme sa vytvorili 

otázky, interview sme zrealizovali najskôr skupinovo a potom každý sám ... a každá kniha je iná. Iná vzhľadom i 

obsahom.  

Veď kniha je výpoveď. Výpoveď o autorovi, o človeku. O tom, ako sa cíti, či ho niečo trápi, bolí, teší,... Táto 

kniha je výnimočná - je to výpoveď dieťaťa - vnúčaťa o detstve a živote starého rodiča. Je to priame, zvukovo i 

písomne zaznamenané odovzdávanie životných skúseností, spomienok na život v detstve i na školské časy. Je to 

krásny spôsob zblíženia dvoch rôznych generácií - vnúčika (vnučky) a starého rodiča, je to odovzdávanie lásky 

z generácie na generáciu, je to tvorivý, originálny  a osobitý pohľad na život v minulosti. Donúti nás 

https://blog.sme.sk/g/2878/tak-tu-su-tie-nase-diela?ref=blog_art-453508


zamyslieť sa nad tým,  či máme málo alebo veľa povinností, ako sa v minulosti žilo, učilo, pracovalo, cestovalo, 

hralo, zabávalo,  komunikovalo,... 

Takže dnes si ďalej prezentujeme vytvorené knihy, vymieňame si informácie, spoločne sa tešíme, smútime, 

zamýšľame sa... 

A tu sú naše knihy: 

https://youtu.be/ddnfxb5VTuw 

 

 

Lúčime sa s projektom Detstvo očami starých rodičov ZŠ Liešťany 
 

Tento projekt považujem sa najvýznamnejší a najprínosnejší zo všetkých, do ktorých sme sa kedy zapojili. 

Má osobitý význam z viacerých hľadísk. Je aplikáciou čitateľskej, (pisateľskej) i finančnej gramotnosti, 

mnohých zručností... 

... je úzko spojený so životom v súčasnosti, s jeho rýchlym technickým pokrokom a so životom v minulosti, 

ktorý má svoje čaro dodnes. Život v minulosti bol hlbšie prepojený s prírodou, rastlinami, živočíchmi, s ľudskou 

prirodzenosťou, so zábavou, ktorú dnes vidíme iba v zachovávaní ľudových zvykov a tradícií, mal čaro  

trpezlivosti, pokoja, dobrodružstva, lásky k ľuďom, vzájomnej pomoci a tolerancii medzi ľuďmi. Dnes sa stále za 

niečím ženieme, naháňame, stále niečo zháňame, potrebujeme a niečo nám ešte chýba porovnávame, čo má 

sused a my nie,...a asi ani nemáme čas zamyslieť sa nad tým, koľko nenahraditeľného nás v živote obklopuje. 

Mali by sme sa zastaviť a porozmýšľať, kde sú naše korene a naše krídla. 

Požičiam si slova nášho významného autora Šlabikárov šťastia Pavla Baričáka. Citujem z časti Dospelí deťom, 

deti svetu: 

"Až teraz chápem, prečo moja babička vždy hovorila, že ona sa tu už necíti dobre, že by chcela ísť na druhý breh, lebo tu 

nemá seberovných, ničomu nerozumie. Aj keď je s nami, nechápe, na čom sa smejeme, nepočuje dobre, čo hovoríme, 

nerozumie ani tým moderným výrazom, a že možno sa smejeme aj na nej. Síce má, čo jesť, čo si obliecť, dobrú posteľ, 

nemusí nič robiť a luxus si užíva taký, aký nemala celý život, ale nie je tu už šťastná. " 

"Pochopila som, že sme jej mali dať viac priestoru, aby nám rozprávala o sebe. Aké to bolo, keď bola mladá, čo všetko 

prežila, čím všetkým si prešla, To je bohatstvo, ktoré nám starí rodičia môžu odovzdať. To sú korene, ktoré každé dieťa 

potrebuje prijať od svojej rodiny. Korene a krídla." 

Pavel "Hirax" Baričák 

https://youtu.be/ddnfxb5VTuw


A my sme vďaka projektu Detstvo očami starých rodičov hľadali a verím, že čiastočne aj našli, kde sú naše 

korene a krídla. Nebolo to prínosné len pre deti. Bolo to významné obohatenie aj pre nás – 

dospelých, učiteľov i rodičov detí. Generácii starých rodičov sme dali možnosť zaspomínať si, cítiť sa 

dôležitými, zaujímavými, pochopiť, že hoci nám často nerozumejú, majú medzi nami svoje miesto. Sú pre 

nás dôležití a máme sa od nich čo učiť. Máme na čo nadviazať a pokračovať. Toto bolo to najsilnejšie, čo 

nám projekt priniesol. 

Nedá sa zhrnúť, čím všetkým nás obohatil, pretože je toho veľmi veľa. 

 

 

Aplikovali sme mnohé získané vedomosti, poznatky a zručnosti v praktických činnostiach: pravidlá 

komunity, celoživotné pravidlá a zručnosti, (ktoré získavame pravidelnými rannými kruhmi pred 

vyučovaním),  vedomosti z učiva slovenského jazyka o interview, knihe, zdvorilom správaní, členení textu na 

odseky, komunikačné a prezentačné zručnosti, spomínala som aj finančnú gramotnosť, pretože skromnosť a 

nenáročnosť už dnes nie je v móde, ale v hlase našich predchádzajúcich generácií je hrdosť na to, čo mali, a čo 

všetko preto museli urobiť, hrdosť na to, že aj oni sa už ako deti spolupodieľali a pomáhali svojim rodičom. 

Rozvíjali sme aj svoje manuálne zručnosti, uplatňovali umelecké cítenie, kritické a kreatívne myslenie, 

organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, schopnosť pracovať pravidelne a zodpovedne si 

plniť povinnosti, ktoré nás posúvali k cieľu - vytvoreniu knihy. Samozrejme, získali sme aj nové skúsenosti v 

oblasti využívania informačných technológií a internetu (oboznámili sme sa s nástrahami internetu, vyskúšali 

sme si prácu s novými interaktívnymi nástrojmi ako je https://www.postermywall.com/, kde sme vo dvojiciach 

vytvárali plagáty na tému Môj bežný deň, ktoré sme vložili na nástenku https://sk.pinterest.com/, spoločne sme 

vkladali príspevky na https://blog.sme.sk/ - teda sem, aby sme zdokumentovali aspoň časť našej práce na 

projekte - všetko sa samozrejme nedalo =) a spoločne sme sledovali naše postupné úspechy, ktoré pani učiteľky 

spracovávali, archivovali a zverejňovali na stránke našej školy http://www.zsmsliestany.eu a 

na http://www.youtube.com, fotografie sme spracovávali pomocou http://www.animoto.com. Počas projektu sme 

uverejnili spolu 10 blogov, v ktorých sú odkazy, kde sú naše čiastkové výstupy. Ešte spracujeme získané 

informácie z kníh a spoločne vytvoríme plagát na tému Bežný deň mojich starých rodičov. Spracujeme ho 

 formou klasického plagátu, aj v aplikácii postermyvall. Aby sme mohli porovnať bežný deň "včera a dnes". 

Dielka, ktoré deti vytvorili sú originálne, nápadité a tvorivé. Nesú v sebe ich vlastný rukopis a estetické 

cítenie. Ich prezentáciou pred spolužiakmi a mladšími hosťami to všetko nekončí.  

Veľká prezentácia nášho diela nás ešte len čaká na oslavách 120. výročia založenia našej Základnej školy v 

Liešťanoch 26. mája. Potom nastane tá krásna a dlho očakávaná chvíľa, kedy každý autor svoje originálne 

dielo podaruje. A opäť si pomôžem citáciou - tentokrát z básne Anny Gürtlerovej - Keď darujeme, darujeme 

seba: 

"...To je v každom z nás prísľub neba, 

keď darujeme, darujeme seba, 

darujeme druhým z duše človeka! 

https://www.postermywall.com/
https://sk.pinterest.com/katkaholoskova/m%C3%B4j-be%C5%BEn%C3%BD-de%C5%88/
https://blog.sme.sk/
http://www.zsmsliestany.eu/
http://www.youtube.com/
http://www.animoto.com/


Toho úžasného človeka, čo v každom z nás sa skrýva, 

vďaka ktorému je vaša duša živá 

a aj jej sláva večná, odveká." 

Anna Gürtlerová 

 

Ďakujem všetkým nadšeným deťom za preukázanie využitých tvorivých schopností, ďakujem starým 

rodičom, za spoluprácu so školou, za súhlas so zverejnením a za dôveru (aj pri zapožičaní 

fotografií), ďakujem trpezlivým rodičom, ktorí si našli čas, pomáhali a podporovali deti v mravčej a trpezlivej 

práci (niektorým aj za požičanie mobilných telefónov na nahrávanie), ďakujem pani učiteľke Katke, ktorá bola 

projektom rovnako očarená a nadšená ako ja, aj ostatným pani učiteľkám, ktoré nám pomáhali.  

Srdečne ďakujem za taký úžasný námet na projekt. Hoci bol určený pre žiakov  3. a 4. ročníka, my sme sa 

zapojili spoločne celá škola - teda 36 žiakov prvého až štvrtého ročníka. Nedalo nám vyčleniť z našej kôpky 

detí len menšiu polovicu - 16 detí - a ostatných obrať o možnosť zúčastniť sa tohto úžasného projektu. 

Museli sme dať príležitosť všetkým. Zapojili sme všetkých a prispôsobili sme 

podmienky individuálnym možnostiam a schopnostiam detí. Dali sme im priestor, voľnosť, slobodu,  aby mohli 

čo najviac uplatniť vlastné tvorivé schopnosti a predstavy. Niektorí, žiaľ, aj dlhšie chýbali a ešte knihy 

nedokončili,... 

Pevne verím, že tieto naše literárne diela nebudú posledné. Že je to iba začiatok, v ktorom budeme úspešne 

pokračovať.  
 

Po okúzlení výsledkom sme zhodnotili projekt v ZŠ Liešťany 
2.5.2017 o 23:55 | (upravené 3.5.2017 o 1:38) Karma článku: 3,96 | Prečítané:  243x 

Naša knižné diela nás natoľko očarili, že sme sa od nich nemohli odtrhnúť... Opäť sme nachádzali nové a 

zaujímavé informácie, fotografie, ... 

Až dnes sme sa dostali k sebahodnoteniu. Skúsenosti o tom, ako sa nám pracovalo sme si už navzájom odovzdali 

a dnes sme si naše diela opäť pripomenuli a zhodnotili svoju prácu a našu spokojnosť s ňou v hodnotiacom 

hárku. A bude nám smutno, lebo niečo pekné končí... (aby niečo pekné mohlo zase začať =). 

A takto sme si  zaspomínali ... 

https://youtu.be/WMsLKpHD494 
 

https://youtu.be/WMsLKpHD494


Malá finančná akadémia naučila deti zodpovednosti pri hospodárení 

s peniazmi 
 

Projekt neziskovej organizácie EDULAB „Malá finančná akadémia“, ktorého cieľom bolo inovatívne vzdelávanie v 

oblasti finančnej gramotnosti pomohol rozvíjať u žiakov dôležité kompetencie. Svedčia o tom výsledky anonymného 

prieskumu medzi učiteľmi základných škôl, ktorí sa projektu zúčastnili. 

 

Učitelia v prieskume uviedli, že projekt rozvíjal mnohé kompetencie, ktoré sú dôležité pre využitie v praxi. Vyše 70% 

respondentov označilo, že žiaci si najviac osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia 

týkajúce sa financií. Druhou najčastejšou odpoveďou, takmer 60 %, bolo, že sa školáci naučili lepšie rozoznávať svoje 

potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú. Deti sa tiež podľa učiteľov naučili zoraďovať svoje želania 

podľa dôležitosti. Túto možnosť uviedlo 43% opýtaných ako jednu z najdôležitejších kompetencií, ktorú si žiaci vďaka 

projektu osvojili. 

Rovnako pozitívne ako učitelia vnímali projekt aj zúčastnení žiaci, ktorých bolo až 6 500. Celkové nadšenie z projektu 

vyjadrilo až 92% žiakov. Deti boli spokojné aj so zaujímavými interaktívnymi cvičeniami na portáli Kozmix.sk, ktoré sa 

páčili 85 % žiakov. Žiaci hodnotili aj vzdelávaciu hru „Moje mesto", ktorej sa venovali ako kolektív. Tá zožala úspech 

u viac ako 90% školákov. 

Projekt bol jedinečným prepojením praktickej metodickej príručky v knižnej podobe, kreatívnej hry, ktorá bola 

určená pre celý kolektív a interaktívnych vzdelávacích materiálov. Spojenie týchto profesionálnych materiálov 

pomohlo 360 zapojeným pedagógom s ťažkou úlohou - naučiť deti orientovať sa v komplexnom svete, ktorého 

súčasťou sú aj peniaze a hospodárenie s nimi. 

Praktická metodická príručka obsahovala 60 aktivít navrhnutých učiteľmi z praxe, ktorých cieľom bolo pomocou 

inovatívnych metód, zážitkovou formou, priblížiť žiakom témy ako zabezpečenie peňazí, plánovanie a hospodárenie 

či sporenie a investovanie. Príručka bola prepojená na portál Kozmix.sk, ktorý bol taktiež súčasťou projektu. Ide 

o vzdelávací portál, na ktorom pedagógovia a žiaci našli množstvo interaktívnych cvičení, doplnkových materiálov 

a motivačných animácií. Portál bolo možné využiť priamo na vyučovaní, ale aj doma. Všetky vedomosti, ktoré žiaci 

získali z jednotlivých aktivít v projekte zúročili v závere pri vzdelávacej hre „Naše mesto".  V nej stavali mesto svojich 

snov a pracovali s financiami. Všetky aktivity boli v praxi jednoducho realizovateľné a ich spoločným menovateľom 

bol zážitok žiakov. 

Projekt „Malá finančná akadémia" pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou, a. s. a 

spoločnosťou Agemsoft, a. s. 

Text a foto: Milan Kisztner 

 



Až 6 505 žiakov z približne 360 tried základných škôl z celého Slovenska sa zapojilo do pripravovaného 

projektu „Malá finančná akadémia“, ktorý pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou 

a spoločnosťou Agemsoft, a. s. Hoci je projekt zameraný predovšetkým na rozvoj finančnej gramotnosti, je aj 

ukážkou vízie projektového vyučovania s rozvíjaním schopnosti čítania s porozumením a ďalších. „Malá finančná 

akadémia je výkladnou skriňou našich doterajších skúseností a našou snahou je zúročiť viac ako päťročné skúsenosti 

z našich doterajších vzdelávacích projektov, do ktorých sa zapojili tisícky škôl, žiakov, ale aj pedagógov,“ povedal Ján 

Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB. 

  

„Mnohí ľudia tvrdia, že peniazom rozumejú, avšak prieskumy aj prax ukazujú opak. Považujeme preto za nevyhnutné 

viesť už deti na základných školách k finančne zodpovednému správaniu. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť 

odborného partnera, s ktorým môžeme napĺňať našu víziu o inovatívnom vzdelávaní. Veríme, že projekt Malá 

finančná akadémia prispeje k zlepšeniu finančnej gramotnosti detí a stane sa inšpiráciou aj pre ďalšie spoločnosti, 

ktoré majú záujem o skvalitnenie vzdelávania na Slovensku,“ uviedol Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky 

zodpovedný za retailové bankovníctvo. 

Malá finančná akadémia je primárne určená žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl. Každá trieda, ktorá sa do 

projektu zapojila, získa štartovací balík, v ktorom nájde učiteľ všetky potrebné materiály a pomôcky pre deti. V balíku 

bude originálna metodická príručka s aktivitami pre deti a s prístupom k interaktívnym materiálom. Bude v ňom 

zároveň aj kompletná sada predmetov potrebných pre realizáciu hry „Naše mesto“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

projektových aktivít. 

  

Hra „Naše mesto“ 

Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie 

a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú 

makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť, presne podľa vlastných predstáv 

a dotvárajú makety napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum 

mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom 

a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. 

Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto 

žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu. 

Set materiálov k Malej finančnej akadémii obdržia všetci zapojení učitelia.  /  Foto: Edulab 

  

Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne 

stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným 

v tomto štandarde. EDULAB v rámci projektu spolupracuje aj s učiteľmi z praxe, takže inšpiráciou tu sú hlavne ich 

skúsenosti a fantázia. Okrem aktivít, ktorých je v metodickej príručke viac ako 60, sú pre žiakov pripravené aj 

interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk, kde si môžu, okrem iného, predcvičiť aj čítanie s porozumením. 

http://www.kozmix.sk/


  

Projekt „Malá finančná akadémia“ sa začína 13. marca 2017 a potrvá najneskôr do 8. apríla 2017. Informácie 

o projekte nájdete na stránke  
 

Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie a 

odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú 

makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť presne podľa vlastných predstáv a 

dotvárajú makety napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum mesta, 

ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov.  

 

Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú 

úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré 

investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu. 

 

Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne 

stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným 

v tomto štandarde. 

Lucia Kandráčová: Malá finančná akadémia pomôže učiť učiteľom o peniazoch tak, aby im deti lepšie rozumeli 

 

Zuzana Gránska 

Autor článku 

 

Lucia Kandráčová z neziskovej organizácie EDULAB tvrdí, že dnešné deti si vedia vypočítať, koľko zaplatia v obchode, 
aký bude výdavok, ale nerozumejú základným pojmom a často ani hodnote peňazí ako takej. / Foto: Z. Gránska 

Aká je skutočná hodnota peňazí? Čo všetko si za ne môžeme kúpiť? Prečo sa dokážu peniaze jednoducho minúť? Aj 

to sú otázky, na ktoré si hravou formou deti na základných školách v rámci projektu Malá finančná akadémia spolu 

s učiteľmi nájdu odpovede. 

Rozprávali sme sa s LUCIOU KANDRÁČOVOU z neziskovej organizácie EDULAB, ktorá sa spolu so svojimi kolegami a 

učiteľmi z praxe podieľala na tvorbe nových edukačných materiálov pre učiteľov základných škôl so zameraním na 

finančnú gramotnosť pod názvom  – Malá finančná akadémia. Akou formou teda možno o peniazoch s deťmi hovoriť 

tak, aby im neskôr rozumeli? 

  

Rozhodli ste sa priniesť na pôdu  základných škôl prostredníctvom Malej finančnej akadémie tému peňazí. Prečo? 

Vedia dnes deti o peniazoch toho na svoj vek málo? 

V dnešnej dobe je interakcia detí a peňazí užšia ako tomu bolo v minulosti. Deti si vedia vypočítať, koľko zaplatia 

v obchode, aký bude výdavok, ale nerozumejú základným pojmom, nevedia aký význam majú slová sporenie, mena, 

príjem, ale často nerozumejú ani hodnote peňazí ako takej. Deti sa dnes v školách o finančnej gramotnosti učia, no 

https://eduworld.sk/ca/4/zuzana-granska
http://edulab.sk/
http://akademia.kozmix.sk/


my sme túto dôležitú tému chceli posilniť.  Naším cieľom je pripravovať materiály, ktoré sú pre učiteľov v praxi ešte 

efektívnejšie ako to, čo majú k dispozícii aktuálne. 

  

V akej podobe sa dnes vyučuje na školách finančná gramotnosť? 

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je jedným z vládnych strategických cieľov SR a realizuje sa na všetkých 

stupňoch vzdelávania na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti. V školách sa realizuje ako prierezová 

téma, prípadne sa vyučuje v rámci blokovej výučby. Existujú materiály, ale je na učiteľovi, čo z nich využije a čo si na 

hodiny finančnej gramotnosti pripraví. Nie je to však dostatočne pokryté, pričom ide o dôležitú tému, ktorej by sa 

mala venovať dostatočná pozornosť. Malá finančná akadémia je v porovnaní s dostupnými materiálmi  výnimočná 

najmä svojím komplexným spracovaním. 

  

Kedy sa budujú u ľudí finančné návyky? Dá sa povedať, že je to už na základnej škole? 

Približne v treťom roku života sú deti schopné uvedomiť si hodnotu peňazí. Samozrejme, ide len o základné koncepty 

ako napríklad: môžem si kúpiť len veci, na ktoré mám peniaze. Postupne sa pridávajú komplikovanejšie pojmy ako 

šetrenie, príjmy, výdavky a podobne. Je dôležité, aby poznanie pojmov pochádzalo predovšetkým z vlastnej 

skúsenosti nadobudnutej v bezpečnom prostredí. 

  

V čom najčastejšie robíme chyby pri finančnom vzdelávaní detí? 

Je dôležité si uvedomiť, že uvažovanie o financiách je napojené na matematické zručnosti. Rozvíjanie abstraktných 

konceptov musí ísť ruka v ruke s úrovňou  matematických schopností žiaka. Do témy finančnej gramotnosti však 

okrem čísiel patria aj iné oblasti. Pojmy ako chudoba, šťastie, potreby, hodnoty a zodpovednosť sú pre túto tému tiež 

dôležité a nemali by sme na ne zabúdať. V našom projekte sme sa snažili o rovnomerný pomer medzi číslami, 

 pojmami a čítaním s porozumením. 

  

Čítanie s porozumením patrí do témy finančnej gramotnosti? 

Samozrejme, je to základná gramotnosť pri práci s textom a nesúvislým textom. Ak sa chceme bezpečne pohybovať 

vo svete financií, musíme vedieť pochopiť reč čísiel a sem patria aj grafy, diagramy a iné formy vizualizácie často 

sprevádzané textom. Až keď žiaci chápu zmysel toho, čo čítajú, napríklad na letáku z banky, dokážu spraviť správne 

a zodpovedné rozhodnutie. 

  

Čo všetko by mala byť v oblasti znalosti financií pre deti v dospelosti samozrejmosť? 

Je toho veľmi veľa a náš projekt nemá ambíciu pokryť všetky oblasti. Predsa len, hovoríme o deťoch na prvom stupni, 

takže budujeme základy, na ktorých sa dá neskôr stavať. Ale určite by sme ich mohli zhrnúť do dvoch základných 

pojmov: zodpovednosť a sebaistota. 



  

Čo konkrétne prináša projekt Malá finančná akadémia? 

Projekt Malej finančnej akadémie prináša priblíženie 5 tém prostredníctvom ktorých sa deti naučia zodpovedať si 

otázky  ako:  na čo sú peniaze, ako s peniazmi hospodáriť, na čo je sporenie alebo čo znamenajú slová prímy a 

výdavky. Všetko hravou a veku primeranou formou. Učiteľovi je k dispozícii Metodika vytvorená učiteľmi z praxe, 

podrobný sprievodca hrou Naše mesto a vlastne všetok materiál, ktorý v rámci projektu bude potrebovať. 

  

Na aké vekovo staré deti je Malá finančná akadémia zameraná? 

Projekt je  cielene orientovaný na 3 a 4. ročník základných škôl. V budúcnosti však nevylučujeme rozšírenie projektu 

aj na 2. stupeň základných škôl. 

  

Ako bude toto vzdelávanie prebiehať? 

Učiteľ bude realizovať výučbu formou projektového vyučovania. V každom bloku sú navrhnuté viaceré vzdelávacie 

aktivity, ktoré vyučujúci realizuje počas projektu so svojimi žiakmi. Počas blokového vyučovania sú deti za aktivity 

odmeňované peniazmi. Tomu však predchádza tvorba triednej meny a dotvorenie peňazí, ktoré sú súčasťou 

dodaného materiálu. Za detské peniaze získané z aktivít si budú kupovať stavebný materiál. 

  

Materiál na stavbu? Budú niečo budovať? 

Súčasťou projektových materiálov je pracovná plocha, ktorá predstavuje plán mesta. Skladá sa zo 4 častí a centra. 

Každá skupina si vytvára vlastnú časť  mesta a následne pracuje celá trieda na výstavbe centra. Skupinová práca 

vyžaduje tímovosť, komunikáciu, spoluprácu a koordináciu. Úloha teda nie je ľahká. 

  

Aké aktivity robia žiaci v skupinách? 

Každý člen tímu má svoju špecifickú rolu, z ktorej vyplývajú jeho úlohy.  Niekto je architekt, iný novinár alebo bankár. 

 Učia sa urobiť si rozpočet, plánovať výstavbu či všetko zdokumentovať. Zároveň musia nájsť spôsob, ako sa 

vzájomne dohodnúť a spolupracovať, čo sú zručnosti, ktoré sú nad rámec finančnej gramotnosti, ale sú pre život 

nesmierne dôležité. 

  

Vyzerá to na celkom rozsiahly projekt. Aké oblasti finančnej gramotnosti akadémia pokrýva? 

Päť spomínaných tém sa venuje oblastiam ako Človek vo sfére peňazí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie 

základných životných potrieb, Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Plánovanie a hospodárenie 

s peniazmi a Sporenie a investovanie. Je dôležité zopakovať, že všetky témy sú súčasťou Národného štandardu 

finančnej gramotnosti, čo je záväzný dokument. Pri tvorbe projektu sme sa však snažili témy spracovať tak, aby sme 



témy  priblížili v maximálnej možnej miere svetu detí.  Projekt je rozsiahly a komplexný a učiteľ ho bude realizovať 

počas 4 týždňov. 

  

Pôjde opäť aj o prepojenie učiva aj s digitálnymi technológiami a vzdelávacím portálom Kozmix? 

V rámci projektu sú k dispozícii aj interaktívne cvičenia na vzdelávacom portáli Kozmix. Ide o úplne nový digitálny 

obsah, na ktorom si dieťa môže precvičiť to, čo sa dozvedelo z daných tematických celkov. V dnešnej dobre je 

použitie digitálnych technológií vo vzdelávaní prirodzenou súčasťou.  Považujeme ho za jeden z nástrojov, ktorý 

učiteľ využije pri výučbe, tak ako učebnicu či zošit. 

Materiály Malej finančnej akadémie budú dostupné na všetkých školách, alebo sa budú musieť školy prihlásiť? 

Registrácia sa spúšťa od polovice februára. Zaregistrovať sa môžu učitelia na akademia.kozmix.sk. Počet miest je 

obmedzený, takže kto chce ísť do projektu Malá finančná akadémia, nemal by s registráciou váhať. 

Prečo ste počet učiteľov obmedzili? 

Každému učiteľovi zaregistrovanému do projektu Malá finančná akadémia, príde zásielka ktorej súčasťou sú 

Metodika, Hra Naše mesto ako aj všetky ďalšie materiály potrebné k realizácii. Ide o pomerne veľkú sadu materiálov. 

Radi by sme rozdistribuovali materiály neobmedzene, ale to momentálne nie je možné. Preto je potrebná registrácia. 

  

Kedy s projektom začínate? 

Projekt pre registrovaných účastníkov začína 13. marca súbežne na všetkých zaregistrovaných školách a bude trvať 

do apríla. 

  

Mohli by aj rodičia systematicky pomôcť pri vzdelávaní detí o financiách? 

Bolo by ideálne, ak by výuka v škole a aktivity s rodičmi v domácnosti boli prepojené. Ak by škola informovala rodiča 

o téme, či pojmoch, ktoré sa cez deň učili, tak by sa rodič mohol spýtať konkrétnejšiu otázku ako len: čo bolo v škole? 

Ak sa v škole robili aktivity zamerané, povedzme na príjmy a výdavky, tak sa môže rodič s dieťaťom porozprávať aj na 

túto tému a konkretizovať ju na žiakovi známych situáciách. Náš projekt je ale orientovaný na výučbu v školách. 

Aktivity sú prepojené na vzdelávanie v škole už len samotným projektovým zameraním. Nie je naším cieľom 

edukovať rodičov, ale skôr posilniť vzdelávanie v rámci finančnej gramotnosti v škole. Prostredníctvom učiteľa, 

rovesníkov a kvalitných materiálov, ktoré máme k dispozícii. 

 

 

http://www.kozmix.sk/
http://akademia.kozmix.sk/

