
 
 
 

Workshop – vzdelávanie mladších žiakov 
 
V rámci aktuálne prebiehajúceho projektu s názvom Vzdelávaním mladých ľudí prispejeme k zmene klímy, 
financovaného z Nórskych grantov a spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom, žiaci 
našej školy vzdelávali svojich mladších spolužiakov. Vzdelávanie sa uskutočnilo dňa 17. 05. 2022 na 
Základnej škole E. M. Šoltésovej v Krupine v triede 6.A.  
V úvode sme žiakom prostredníctvom prezentácie vysvetlili, aké je nevyhnutné zaujímať sa, čo sa deje s 
klímou našej planéty. Po prezentácii nasledovali vzdelávacie súťaže. Žiaci sa rozdelili na 4 skupiny a začali 
svoje putovanie po pripravených stanovištiach, kde ich čakali zaujímavé úlohy súvisiace s témou zmeny 
klímy Zeme.  
Na prvom stanovišti ich čakalo didaktické pexeso, kde bolo ich úlohou hľadať dvojice obrázkov za čo 
najkratší čas. Tým to však nekončilo a ich úlohou bolo aj vysvetliť ako dané obrázky súvisia so zmenou klímy. 
Na druhom stanovišti ich čakala osemsmerovka, kde mali nájsť, čo najväčší počet slov, za čo najkratší čas. 
Spoznávať liečivé rastliny a ich liečivé účinky sa učili žiaci na treťom stanovišti. Pomocou svojich zmyslov 
mali určiť, pod ktorým číslom sa ukrýva daná liečivá rastlina. Štvrté stanovište vyskúšalo žiakov z triedenia 
odpadu. Pripravené odpadky mali správne zaradiť do farebných smetných košov. Na každom stanovišti žiaci 
dosiahli určitý počet bodov, pričom rozhodujúci bol počet správnych riešení a ďalším kritériom bol čas. Z 
dosiahnutých výsledkov na každom stanovišti sa spravilo výsledné zhodnotenie. V závere prebehlo 
vyhodnotenie a odovzdanie cien pre každého zúčastneného žiaka.  
Jednotlivými stanovišťami žiakov sprevádzali, usmerňovali a vzdelávali žiaci našej školy z tried I.P a III.P 
študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka, za čo im ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Ing. 
Šumichrastovej, ktorá pripravila prezentáciu a podieľala sa na príprave jednotlivých stanovíšť a celkovo na 
priebehu vzdelávania.  
Veríme, že vzdelávanie prinieslo žiakom 6.A veľa nových poznatkov a najmä vzbudilo v nich snahu byť 
aktívnymi ohľadom ochrany našej planéty.  
 
 V Krupine, dňa 18. 05. 2022 
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