
 

 

Školský projekt „Česi a Slováci spoločne – čo nás spája“ 

Zameranie projektu:  

Slovensko si v roku 2018 pripomenie 100. výročie vzniku Československa, 50. výročie 

česko-slovenského obrodného procesu pod názvom Pražská jar a 25. výročie vzniku novodobej 

štátnosti. Oslavy významných historických výročí dávajú priestor prispieť v dostatočnom 

predstihu  aj školám nielen priblížiť udalosti, ale aj aktivizovať žiakov k hľadaniu vzájomnej 

blízkosti našich dvoch národov. Na tomto projekte sa zúčastnia žiaci primárneho aj nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Budú vytvárať projekty pod vedením svojich učiteľov, ale aj 

navzájom si odovzdávať nadobudnuté informácie. Chceme  posilniť identifikáciu Slovákov so 

slovenskou štátnosťou, ich vzájomnú súdržnosť, kultivovať ich vlastenectvo. Ciele sme si 

stanovali s vedomím náročnosti tejto témy.  Zameriame sa na to, aby naši žiaci dostali do svojho 

povedomia informácie o výnimočnosti a význame týchto vzťahov nielen v minulosti, ale aj v 

súčasnosti.  

 

Hlavný cieľ projektu:  100. výročie vzniku Československej republiky a zároveň konca 

prvej svetovej vojny – chápať ako súčasť histórie slovenskej štátnosti. 

 

Špecifické ciele projektu: 

a) zhromažďovať, triediť informácie, materiály, prezentovať nadobudnuté vedomosti, 

komunikačné schopnosti a zručnosti  našich žiakov, 

b) ukázať uplatňovanie prierezovej témy „Tvorba projektu a prezentačné zručnosti „ na 

tému „Česi a Slováci spoločne – čo nás spája“, 

c) budovať národné povedomie a hrdosť na krajinu v ktorej som sa narodil,  

vyrastám a žijem,  

d) uskutočniť DOD, prezentácia pred spolužiakmi, rodičmi, návštevníkmi DOD. 

Žiaci primárneho vzdelávania plnia špecifické ciele nasledovne: 

1. ročník 

2. ročník 



„Spoznávaj české slová a písmená“ – ukázať najmenším žiakom slovom, písmom, zvukom 

zaujímavé  písmenká, ktoré majú česi a slováci nie. 

- hravé čítanie, ilustrácia prečítaného  

No napriek tomu si rozumieme. Prečo? Hľadať súvislosti nielen v jazyku, ale aj v histórií. 

 

3. ročník 

4. ročník 

„Spoznávaj české slová“ – čítame českú rozprávku napr.: O psíčkovi a mačičke 

        Mach a Šebestová 

        Ferdo mravec, iná, podľa výberu 

učiteľa, 

- naučiť sa 1-2 české pesničky 

- zostaviť slovensko – český slovník, hravé čítanie, ilustrácia 

a pod. 

__________________________________________________________________________ 

 

Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania plnia nasledovné ciele: 

 

Nosný pilier -  projekt žiakov 9.roč. 

9.roč. – „Vznik ČSR – spojenie dvoch národov Čechov a Slovákov – 28.10.2018“ ( 100.  výročie) 

- použiť mapy, historické súvislosti, súčasnosť, 

-  naši prezidenti, 

-  cca 10 – 15 min. 

 

8.roč. – „Národné parky , kúpeľné mestá“ 

   „ Priemyselné centrá“ ( veľa Slovákov pracovalo, ale aj pracuje v Čechách – skúsiť 

poukázať na vzájomnú prepojenosť v súvislosti so vznikom  ČSR ale aj prepojenosť po rozpade 

a vzniku SR / 1. 1. 1993 (1.1.2018 -25. výročie / 

 

 

7.roč. -  „ J. A. Komenský“ – vytvoriť prezentáciu + rozprávanie o učiteľovi národov, ktorý sa  

narodil v Čechách. 

 - „ Praha, Bratislava – hlavné mestá“  

 

6.roč. – „Kultúra“ 

-   herci, speváci športovci,  

-  vzájomná prepojenosť našich kultúr, ktorá sa premieta v spôsobe žitia. 

 

5.roč. – „Rozprávky, balady“ – využiť spojitosť s učebnými osnovami, napr. Erben 

-   „Piesne“   

 

 

Prezentácia projektov  počas DOD, ktorý sa uskutoční dňa 28.3.2018 

 

Mgr. M. Suchaničová, riad.školy 


