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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Úvod do projektu, plán práce jednotlivých stretnutí 

Oboznámenie členov klubu s cieľmi pedagogického klubu, so zameraním a dôrazmi, na ktoré sa 

treba pri jednotlivých aktivitách klubu zameriavať. Tvorba plánu práce klubu. 

Kľúčové slová: bádateľský zápisník, fauna a flóra v okolí školy, pozorovanie, prírodovedný kútik 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

- diskusia  a „burza nápadov“ na rôzne aktivity, ktoré učitelia plánujú robiť na hodinách PDA 

a PRV najbližší mesiac; aktivity budú zamerané na založenie Bádateľských zápisníkov 

v jednotlivých triedach a na spoznávanie fauny a flóry v okolí školy.  

- stanovenie si cieľa – aktivizovať, motivovať a zapojiť všetkých žiakov v triede, zvýšiť ich záujem 

o prírodovedu/prvouku; v každej triede založiť tzv. prírodovedný kútik a všetci žiaci si založia 

Bádateľský zápisník 

Učitelia navrhovali rôzne formy a námety na založenie zápisníkov v jednotlivých ročníkoch; 

dohodli sa na jednoduchšej forme pre 1. a 2.ročník a trochu náročnejšej pre 3. a 4. ročník.  

V mesiaci október sa budeme venovať téme Jesenné spoznávanie fauny a flóry v areáli školy, bude 

potrebné zamerať jednotlivé bádateľské aktivity na túto tému. 

13. Závery a odporúčania: 

 

-  v mesiaci október sa venovať na hodinách PDA a PRV téme Jesenné spoznávanie fauny a flóry 

v areáli školy, bude potrebné zamerať jednotlivé bádateľské aktivity na túto tému. 

- žiaci budú svoje  pozorovania, zistenia zaznamenávať do zápisníkov 

- učitelia dokumentovať aktivity (popis aktivity, fotodokumentácia,..) 
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