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Otvorené školy. Akčný plán na školský rok 2019/2020         

   „Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať.  

Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“  

       Christian Picciolini, autor knihy Romantické násilie 

 

Hlavný cieľ: Budovanie mosta medzi členmi ŽŠR a deťmi ŠKD. Rovesnícke vzdelávanie. 

Úlohou mosta je umožniť spojenie tam, kde treba cestu skrátiť, zjednodušiť, zabezpečiť 

komfort, spokojnosť na oboch brehoch.  

Realizácia:  
Uskutočniť najmenej štyri neformálne stretnutia členov ŽŠR a detí zo ŠKD s cieľom podpory 

rovesníckeho vzdelávania v popoludňajších hodinách. Všeobecnou témou je výchova a vzdelávanie 

v oblasti detských práv a aktivity vedúce k premýšľaniu o budúcnosti. 

Rovesnícke aktivity formou čítania príbehov o živote detí z rôznych kútov sveta oslovia mladšie deti. 

Fokusové skupiny budú mapovať ich prístup k vzdelaniu, k vode/potrave, snímať spôsob života, 

(ne/dodržiavanie detských práv). Využívaním filmu All the invisible children podporia deti/tímy zo 

ŽŠR spolu s dobrovoľníkmi zážitkové učenie (stavanie mostov porozumenia/priateľstva a spolupráce). 

V tíme dobrovoľníkov je osem pedagogických zamestnancov, p. riaditeľka a pán školník. 

Očakávané výstupy: zapojenie detí hrami, prezentačné aktivity (formou pantomímy, pohybu, tanca, 

dramatického vyjadrenia), práca s pracovnými listami, písanie detských príbehov, aktivity 

s pojmovými mapami, tvorba skupinových posterov. 

Výchova k premýšľaniu o budúcnosti je motivovaná činnosťou aktivistky Grety Thunberg na 

zhromaždení OSN „Hovoríte, že nadovšetko milujete svoje deti. A napriek tomu im pred očami kradnete 
ich budúcnosť.“  

Prezentácia modelových ekologických a environmentálnych situácií (napr. brainstrorming 

v jednoduchej forme Čo znamená kolaps ekosystému? Život bez vody? Plytváme jedlom a vodou?..) 

 

Čo môžem urobiť JA (dnes, zajtra, o 8-10 mesiacov...)?  Praktické aktivity (z návrhov detí): 

- vysadenie 3 ovocných stromov v školskej predzáhradke, starostlivosť počas školského roku 

- v škole sú vybudované nádrže na zachytávanie dažďovej vody; deti spolu s pánom školníkom 

chcú mať služby pri zalievaní školskej záhrady nazbieranou dažďovou vodou (jar 2020) 

- Zachráňme orech. Na školskom dvore je košatý starý orech, čiastočne omrznutý, s padajúcimi 

konármi. Ale dáva tieň všetkým hrám a aktivitám detí ŠKD.  

Praktická aktivita: Ako „zarobiť“ na zdravie stromu? Podporné aktivity v triedení a zbere 

papiera, plastov s možnými financiami na profesionálne ošetrenie orecha. 

- Čerstvé hlavičky, tento projekt realizujú deti s vedením školy počas 10 mesiacov s OD 

Kaufland. Výhra školy umožňuje každý utorok prerozdeliť všetkým deťom školy dodané 

ovocie/zeleninu o hmotnosti 200 gramov na dieťa počas školského roku. 

Na prerozdeľovaní a distribúcii ovocia sa zodpovedne každý týždeň podieľajú členovia ŽŠR 

(„prídu síce o 2 prestávky“, ale budujú prirodzene žičlivé prostredie a zodpovednosť) 

V rámci projektu sa 20.decembra 2019 v telocvični uskutoční pohybovo – vzdelávacie 

podujatie Vianočná škola pohybu, na ktorej príprave a organizácii sa budú aktívne podieľať 

členovia ŽŠR (aj so zamestnancami OD Kaufland, učiteľmi, rodičmi). 

- Umenie nás spája. Maľujeme betónový plot školy. Spolu s dobrovoľníkom Jozefom 

Spodniakom Panika71 (art street graffiti) spolupodieľať sa na vzhľade školského dvora (street 

art galéria). Most medzi školou a životom. 
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