
 

2.2 Inovácia predmetu 

Dejepis  

pre 2. stupeň 

 

Našim cieľom bolo vzbudiť záujem 
o predmet, zmodernizovať jeho výučbu, 
ale aj umožniť žiakom využiť svoj 
potenciál, svoju kreativitu a posilniť 
svoje zdravé sebavedomie. 
 
Najčastejšie metódy a formy, ktoré sa 

nám osvedčili, boli hlavne skupinové 

aktivity, scénky, tvorba projektov, 

posterov.  Žiaci radi pracovali aj 

individuálne pri PC, kde  tiež hľadali 

nové informácie a zapisovali ich do 

pracovných listov. V obľube bola aj 

tvorba prezentácii a vystupovanie pred 

triedou. 

 

 

Aktivity projektu 

1.1 Inovácia predmetu Obohatenie  

pre 1. stupeň 

1.2 Inovácia predmetu Slovenský jazyk a 

literatúra pre 1. stupeň – Čítanie a 

literatúra pre deti a mládež 

1.3 Inovácia predmetu Anglický jazyk  

pre 1. stupeň – Svet detí 

1.4 Inovácia predmetu Prírodoveda  

pre 1. stupeň 

1.5 Inovácia predmetu Matematika  

pre 1. stupeň 

1.6 Inovácia predmetu Hudobná výchova 

pre 1. stupeň 

1.7 Inovácia predmetu Výtvarná výchova 

pre 1. stupeň 

2.1 Inovácia predmetu Matematika  

pre 2. stupeň 

2.2 Inovácia predmetu Dejepis  

pre 2. stupeň 

2.3 Inovácia predmetu Nemecký jazyk 

pre 2. stupeň 

2.4 Inovácia predmetu Biológia  

pre 2. stupeň 

2.5 Inovácia predmetu Slovenský jazyk a 

literatúra pre 2. stupeň 

2.6 Inovácia predmetu Informatika  

pre 2. Stupeň 

3.1  Globálne vzdelávanie učiteľov 
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Na internete sme zistili ako vyzerala škola 

v minulosti a urobili sme poster. 
 

 
Takto sme si vyrábali kópie historických 

prameňov – projektová úloha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Autori kópií historických prameňov. 

 

 
 

 
Príprava prezentácie o Olympijských hrách. 

 
 

 
 

Pracujeme s PC , riešime úlohy 
z pracovného listu. 

 

 
 
V rámci tohto projektu boli zakúpené   aj 
učebné pomôcky, ktoré sme využili pri 
práci, napr. veľmi sa páčilo skladanie puzzle 
o Tutanchamenovi  alebo práca so slepou 
mapou. 
 
 
 

0,5  

 

  

Vyrobené kópie 
pamiatok sa nám 
celkom vydarili. 

Prezentovanie 
posteru 


