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Návrh projektu 

 

 

Názov projektu: SKÚMAJKO – náš nový školský dvor 

 

Predkladateľ a realizátor projektu: 

Názov a adresa školy: Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza 

Meno a priezvisko riaditeľa školy: Mgr. Juraj Pasovský 

Meno zodpovednej osoby: Mgr. Jana Michalovičová 

Kontakty: 046/5439825, jpasovsky@atlas.sk 

Cieľ projektu: vytvorenie podnetného prostredia na vzdelávanie, záujmové, športové a 

relaxačné aktivity 

Cieľová skupina: žiaci 1. – 9. ročníka školy 

Presná poloha miesta, kde sa bude projekt realizovať: zadný areál školy – školský dvor 

Popis projektu: 

- kontrola stavu starších stromov, ich opílenie podľa potreby, 

- vyčistenie asfaltovej plochy,  

- inštalovanie zakúpených prvkov – informačného panela, tabule na písanie, lavičiek 

okolo stromov, basketbalového koša, ochrannej siete  

- výroba papierových šablón, namaľovanie hier na asfaltovú plochu ( Škôlka, Človeče, 

Dáma, Twister ), 

- zhotovenie figúroka hracích kociekz rôzneho odpadového materiálu, 

- vytvorenie domčekapre hmyz a stojanu na vzorkovník vybraných drevín. 

 

Východisková situácia: 

Školský dvor bol niekoľko rokov bez oplotenia, prístupný pre rôzne skupiny verejnosti,  čo 

malo negatívny dopad na jeho vzhľad, čistotu a využiteľnosť žiakmi našej školy. Oplotený bol 

v roku 2015 a vďaka projektu Ekorok s Nestlésme mohli začať s jeho obnovou. Príjemné 

prostredie s mohutnými stromami, trávnatou a asfaltovou plochou poskytuje dostatok 

priestoru na realizáciu našich zámerov. Na školskom dvore boli umiestnené dva stoly 

s lavičkami a malé ihrisko, ktoré môžu využívať najmä žiaci v školskom klube detí a vytvorili 

sme siaj bylinkovú špirálu. O ňu sa starajú starší žiaci a z byliniek si varia zdravé čaje, vyrábajú 

voňavé mydlá.Aby mohli školský dvor využívať mladší aj starší žiaci počas vyučovania, ale aj 

popoludní na rôzne aktivity, stretnutia s kamarátmi, rodičmi i návštevníkmi, chceli by sme 

finančné prostriedky z projektu použiť na rozšírenie miesta na prácu a vytvoriť zaujímavé 

zátišia slúžiace na objavovanie, skúmanie, poznávanie, športové aktivity ako aj na oddych. 

 

Ciele a zámery:  

- vytvoriť priestor na sedenie pre jednu triedu na vyučovanie v prírode a pre školský 

klub detí,  
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- umiestniť na informačnom paneli údaje a zaujímavosti o stromoch, ktoré sú 

dominantami dvora – lipa, borovica, smrek, vŕba, 

- vytvoriť estetické a podnetné prostredie na vzdelávanie, výchovu, športové, 

záujmové a relaxačné aktivity, 

- organizovať rôzne podujatia pre žiakov a rodičov, 

- zlepšovať manuálne zručnosti žiakov zapojením do realizácie projektu, 

- objavovať talenty,  

- rozvíjať pozitívny vzťah k prírode, 

- upevňovať zdravie pobytom v prírode, 

- predchádzať civilizačným ochoreniam športovými aktivitami, 

- zlepšovať vzájomné vzťahy, 
- rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí. 

 

 

Náš vklad do projektu: 

- mladší žiaci postupne vytvoria druhú stranu panela, umiestnia naň obrázky s menami 

živočíchov, ktoré  budú pozorovať na školskom dvore, zhotovia figúrky a kocky na 

hádzanie z odpadového materiálu, 

- starší žiaci vytvoria počas vyučovacích hodín predmetov svet práce, technika, 

výtvarná výchova, ale aj v popoludňajších hodináchhmyzí domček pre druhy hmyzu, 

ktoré žijú na dvore, zhotovia šablóny z papiera a namaľujú hry na asfalt ( Človeče, 

Dáma, Škôlka, Twister ),zhotovia stojan na  vzorkovník našich vybraných drevín a žiaci 

v školskom klube naň budú postupne umiestňovať konáriky drevín s ich názvami,  

- všetci žiaci sa budú starať o čistotu na školskom dvore, na jeseň hrabať a zametať 

lístie,  

- žiaci sa naučia starať o bylinkovú záhradku, poznať rôzne druhy liečivých rastlín a ich 

využitie pre zdravie, ako ich správne sušiť, skladovať a používať 

- všetky činnosti budú deti vykonávať spolu s vyučujúcimi, ktorí sa zapoja do realizácie 

projektu a budú využívať nové priestory na školskom dvore na zážitkové učenie, 

projektové vyučovanie, tvorivé dielne, záujmové i športové aktivity. 

 

 

Predpokladaný rozpočet na realizácie projektu: 

- informačný panel                                                                                            210,00 eur 

- tabuľa na písanie kriedou                                                                              435,00 eur    

- lavičky okolo stromu 2 kusy                                                                          300,00 eur 

- basketbalový kôš                                                                                               81,00 eur 

- ochranná sieť EXIT Backstop Net 600                                                          149,00 eur 

- záhradný úložný box na lopty, figúrky, kriedy                                              79,00 eur 

- farba na betón Balakryl UNI MAT  5 kusov                                                 102,50 eur 

- lak na drevo Balakryl24,00 eur 



- basketbalové lopty 4 kusy                                                                                 52,00 eur 

- bezprašné kriedy biele a farebné 6 balení                                                     30,00 eur 

- kôš na odpadky                                                                                                   62,00 eur  

- doprava                                                                                                                50,00 eur 

cena spolu:      1574,50 eur 

 

predpokladaná spoluúčasť z vlastných zdrojov cca 180,00 eur 

 

Prílohy: 

Pôvodný stav: 

 

 
 

Návrh: 
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