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Ciele 
 

 
Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje 

a správanie jedinca sú médiá. Média predstavujú významný faktor, ktorý vplýva 

na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali sa integrálnou súčasťou ich života, 

pričom si dostatočne neuvedomujú ich vplyv.  Osvojenie schopnosti 

kompetentného zaobchádzania s médiami je cieľom mediálnej výchovy ako 

prierezovej témy. Hlavným cieľom mediálnej výchovy je položiť základy 

mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky 

prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. 

Mediálna výchova dáva žiakom  príležitosť a priestor na základnú orientáciu 

v mediálnom svete. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je 

vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov 

príležitosti na ich spracovanie.  Formovať schopnosť detí primerane veku 

posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si 

negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať. 

 

 

Cieľom prierezovej tematiky je, aby ( si ) žiaci: 

 

      -    uvedomili význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

      -    pochopili a rozlíšili pozitíva i negatíva využívania, vplyvu médií a ich        

           produktov 

- osvojili si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu 

a vytváranie vlastných mediálnych produktov  

- nadobudli základné zručnosti potrebné na využívanie médií 

 
 
Slovenský jazyk 
 

Objednávka a práca s detskými časopismi 
- Mgr. Bartková objednáva pre žiakov našej školy vybrané detské časopisy 

(Kamarát, Vrabček, Fifík, Adamko), s ktorými pracujeme na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy, výtvarnej a hudobnej 

výchovy či pracovnom vyučovaní 

 

 

Informatická výchova 

 

Počítač 
- žiak dokáže s mierou využívať počítač pre uspokojenie vlastných potrieb  



Počítačové hry 

- žiak si vie vybrať vhodné motivačné počítačové hry, je schopný 

uvedomovať si negatívne vplyvy počítačových hier prezentujúcich násilie 

Multimediálne programy 

- objavovať v nich to hodnotné,  pozitívne formujúce ich osobnostný 

a profesijný rast 

- možnosti využitia v procese učenia sa a vzdelávania 

Internet 

- informačné a vzdelávacie médium, bohatý zdroj informácií, v ktorých sa 

učí žiak zorientovať a selektovať ich obsah 

- poznať výhody aj nevýhody jeho využitia, nebezpečenstvá i úskalia 

virtuálneho sveta 

- klady a zápory chatovania, virtuálneho priateľstva 

- viesť žiakov k internetovým stránkam týkajúcich sa bezpečnosti na 

internete a s ich obsahom 

- www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk  

Reklama 

- dokáže vytvoriť vlastný produkt 

Stránky rôznych médií 

- vyhľadávanie stránok jednotlivých médií (tlač-televízia-rozhlas) 

 

 

Webové stránky školy  

 

Škola má pôvodnú webovú stránku: 

www.zssacurov.edu.sk 

- priestor pre ňu získala z projektu Infovek. O stránku sa staral informatik 

Ing. Marek Palko. Nevýhodou bolo, že ju bolo treba tvoriť v jazyku html, 

čo ostatní učitelia ani žiaci nevedia. Preto sme využili ponuku a Sc Agendy 

a vytvorili sme si novú webovú stránku: 

www.zssacurov.edupage.sk 

- jej výhodou okrem elektronickej žiackej knižky je aj redakčný systém 

pridávania príspevkov, ktorý umožňuje každému učiteľovi pridávať svoje 

príspevky cez svoje prístupové meno a heslo. 

          Škola má aj niekoľko pomocných webových stránok: 

www.nase-projekty.wbl.sk 

- stránka venovaná najnovším úspešným projektom školy 

www.hotpot.wbl.sk 

- stránka venovaná interaktívnym testom vytvoreným v programe Hot 

Potatoes učiteľmi našej školy 

www.edu.wbl.sk 

- stránka venovaná výučbovým materiálom - scrapbookom na interaktívnu 

tabuľu, ktoré vytvorili učitelia našej školy počas vzdelávania „Práca 

s interaktívnou tabuľou“ 

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.zssacurov.edu.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://www.nase-projekty.wbl.sk/
http://www.hotpot.wbl.sk/
http://www.edu.wbl.sk/


www.edu2.wbl.sk 

- stránka venovaná výstupom projektu „S radosťou do školy“  z ESF a iné 

 

 

 

Ročníkové projekty 

 

V kráľovstve čísel a Zdravá výživa  
- projekty v 1. a 2. ročníku, v ktorých pomocou IKT budú žiaci riešiť 

zaujímavé úlohy na interaktívnych tabuliach. Realizovať prezentácie 

pomocou plagátov, rozvíjať u žiakov prezentačné zručnosti. 

 

Môj rodný kraj 

- projekt 3. ročníka, v ktorom sa žiaci zúčastnia na troch exkurziách – 

prírodná pamiatka Zapikán, okresné  mesto Vranov nad Topľou , Prešov 

a okolie. Pred každou exkurziou budú vyhľadávať v rôznych médiách 

zaujímavosti o cieľovom mieste exkurzie. Po ich absolvovaní vytvoria 

virtuálny denník, naučia sa pracovať s digitálnym fotoaparátom, spracujú 

vlastné zážitky a predstavia učiteľom a žiakom primárneho vzdelávania. 

 

Detská odborná činnosť 
- žiaci na hodinách informatickej výchovy a slovenského jazyka vytvoria 

prezentácie v PowerPointe na témy, ktoré boli vyhlásené na začiatku 

školského roka 

- pri príprave prezentácií využívajú informácie z rôznych médií (časopisy, 

encyklopédie, internet, rozhlas, televízia...) 

- malá vedecká konferencia, na ktorej žiaci verejne predstavia svoje projekty 

počas Týždňa vedy na Slovensku 

- každý rok vyhlásime aj patróna Detskej odbornej činnosti (Albert Einstein, 

Aristoteles, Milan Rastislav Štefánik, Krištof Kolumbus, Mária Curie, 

Lucius Annaeus Seneca, Leonardo da Vinci...) 

- vystúpenie žiakov hodnotí odborná porota v zložení starosta obce, 

riaditeľka školy, predsedníčka rodičovského združenia, bývalí kolegovia 

z učiteľského zboru, vedúca školského úradu, učitelia 

- svoj hlas najlepšej prezentácii môžu odovzdať aj členovia detskej poroty (5 

žiakov z každej triedy 3. – 9. ročníka) 

 

 

Školský občasník KVAPKA 

 

- meno Kvapka sme mu dali nielen kvôli malému formátu, ale aj preto, že 

každý žiak našej školy môže k jeho tvorbe prispieť „kvapkou“ svojho 

nadania a talentu.  

- žiak získa prehľad o náplni práce novinára v rôznych druhoch médií 

http://www.edu2.wbl.sk/


- vďaka našej Kvapke sa stávajú redaktormi, spisovateľmi, básnikmi, 

tvorcami osemsmeroviek, tajničiek či vtipov.  

- pri príprave zaujímavých rubrík (Viete, že... Kto je to? Čo je to?) listujeme 

v časopisoch, encyklopédiách, surfujeme po internete 

 

           Na celú tvorbu a vydávanie Kvapky dohliada žiacka redakčná rada. 

 

Každý rok vytvoríme a vydáme dve čísla školského občasníka KVAPKA. 

 Prvé číslo bolo vydané v marci 2000 pri príležitosti Dňa učiteľov 

 

Hlavná činnosť tvorby občasníka prebieha na hodinách slovenského jazyka, 

informatickej výchovy, informatiky a na krúžku Kvapka. 

Každé číslo je tematický zamerané na určitú oblasť (vlasť, bájky, nonsens, móda, 

vzory, idoly, sny, zázraky, deti, cirkus, divadlo, film, zvieratká, voda, dedina, 

vesmír, Zem, šport, záľuby...) 

Témy si vopred zvolíme.  

Plán práce vypracujú vedúce krúžku:  

Mgr. Mária Dargajová a Mgr. Dominika Čechová 

 

Detský čin roka 

 

Detská porota  

– čítanie piatich vybraných detských činov v každej kategórii 

a hlasovanie za najlepší detský čin roka 

 
 
Ďalšie aktivity, ktoré rozvíjajú a napĺňajú ciele mediálnej výchovy 

 

Divadelné predstavenie 

- dvakrát ročne navštívime so žiakmi našej školy predstavenia Divadlo 

Jonáša Záborského v Prešove (využitie kultúrnych poukazov) 

 

Pesničkový Mikuláš vo Vranove nad Topľou 

- v uplynulých troch rokoch sme so žiakmi I. stupňa na Mikuláša navštívili 

predstavenie „Pesničkový Mikuláš“ v Dome kultúry vo Vranove n/T 

 

Filmové predstavenie 

- každý rok využijeme kultúrne poukazy do kina a navštívime vybrané 

filmové predstavenie v 3D kine Cinemax v Prešove 

 

Cirkus Jacko 

- v telocvični našej školy sme sprostredkovali žiakom aj cirkusové 

predstavenie, na ktorom odprezentovali svoje umenie ruskí artisti 

 



 

 

Hudobné zvonenie 

- v škole máme antistresový zvonček, ktorý strieda melódie podľa sviatkov 

a ročných období 

 
Vianočná akadémia 

- vytvorenie a premietanie vianočného príbehu „Ježiškovo narodenie“ 

- videozáznam z vystúpenia žiakov jednotlivých tried 

 

Európsky deň rodičov a škôl 

- deň plný zábavy, počas ktorého nám triedne kolektívy na I. stupni 

predstavia jednotlivé ročné obdobia, domáce, lesné, exotické či vodné 

zvieratká, zavedú nás do ríše rozprávok či predstavia zaujímavé remeslá aj 

príbeh zo Starého zákona – Noemova archa. Pri príprave tohto dňa 

využívajú rôzne médiá. 

 

TEDx 

- školské TEDx Sačurov, na ktorom sme si vypočuli od našich žiakov 

primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania „myšlienky hodné šírenia“ 

a so záujmom pozreli ich videá vytvorené v programe Movie Maker 

- videá z vystúpení našich žiakov sú zverejnené na školskej webovej stránke  

https://zssacurov.edupage.org/text6/? 

 

Školské videá 

- natočili sme so žiakmi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania dve 

videá LIP DUB – LIB DUB o škole a Vianočné LIP DUB 

- HAPPY – jedno video na známu pieseň Pharrela  Williamsa sme natočili 

v areáli našej školy s názvom HAPPY ZŠ SAČUROV, druhé video natočili 

žiaci 9. ročníka v spolupráci s triednymi učiteľkami a žiakmi celej školy 

v uliciach obce Sačurov pod názvom HAPPY SAČUROV a odprezentovali 

ho na školskej konferencii TEDx Sačurov 23014 s podtitulom videá  

- CUP SONG – školské video natočené počas Noci v škole 2015 

- v rámci národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva – Digiškola sme vytvorili 3 školské videá. 

- Máme radí Slovensko: ZAPIKÁN – video natočené v rámci ročníkového 

projektu Môj rodný kraj (3.ročník) 

- Učím ťa, učím sa: KRÍŽOVÉ PRAVIDLO – video natočené siedmakmi na 

hodine matematiky 

- Videoexperiment: HUSTOTA VODY – video, ktoré natočili učitela 

s pokusmi, ktoré zaujímavým a atraktívnym spôsobom odprezentovali 

žiakom počas Dňa vody 



- KARIČKA a HYMNA ZŠ SAČUROV – v rámci medzinárodného projektu  

Európsky deň cudzích jazykov 2015 s českou školou Dolní Rožínka 

natočili žiaci 3. a 4. ročníka tanečné a hudobné video 

- NAŠA ŠKOLA – školské video natočené počas Noci v škole 2016   

 Všetky školské videá sú zverejnené na webovej stránke školy 

https://zssacurov.edupage.org/text11/? 

 

Rozhlasové okienka 

- pri rôznych príležitostiach, výročiach, sviatkoch, projektoch, pamätných 

dňoch realizujeme vekuprimerané relácie v školskom rozhlase 

 

Nástenky školy a pútač pri vstupe do školy 

- voľné plochy využívame na informovanosť žiakov 

-  

Medzinárodný telemost 

- v roku 2015 sa po prvýkrát v rámci Európskeho dňa jazykov žiaci 2. – 4. 

ročníka telemostom spojili s kamarátmi, žiakmi 1. – 3. ročníka z českej 

školy Dolní Rožínka 

 


