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1. Modernizovať obsah a metódy 

vzdelávania s akceptáciou potrieb 

regionálneho trhu práce vo vedomostnej 

spoločnosti 
 

1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych 

predmetov a v predmete cudzieho jazyka. 

 

1.1.1 Tvorba edukačných materiálov 

1.1.2 Podpora názornosti vo vyučovaní  

1.1.3 Podpora  interaktivity  vo vyučovaní 

1.1.4  Pilotné testovanie vo vyučovacom procese 



A. Prírodovedné predmety 

B. Voliteľné regionálne predmety 

C. Cudzí jazyk 

 

 



 Zbierka jednoduchých experimentov z fyziky 

 Pracovné listy PPL (počítačom podporované 

laboratórium 

 Manuál PPL 

 Pracovné listy (metodické materiály) 

 Pracovné listy bádateľ mikrosveta a moderných 

pomôcok IKT – bádateľ mikrosveta 

 učebné texty – vlastná učebnica 

 Metodická príručka k prierezovej téme 

regionálna výchova 

 pracovné zošity z ekológie 

 



 Zbierka jednoduchých experimentov z fyziky pomôcka pre interných 
vyučujúcich na prezentácii školy, motivácii žiakov, laboratórnych 
cvičeniach 

 Pracovné listy PPL (počítačom podporované laboratórium) - pre prácu so 
systémom  na zbieranie a spracovanie dát pomocou laboratórií 
prírodovedných predmetov podporovaných počítačom 

 Manuál PPL -   zhotovenie pracovného manuálu (počítačom podporované 
laboratórium) - pre prácu so systémom  na zbieranie a spracovanie dát 
pomocou laboratórií prírodovedných predmetov podporovaných 
počítačom 

 Pracovné listy (metodické materiály) vedúce k skúmaniu a monitorovaniu 
životného prostredia, obsahujúce zadania projektov, ktoré budú žiaci 
riešiť na hodinách  

 Pracovné listy bádateľ mikrosveta - aplikovať formy zážitkového učenia 
využitím tradičných pomôcok a moderných pomôcok IKT – bádateľ 
mikrosveta 

 učebné texty – vlastná učebnica, ktorá by korešpondovala s výkonovým 
a obsahovým štandardom ŠVP, podporujúce názornosť, predstavivosť, 
kritické uvažovanie, tvorbu projektov 

 Metodická príručka týkajúca sa metodiky k prierezovej téme regionálna 
výchova 

 pracovné zošity z ekológie, obsahom budú cvičenia, námety na diskusiu, 
obrázky, problémové úlohy, záznamové tabuľky na rôzne merania 

 



 Pracovné listy k Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta 

 cestovný bedeker - Cestujeme naším regiónom 
(Spoznávame región Hornej Torysy)  

 Pracovné zošity kde budú zadania projektov 

 regionálne kalendáre na roky 2014 a 2015 

 

 

 Pracovné listy Ako napísať životopis, motivačný 

list... 

 



 Pracovné listy k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
a niektorých obcí regiónu Horná Torysa v oblasti cestovného ruch, na 
projektové vyučovanie k téme: Historický exkurz naším regiónom   

 cestovný bedeker - Cestujeme naším regiónom (Spoznávame región 
Hornej Torysy)  

 Pracovné zošity kde budú zadania projektov, ktoré budú žiaci riešiť 
na hodinách, vrátane otázok do diskusie, ročníkových prác     

 regionálne kalendáre na roky 2014 a 2015 pre potreby našich 
žiakov a informačného centra mesta (knižnica) a samospráv mesta a 
obcí regiónu 

 

 

 Pracovné listy Ako napísať životopis, motivačný list, čo a ako 
hovoriť na pracovnom pohovore, ako sa presadiť na trhu práce, 
rozvoj komunikačných zručností – ako vystupovať... 

 



A. Prírodovedné predmety 

B. Voliteľné regionálne predmety 



 Aktivity žiakov vedúce k samostatnej vedeckej a výskumnej 
práci (fyzika) 

 Zážitkové vyučovanie (fyzika, chémia) – zrealizovanie akcií - 
Fyzika okolo nás, Deň otvorených dverí, Deň vedy, Deň vody, 
tradičný Deň prírodovedcov, Chemická šou –  

 Bádateľská výskumná práca (ekológia) - spojená 
s monitorovaním životného 

 Mapa životného prostredia nášho regiónu (chémia, ekológia) -  
učebná pomôcka v spolupráci s pedagógmi – žiaci pod vedením 
pedagóga zrealizujú merania a odberanie vzoriek v teréne 
a pedagóg ich následne zaznamená, vyhodnotí a spracuje 
výsledky. 

V rámci realizácie aktivity  zrealizujeme exkurzie: 

 exkurzia v rámci predmetu fyzika (putovná výstava hravá 
fyzika, spolupráca s UPJŠ Košice – prednášky, Technické múzeum 
v Košiciach)  

 exkurzia v rámci predmetu chémia, ekológia (do vybraných 
podnikov v regióne so zameraním na prírodovedné predmety – 
Chemosvit Svit, Brezovica – úpravovňa vody, čistička vody.) 



 Aktivity žiakov vedúce k samostatnej vedeckej a výskumnej práci, 
zaznamenávaniu výsledkov meraní, zhodnotenie získaných skúseností (fyzika) 

 Zážitkové vyučovanie (fyzika, chémia) – zrealizovanie akcií - Fyzika okolo nás, Deň 
otvorených dverí, Deň vedy, Deň vody, tradičný Deň prírodovedcov, Chemická šou – 
v rámci týchto akcií žiaci predvedú  rôzne výskumy, odprezentujú výsledky a zistenia 
zo zrealizovaných analýz, meraní a rozborov 

 Bádateľská výskumná práca (ekológia) - spojená s monitorovaním životného 
prostredia  vplyvom chemických výrob v regióne, vplyvom plánovanej výstavby 
aquaparku v meste, žiaci budú monitorovať  vodu, pôdu, vzduch – vypracovaný 
monitoring pod vedením pedagóga 

 Mapa životného prostredia nášho regiónu (chémia, ekológia) -  učebná pomôcka 
so záznamami zistených skutočností – čistota tokov, ovzdušia, výskytom unikátnych 
druhov rastlín, živočíchov – zrealizujú žiaci v spolupráci s pedagógmi – žiaci pod 
vedením pedagóga zrealizujú merania a odberanie vzoriek v teréne a pedagóg ich 
následne zaznamená, vyhodnotí a spracuje výsledky. 

V rámci realizácie aktivity  zrealizujeme exkurzie: 

 exkurzia v rámci predmetu fyzika (putovná výstava hravá fyzika, spolupráca s UPJŠ 
Košice – prednášky, Technické múzeum v Košiciach)  

 exkurzia v rámci predmetu chémia, ekológia (do vybraných podnikov v regióne so 
zameraním na prírodovedné predmety – Chemosvit Svit, Brezovica – úpravovňa vody, 
čistička vody.) 



 Vypracovanie Plánov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce, obcí z ktorých 

pochádzajú 

 Záverečná prezentácia – workshopy týchto 

plánov pred zástupcami Združenia obcí 

Hornej Torysy 



 Vypracovanie Plánov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce, obcí z ktorých 

pochádzajú 

 Záverečná prezentácia – workshopy týchto 

plánov pred zástupcami Združenia obcí 

Hornej Torysy 



A. Prírodovedné predmety 

B. Voliteľné regionálne predmety 

C. Cudzí jazyk 

 



 Podporu interaktivity dosiahneme tvorbou: 

 

 

 interaktívnych úloh, ktorými zatraktívnime a zefektívnime 
edukačný proces, čím stimulujeme žiakov k zvýšeniu pozornosti 
preberanej látky, zapojíme ich aktívnou formou do priebehu 
vyučovacej hodiny a zároveň otestujeme ich vedomosti 

 interaktívnych zošitov z vybraných tém učiva fyziky využiteľných 
na vyučovaní 

 pracovného CD s prezentáciami ( z chemickej šou, 
monitorovania, námety na praktické pokusy na laboratórne 
cvičenia), s vyhotovenými interaktívnymi zošitmi - obsahom 
ktorých budú problémové úlohy zamerané na vodu, pôdu, 
ovzdušie, zeleň - 

 Interaktívnej kódovanej cvičebnice z predmetu ekológia 

 



Podporu interaktivity dosiahneme tvorbou: 

 interaktívnych úloh, ktorými zatraktívnime a zefektívnime 
edukačný proces, čím stimulujeme žiakov k zvýšeniu pozornosti 
preberanej látky, zapojíme ich aktívnou formou do priebehu 
vyučovacej hodiny a zároveň otestujeme ich vedomosti 

 náučného dokumentárneho seriálu o Atrakcie Hornej Torysy, 
ktorým atraktívnym spôsobom a žiakom dostupnou edukačnou 
formou priblížime náš región, históriu, kultúru, pamiatky 

 

 

 

Podporu interaktivity dosiahneme tvorbou: 
 databáz otázok a úloh - vyvolávajúcich diskusiu, 

zahrňujúcich vizuálne podnety a rolové úlohy, podnecujúce 
komunikáciu  

 pracovných zošitov – obsahujúcich úlohy pre projektové 
vyučovanie, spájajúce teóriu s praxou 

 CD s prezentáciami o turistických atrakciách  regiónu, 
využiteľné pri vyučovaní podnikania v cestovnom ruchu 
a regionálnej výchovy 
 

 



Testovanie počas vyučovania 

Workshop – prezentácia Plánov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Lipany a niektorých obcí regiónu Horná 

Torysa v oblasti cestovného ruchu 

 Zriadenie  špeciálnej učebne s potrebným 

IKT vybavením a materiálnym zabezpečením 

(hlavne interaktívna tabuľa, projektor, 

učiteľský PC, notebooky pre žiakov, 

ozvučenie, hlasovacie zariadenia a didaktické 

pomôcky). 

 

 



Prírodovedné predmety 

Fyzika Ekológia 

 
8 

vytvore

ných 

materiá 

lov 

 

2 Zbierky jednoduchých 

experimentov z fyziky 

 

8 

vytvore

ných 

materiá 

lov 

 

5 monitoringov 

2 Pracovné listy k PPL Pracovný list 

2 Manuály k PPL Pracovný zošit 

2 Interaktívne zošity 

 

Učebný text 

Chémia Biológia 

5 

vytvore

ných 

materiá 

lov 

3 interaktívne zošity 8 

vytvore

ných 

materiá 

lov 

3 Pracovné listy  

           - Bádateľ mikrosveta 

2 prezentačné CD 2 CD nosiče – pracovné  

3 interaktívne zošity 

 

164 vytvorených učebných materiálov a 

pomôcok 

164 vytvorených učebných materiálov a pomôcok 



Voliteľné regionálne predmety: 

Podnikanie v cestovnom ruchu Regionálna výchova  

  

4 

vytvore

ných 

materiá 

lov 

 

Pracovné listy  

5 

vytvore

ných 

materiá 

lov 

 

Pracovný zošit 

Pracovné listy k Plánom 

hospodárskeho, sociálneho 

a regionálneho rozvoja 

Učebnica regionálnej 

výchovy 

Cestovný bedeker Pracovný list 

Súbor plánov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta 

 

Metodická príručka týkajúca 

sa metodiky k prierezovej 

téme regionálna výchova 

 

náučný dokumentárny seriál 

Atrakcie regiónu Horná 

Torysa - DVD materiál  

  

 

164 vytvorených učebných materiálov a 

pomôcok 



Cudzí jazyk 

Anglický jazyk 

  

5 

vytvorených 

materiálov 

 

Databáza úloh 

Databáza otázok 

2 Pracovné listy 

CD s prezentáciami 



Mapa životného prostredia nášho regiónu / učebná pomôcka 

60 interaktívnych cvičení 

60 interaktívnych cvičebníc na predmet ekológia 

240 kódovaných kníh pre predmety  chémia, biológia 

Obstarané učebné pomôcky  

Obstarané IKT zariadenie 

Zriadená multifunkčné laboratórium pre prírodovedné a regionálne 

predmety 

2 Inovované učebne fyziky, biológie 

Exkurzie 



2 . Modernizovať obsah a metódy vzdelávania 

s akceptáciou potrieb regionálneho trhu práce vo 

vedomostnej spoločnosti 
 

2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“ 

 

V rámci  

tejto 

aktivity 

kariérny 

poradca 

vypracuje 

materiály:  
 

 

 

 

zamerané na osvojenie si pojmov Sveta 

práce,  

poskytujúce informácie o povolaniach 

a zamestnaniach, 

o pracovných príležitostiach v našom 

regióne, 

učiace žiakov ako sa pripraviť na 

pracovný pohovor, základom verbálnej 

a neverbálnej komunikácie a podobne. 

 



 databáza otázok  

 databáza úloh pracovné listy na tému 

(databáza písomných materiálov)  

 súbor zadaní pre  triednych učiteľov  

 školenie pre triednych učiteľov 

 



3. Zvýšiť kompetencie pedagogických 

zamestnancov pre premenu tradičnej 

školy na modernú strednú školu. 

3.1 Vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

3.1.1 Školenie zamerané na prácu s IKT 

 

3.1.2 Školenie zamerané na komunikáciu 

v anglickom jazyku pre rozvoj regiónu 

 



 

 Školenie zamerané na prácu s IKT 
27 vyškolených pedagogických zamestnancov školy 

školenie v rozsahu 24 hodín 

 

 

 Školenie zamerané na komunikáciu 

v anglickom jazyku pre rozvoj regiónu 

12 vyškolených pedagogických zamestnancov školy 

Školenie v rozsahu 30 hodín 

 

 


