Návrh na letnú školu – I. stupeň
Názov letnej školy: Šikovné hlavičky a ručičky
Termín: 16. – 20. 8. 2021
Miesto konania: budova a areál školy - Základná škola M. R. Štefánika, mesto Lučenec, exkurzia
Včelí kRaj – Liešnica, Kokava nad Rimavicou
Cyklus A - krátky cyklus - 4. - 6. vyučovacích hodín
Počet žiakov: 15
Veková kategória: 3. – 4. ročník
Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Vavríková, tel. 0915 126 672, email: vavrikova@zsstefanikalc.sk
Pedagogický dozor: Zdenka Kruteková
Obsah letnej školy rozdeľujeme na 2 častí, a to na vzdelávaciu a v poobede na rozvoj zručností
žiakov.
Pondelok – 4 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností
Utorok - 4 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností
Streda – celodenná exkurzia Včelí kRaj – Liešnica, Kokava nad Rimavicou
Štvrtok - 4 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností
Piatok - 3 hod. vzdelávacie aktivity + návšteva Novohradskej knižnici v Lučenci
Cieľom letnej školy je poskytnúť žiakom 3. a 4. ročníka možnosť na získanie, rozvoj a upevnenie
vedomostí, zručností zaujímavou a hravou formou, primárnym cieľom napriek tomu ostáva
vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.
U žiakov chceme rozvíjať:
 tvorivosť,
 iniciatívnosť,
 spoluprácu,
 jazykové a komunikačné kompetencie,
 kultúrne kompetencie,
 čitateľská gramotnosť
 regionálnu výchovu,
 motivovať žiakov k tvorivosti,
 rozvíjať u nich výtvarné zručnosti,
 estetické cítenie,
 predstavivosť a fantáziu.
 Počas letnej školy chceme rozvíjať medzipredmetové vzťahy a jeden deň absolvovať
exkurziu spojenou so zážitkovým vyučovaním v spolupráci Vzdelávacieho centra Včelí
kRaj Liešnica, Kokava nad Rimavicou.
Každý deň našu letnú školu by sme začali s rannými kruhmi a potom by sme sa venovali
jednotlivým témam. Každý deň sa venujeme jednému tematickému celku a pritom chceme rozvíjať
medzipredmetové vzťahy. Počas letnej školy jeden deň chceme absolvovať exkurziu spojenú so
zážitkovým vyučovaním v spolupráci Vzdelávacieho centra Včelí kRaj Liešnica, Kokava nad
Rimavicou. Na konci týždňa žiaci by mali vedieť ako vznikajú mapy a vedieť sa v nej orientovať,
vedieť opísať a charakterizovať včelu medonosnú, v anglickom jazyku si osvojiť novú slovnú
zásobu jedla a pitia, pracovať s textom, a vedieť opísať príbeh Kamenná polievka. Na záver týždňa
by sme si zopakovali vedomosti o bájkach a spojili by sme to s návštevou Novohradskej knižnice.
Pri vzdelávacích aktivitách žiaci každý deň budú môcť si rozvíjať aj svoje výtvarné zručnosti,

estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu a to napr. s tvorbou z prírodného materiálu – magnetky
z dreva, maľovanie na drevo, vypaľovanie do dreva, tvorba prírodného materiálu – Veselé kamene,
žiaci si môžu vyskúšať rôzne techniky, ako napr. servítkovú techniku. Samozrejme
nezabudnuteľnou súčasťou našej letnej školy je aj hľadanie v pokladu.

Pondelok
16. 8. 2021

Utorok
17. 8. 2021

Streda
18. 8. 2021
Štvrtok
19. 8. 2021

Ranný kruh
 Vytvorenie
priaznivej,
pozitívnej klímy
skupiny
 Zoznamovačka –
Kto si?
 rozvíjať
komunikačné
schopnosti
žiakov
 rozvíjať
schopnosť
aktívne počúvať
 prehlbovať
medziľudské
vzťahy

Piatok

20. 8. 2021

Vzdelávacie aktivity
Vlastiveda - Ako vzniká mapa

Rozvoj zručností
Tvorba z prírodného materiálu Magnetky z dreva
Prírodoveda –Včela medonosná Maľovanie na drevo
Vypaľovanie do dreva

Regionálna výchova – Hra na Orientácia v meste
turistu
Pohybové aktivity

Zážitkové vyučovanie
Celodenná exkurzia
Včelí kraj – Liešnica, Kokava
nad Rimavicou
Anglický jazyk – Kamenná Tvorba z prírodného materiálu –
polievka
Veselé kamene
Tvorba z odpadového materiálu
Servítková technika
Slovenský jazyk a literatúra - Bájky v kocke
vyhodnotenie
Návšteva knižnice
celého
týždňa, Bájky
Ukončenie letnej školy
ako sa cítili,
Prekvapenie
spätná väzba

Do letnej školy sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí majú záujem, ale aj:
 Žiaci so SZP,
 žiaci so ŠVVP,
 žiaci z nízkopríjmových domácností,
 žiaci z domácností s jedným rodičom,
 žiaci z mnohopočetných rodín,
 žiaci ovplyvnenými ďalšími faktormi ako napr. pracovné vyťaženie rodičov, kritická
infraštruktúra
 žiaci dosahujúci slabé študijné výsledky počas dištančného vzdelávania
Výdavky počas LS:
 Stravovanie: je zabezpečené počas celého týždňa v školskej jedálni, okrem stredy, v ten
deň je celodenná exkurzia Včelí kRaj - Liešnica, Kokava nad Rimavicou,
 Cestovné - exkurzia Včelí kRaj - Liešnica, Kokava nad Rimavicou – preprava osobným
vlakom (Lučenec – Kokava na Rimavicou a späť) – ak žiaci budú kartičky na vlak,
využijeme dopravu zadarmo,
 Vstupne – Včelí kRaj – Balíček Robotnica 4, 50€ (obsahuje: prednáška s ukážkami, priame
pozorovanie včiel, ochutnávka rôznych druhov medov, tvorivé dielne) a Novohradská
knižnica Lučenec,
 Kancelárske potreby

Inštitúcie, s ktorými plánujeme spolupracovať:
 Vzdelávacie centrum Včelí kRaj Liešnica, Kokava nad Rimavicou
 Novohradská knižnica Lučenec

