
KA2 – Strategické partnerstvá 

„Prenosná vodná elektráreň“ 



Naša škola 

• Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

• 100. výročie založenia školy 

• 8-ročná a 4-ročná forma štúdia – 480 žiakov 

• disponuje veľmi dobrým materiálno-technickým a 
didaktickým vybavením 

• zapojenie žiakov aj učiteľov do rôznych projektov, 
celoštátnych a medzinárodných súťaží 

• škola eTwinning 



Náš partner 

 

• partnerská škola – Gymnázium (od 6- 19 rokov) v meste 
Kaunas – Litva 

• seminár Goethe- Inštitútu v Berlíne  

• projekt v rámci eTwinning (1 školský rok) 

• spoľahlivý partner, ktorý sa osvedčil 

• iná národnosť, iná história a tradície= multikultúrne špecifiká 

 



Prečo Erasmus+? 

 

• skúsenosti s prácou na projektoch Comenius 

• spoľahlivý partner 

• záujem žiakov o „veľké“ projekty 



Charakteristika projektu „Prenosná vodná 
elektráreň“ 

• cieľ: podporiť prírodovednú gramotnosť žiakov, zvýšiť ich záujem 
o prírodné vedy, pochopiť prepojenie vedy a bežného života, 
zlepšiť komunikáciu v nemeckom jazyku, spoznať novú kultúru 

• tímy 12 žiakov z každej školy + učitelia 

• 2 nadnárodné stretnutia koordinátorov 

• 2 krátkodobé výmeny skupín žiakov: 1. stretnutie na Slovensku – 
marec 2018, 2.stretnutie v Litve –jún 2018 

• fyzikálna konferencia pre žiakov základných a stredných škôl, ich 
učiteľov a ďalších hostí 

 

 



1. Nadnárodné stretnutie koordinátorov    
(Slovensko) -27.11.- 1.12.2017 

• rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé úlohy 

• dohodnutie presných termínov stretnutí + ich obsahovej náplne 
a stanovenie úloh do prvej krátkodobej výmeny žiakov 

• dohodnutie obsahovej stránky výsledného produktu (fyzikálna 
príručka) 

• oboznámenie sa s inštrukciami k bádateľskej časti projektu 

• dohodnutie spôsobu zhotovenia modelu prenosnej vodnej 
elektrárne 

• registrácia projektu na platforme eTwinning  

 





1. krátkodobá výmena skupín žiakov – 
Slovensko-marec 2018 
 

Hlavné ciele stretnutia: 

•prezentovanie jednotlivých fyzikálnych zákonov + 
ich prepojenie s praxou 

•riešenie sady úloh k jednotlivým zákonom 

•stanovenie úloh do 2. stretnutia 
 





Ďalšie aktivity stretnutia 

• spoznávanie mesta Zvolen – „Stadtrallye“ 

• návšteva hl. mesta spojená s návštevou vedeckého centra 
„Aurelium“ 

• návšteva múzea „Atlantis“ v Leviciach 

• návšteva virtuálnej jaskyne na TU vo Zvolene 

• výlet na Donovaly 

• tvorba plagátu „Moje najkrajšie zážitky z pobytu vo Zvolene“ 
(projektoví partneri) 

 







2.krátkodobá výmena skupín žiakov – 
 Litva-jún 2018 

 

• vedecké bádanie – zostrojenie modelu prenosnej vodnej 
elektrárne, overenie jej výkonu pri zmene rôznych 
parametrov na rieke, porovnanie vzniknutých rozdielov 

• spôsob výroby elektrickej energie – pozitíva a negatíva 
rôznych typov elektrární 

• po stopách fyziky v meste Kaunas – spoznávanie mesta 
našich projektových partnerov formou kvízu 

• návšteva Technologickej univerzity v Kaunase 
 

 

 





Ďalšie aktivity stretnutia: 

• Po stopách fyziky v meste Kaunas – spoznávanie mesta 
našich projektových partnerov formou kvízu 

• Návšteva Vilniusu (Technická univerzita, Technické múzeum) 

• Prehliadka vodného hradu v Trakai 

• Veterné elektrárne cestou na Kurskú Kosu a Múzeum mora 

• Vodná elektráreň v Kruonise 

• Vytvorenie projektového denníka (projektoví partneri) 

 

 







Fyzikálna konferencia – október 2018 

 

• Konferencia pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl 
z regiónu 

• Predstavenie fyzikálnych zákonov + riešenia úloh k nim 

• Prezentácia práce na projekte, výsledkov projektu, aktivity zo 
stretnutí 

• Predstavenie výsledných produktov – fyzikálnej príručky a 
funkčného modelu prenosnej vodnej elektrárne 







2. nadnárodné stretnutie učiteľov – Kaunas – 
november 2018 

 

• vypracovanie záverečnej správy projektu 

• doplnenie a upravenie výstupného produktu projektu – 
doplnkový učebný materiál 

• jeho preklad do litovského jazyka 

• záverečná evalvácia projektu 

 



Hlavné produkty projektu+ dopad projektu 

 
•Model prenosnej vodnej elektrárne 

•Fyzikálna príručka pre základné školy 
 

 

 

 







Dopad projektu 
• Zvýšiť záujem o prírodné vedy, zatraktívniť fyziku a nemecký 

jazyk 

• Naučiť žiakov pracovať v tíme, dohodnúť sa na deľbe 
čiastkových úloh, prijať zodpovednosť za výsledky svojej 
práce 

• Zlepšiť matematickú gramotnosť žiakov, overiť ich manuálne 
zručnosti, teoretické vedomosti a výsledky bádania pri stavbe 
PVE 

• Naučiť sa pracovať s informáciami 

• Získať nových priateľov, zlepšiť komunikačné zručnosti v 
cudzom jazyku, spoznať novú krajinu a jej kultúru 

 



Naše ďalšie projekty 

• multilaterálny projekt: 

    „Život vo vode, pri vode a s vodou“ 

    (október 2017 – september 2019) 

• projektoví partneri: SRN –koordinátor projektu, Slovensko, 
Taliansko 

• komunikačný jazyk projektu – nemecký jazyk/ anglický jazyku 

• zameranie na chémiu 

do 1. stretnutia - Slovensko – analýza vzoriek vody rieky Hron, SRN- 
rieky Weil, Taliansko – mora 

do 2. stretnutia – analýzy minerálnych prameňov 
 



 

 

Ďakujem za pozornosť. 


