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ZŠ A. Bagara,

Trenčianske Teplice
240  ŽIAKOV ,  23  UČITEĽOV

tenisová príprava , Školienka  (1 . ročník)

písanie na PC , enviro výchova (5 . ročník)

regionálna výchova (6 . ročník)

zdravý životný štýl (8 . ročník)

hospodárenie v domácnosti (8 . ročník)

plavecké kurzy (1 .-7 . ročník)

kurz spoločenského správania a tanca , kurz

finančnej gramotnosti (9 .ročník) 

tradície školy : Mašličková , Pasovačka

14 tried , 6 odborných učební

2 telocvične , výcvikový bazén , špor . areál

ŠkVP Prameň : 

Slávni  maliari  medzi  nami  2018  -2020



od eTwinningu po Erasmus

AHOJ ,  AKO  SA  MÁŠ?      

eTwinning  projekty  2007  - 2010

Medovníkový domček 2006

Sedem divov nášho kraja 2007

Detská encyklopédia domácich zvierat 2008

Comenius  projekt: 

Sedem divov nášho kraja 2013 - 2015  

Erasmus+ projekty: 

Zábavná kniha angličtiny pre deti 2015-2017

Slávni maliari medzi nami 2018-2020

Porada  koordinátorov ,  Brno  |  2019

Stretnutie  koordinátorov ,  Glasgow   |  2014



Od jednoduchého 

 projektu
 Medovníkový  domček

V medzinárodnej spolupráci  na
diaľku audiovizuálne spracovať
spoločnú  rozprávku . 

Cieľová skupina: 6.-7. rokov
Partneri: SK, CZ

Sedem  divov  nášho  kraja

Spoznávať krásy svojho rodného
kraja a ukázať 7 divov kraja svojim
priateľom. 

Cieľová skupina: 8. rokov
Partneri: SK, CZ, SL 

Detská  encyklópedia  dom.

zvierat  

Zaznamenať  detský výskum v
podobe elektronickej
encyklopédie. Ochraňovať prírodu.

Cieľová skupina: 9.-10. rokov
Partneri: SK, CZ

krátky
malý počet partnerov

menšia skupina detí
malý pracovný tím

flexibilný čas
flexibilný plán

nástroje portálu eTwinning
podpora agentúry eTwinning

komunita eTwinning

 
 
 
 
 



... k zložitejším  

 projektom
 Sedem  divov  nášho  kraja

V medzinárodnej spolupráci 
 objavovať divy rodných krajov  a
spoznávať Európu. 

Cieľová skupina: 10.-15. rokov
Partneri: SK, CZ, PL, TU, GR, CY, GB

Lively  English  book  for

children

Vytvoriť v medzinárodnej
spolupráci elektronickú učebnicu
angličtiny pre deti. 
Cieľová skupina: 8- 12. rokov
Partneri: SK, CZ, PL, TU, IT, RO 

Slávni  maliari  medzi  nami

Spoznávať svetových a národných
maliarov a inšpirovať sa ich dielami
vo vlastnej tvorivej činnosti.
Cieľová skupina: 8.-12. rokov
Partneri: SK, CZ, IT, PL
 

na 1-2 roky
väčší počet partnerov

väčšie cieľové skupiny
riadenie koordinátorom

výkonný pracovný tím
vopred stanovený

harmonogram 
medzinárodné stretnutia

finančná podpora

nástroje portálu eTwinning

 
 
 
 

 



online: 

mail , Whats app , twinspace ,

google disk , telefón ,

videokonferencia

face  to  face: 

koordinátorske stretnutia ,

súkromné stretnutia

 

Deny  (hlavný  koordinátor ,  SK) 

Pavlína  (IT), Pavel  (CZ), Boguša  (PL) | 2018-2020

SPOLUPRÁCA

Komunikácia
Koordinácia



Všeobecné ciele projektu

 

Vytvoriť priestor pre umelecký rozvoj žiakov ,

pre vyhľadanie žiackych talentov

a sebapoznanie svojich zdatností a zručností

Zlepšiť schopnosť spolupracovať , podieľať sa

na tímovej práci , zlepšiť prezentačné a

komunikačné zručnosti žiakov a aj

samotných učiteľov , cez tvorivú prácu

integrovať žiakov zo sociálne menej

podnetného prostredia alebo s nižšou

výbavou schopností a zručností
Reflexia  na  dielo  Pabla  Picassa :  Dievča  pred  zrkadlom

Slávni  maliari  medzi  nami|  2018-2020



Konkrétne ciele projektu

 

Spoznať tvorbu 10 najznámejších svetových a

5 národných maliarov a v primeranom

rozsahu spoznať obdobie , v ktorom žili , či

prostredie , v ktorom tvorili .

spoznať a osvojiť si rôzne výtvarné techniky ,

ktorými možno diela maliarov interpretovať

 

Slávni  maliari  medzi  nami|  2018-2020

Z  workshopu  sieťotlače  na  motívy  diel  Andyho  Warhola



Výstupy  projektu

 

vytvoriť zbierku metodických materiálov pre

ďalšiu výučbu

vytvoriť Sprievodcu umením v podobe

vzdelávacej brožúry

zorganizovať záverečnú Vernisáž pre

verejnosť , kde si detskí autori odprezentujú

svoje diela

zorganizovať 4 medzinárodné tvorivé dielne

v SK , CZ , IT , PL

Úvodná  prezentácia  projektu  

Slávni  maliari  medzi  nami|  2018-2020



Časový plán
PROJEKTU

Slávni  maliari  medzi  nami   |  2018  - 2020

2 . rok 

5 národných
umelcov
5 reflexií

na záver

Sprievodca
umením

 

Záverečná
vernisáž

1 .rok

10 svetových
umelcov
10 reflexií 

 

priebežne

medzinárodné
tvorivé dielne

žiakov

Perokresba  Nosorožec  na  motív  diela  Albrechta  Dürera



10 svetových umelcov a ich diela

Žiacke  reflexie  na  motívy  diel  umelcov



5 národných umelcov a ich diela

Žiacke  reflexie  na  motívy  diel  
umelcov



Audora  Art  Gallery  |  2020

Vyučovacie hodiny a prednášky

Realizácia plná zábavy

Vyučovacie hodiny VYV , INF , DEJ , regionálnej

výchovy

Exkurzie , Výstavy , Galérie ,

Workshopy

Výstavy v škole i mimo školy , návštevy galérie ,

workshopy vo výtvarných eteriéroch

Stretnutia s umelcami

Návštevy ateliérov , besedy s umelcami ,

výstavy diel umelcov , tvorivé dielne s

umelcom

V  ateliéri  sochára  Igora  Mosného

Na  výstave  diel  regionálnych  umelcov

Osvojovanie  techniky  maľba  

GMB :  Obrazy  a  ich  objednávatelia  



AKO  SME  ZAPOJILI  VŠETKÝCH?

Vystavili sme všetky dokončené práce , pripravili rozhlasovú reláciu ,

zabezpečili demokratické hlasovanie všetkých žiakov školy , sčítali hlasy a

vybrali 4 TOP práce na vernisáž na Slovensku , v Českej republike , Poľsku a

Taliansku .



Twinpace  - online  priestor  eTwinningu  dostupný  pre  každého

vzdelávacie materiály

infomácie o projekte

priebežné výstupy 

zdieľanie materiálov

virtuálne stretnutia

plánovanie aktivít

bezpečný priestor pre

žiakov

TWINSPACE

 

online priestor na :

 

 

https://twinspace.etwinning.net/70214/home

https://twinspace.etwinning.net/70214/home


Naše výsledky a očakávania

400 zapojených žiakov v 4 školách

4 pracovné tímy so spoločnou ideu

4 medzinárodné tvorivé dielne , 60 detí vo

veku 8 .-11 .rokov  v zahraničí

4 Vernisáže s účasťou širokej verejnosti

spolupráca s umelcami pri príprave Akcie

umeleckých diel

spoločné dielo štyroch krajín - Sprievodca

umením , v náklade asi 600 kusov

objavené talenty , ktoré nevyhasnú s koncom

projektu

stála školská galéria 30 obrazov detských

talentov a databáza žiackych prác 

 

V  Galérii  Uffizi ,  Florencia ,  Taliansko  |  2019



Dobrý projekt prináša veľa zmien

Audora  Art  Gallery  |  2020

odhaľujeme
talenty

hľadáme skryté
schopnosti
budujeme
skúsenosti
ukazujeme
možnosti

smerovania
budúcnosti 

žiaci

pomáhame
rodičom
spoznávať

schopnosti detí 
umožňujeme zažiť

úspech 
vytvárame priestor
na spoluprácu a
komunikáciu

 

rodičia

informujeme
verejnosť cez
publikovanie v
mestských

novinách  a v 
 mestskej televízií
prezentujeme
svoje diela v
mestských
priestoroch

verejnosť

komunikujeme a
spolupracujeme s

umelcami
spolupracujeme s
odborníkmi na

umenie
navštevujeme
výstavy, galérie,

ateliéry
 

odborníci



Ďakujem za pozornosť

Web projektu

https ://twinspace .etwinning .net/70214/home

Email :

denisa .krizanova@ttzs .sk

Kontakt :

Mgr . Denisa Križanová

Základná škola Andreja Bagara

SNP 6 , Trenčianske Teplice 91451


