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Najzaujímavejšie kultúrno-
historické pamiatky nášho 

regiónu

Partnerské krajiny: 1

Počet partnerov: 1

Typy škôl: základná, stredná

Vek žiakov: 15 -16

Počet vašich žiakov v projekte: 5



Charakteristika projektu

• Jazyk, v ktorom komunikujete: slovenský

• Predmety, ktorých sa projekt dotýka: 
geografia, dejepis

• Časový harmonogram: 1 mesiac

• V akom prostredí budete zverejňovať svoje 
projektové výsledky / výstupy: TwinSpace



Ciele projektu

Spoznať kultúrne pamiatky nášho regiónu.
Osvojiť si základné geografické zručnosti, ako je
práca s mapou, určenie geografickej polohy. Na
základe zisťovania informácií o pamiatkach na
internete alebo v odbornej literatúre rozvíjať
čitateľskú gramotnosť. Precvičovať si
internetovú komunikáciu ako i naučiť sa
pracovať v prostredí twinspace.



Pracovný postup

• Žiaci môžu pracovať  vo dvojiciach alebo 
samostatne podľa uvedeného postupu:

• Výber pamiatky

• Získanie fotodokumentácie /vlastná 
fotodokumentácia, internet/ spracovanie 
fotografií a ich príprava na ďalšie použitie

• Vloženie fotografií do školského albumu na 
twinspace

• Vyhľadávanie základných informácií o zvolenej 
pamiatke (odborná literatúra, internet)



• Spracovanie získaných informácií do 
PowerPoint ovej prezentácie alebo do 
textového dokumentu

• Prezentovanie vlastnej pamiatky pred 
spolužiakmi

• Vloženie prezentácií do školského adresára na 
twinspace

• Oboznámenie sa s prezentáciami a 
fotografiami žiakov iných škôl

• Vytvoriť rebríček pamiatok svojho regiónu



Očakávané výsledky
• Rebríčky najzaujímavejších kultúrnych pamiatok regiónov 

zostavené na základe hlasovania žiakov jednotlivých 
skupín.

• Databáza textových dokumentov alebo prezentácií, ktoré 
budú obsahovať základné informácie o pamiatkach.

• Databáza fotografického materiálu.

• Zdokonalenie geografických zručností.

• Zdokonalenie práce s didaktickou technikou.

• Žiaci budú vedieť základné informácie o pamiatkach 
regiónu, ktoré si navzájom vymenia prostredníctvom 
twinspace.



Predbežné výsledky

• Vytvorili sme databázu textových 
dokumentov prezentácií, ktoré obsahujú 
základné informácie o pamiatkach

• Ďalej sme vytvorili databázu fotografického 
materiálu

• Žiaci sa zdokonalili v geografických 
zručnostiach i v práci s didaktickou technikou

• Žiaci postupne získavajú základné informácie 
o pamiatkach regiónu



Registrácia projektu



Výstupy z TwinSpace I.

• Sem vložte PrintScreen obrazovky, na ktorej sú
zobrazené jednotlivé stránky / Pages v TS



Výstupy z TwinSpace II.



Výstupy z TwinSpace II.



Výstupy z TwinSpace III.

Stránky: počet stránok

Materiály: 1 album, 9 súbory (.doc)

Členovia: 2 učitelia, 11 žiakov

Meno lektorky /a: Mgr. Gabriela Turčanová


