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Akcie projektovej činnosti sa uskutočnili na našej škole v termíne od                                

09. 11 . – 30. 11. 2015. Projekt mal niekoľko fáz. V krátkosti:  

1. VYJADRI SA FARBOU! 

Pod takýmto heslom sa niesla projektová činnosť v rámci   „Týždňa boja proti 

drogám“ na Základnej škole v Ubli.  Cieľom projektu bolo zmobilizovať pozornosť  i aktivitu 

žiakov a nasmerovať ju  na problém drog vo svete mladých ľudí – vnímať, uvažovať  

a hlavne vyjadriť sa! 

Projektová činnosť na škole nepriniesla oddych od vyučovania či pár voľných 

preleňošených chvíľ, ktorým by sa žiaci zaiste veľmi potešili. Naopak, tematické zameranie  

tohto týždňa sa podarilo včleniť do jednotlivých  predmetov v rámci vyučovania. 

Počas jednotlivých dní  naša škola naozaj  žila  a dýchala farbami – červená, čierna, 

zelená. Úlohou žiakov i vyučujúcich bolo obliecť sa do školy v danej farbe a  žiť ňou celý 

deň. Po triedach v tieto dni kolovali farebné papiere, na ktoré žiaci písali a vyjadrovali svoje 

asociácie (pocity, slová, heslá) v spojitosti s danou farbou dňa. Koniec týždňa priniesol mix 

farieb, z ktorých sa vytvoril plagát vyšperkovaný sloganmi, básničkami vyskladanými zo slov 

jednotlivých farebných dní. Vyjadrenia našich žiakov boli pre nás pedagógov potešujúce. 

Odrážali totiž ich negatívny postoj k drogám a k závislostiam, o čom hovorí aj jedna z básni 

našich žiakov:   

Do priepasti spadneš, drogy tam nájdeš. 

Smrť ťa tam čaká, ono ťa to láka.  

Budúcnosť je v čudu - je to osud ľudu.  

Dnešný deň je o tom.  

Tak neber drogy potom!! 

 



2. MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA –tematická akcia 

V rámci tohto týždňa  starší žiaci absolvovali odbornú prednášku pod vedením p. Piteľovej,    

v ktorej sa bližšie pozreli na fajčenie a jeho vplyv na životy mladých ľudí. Vypočuli si aj 

životné príbehy drogovo závislých – tých šťastnejších, ktorým sa podarilo „vrátiť späť“.  

3. SCHRÁNKA DÔVERY 

Počas tohto týždňa na školu pribudla aj schránka dôvery, ktorá má do budúcna napomáhať 

k vytváraniu dôvernejšej atmosféry ako základnému kameňu environmentálnej 

a protidrogovej prevencie.  

4. PRÍSPEVOK DO NOVÍN 

Dňa 7. 12. 2015 vyjde krátky článok o našom projekte v Sninských novinách. 

5. TOTEM 

Totemom našej školy, ktorý nám bude pripomínať a sprevádzať našu ďalšiu aktivitu na 

škole je štvorlístok symbolizujúci jednotlivé enviro aspekty prírody, ktoré pre nás 

symbolizuje:  

- krásu 

- šťastie a eufóriu, ktorú človek zažíva, ak žije v súlade s prírodou 

- vzácnosť environmentálneho bohatstva 

- obmedzenosť, ktorú musíme chrániť 

6. KALENDÁR – bližšie v prílohe 

Čo dodať na záver?  

  Aktivity realizované na našej škole v tomto mesiaci priniesli nečakaný ohlas – a to nie 

len u samotných žiakov, ale aj u učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Celá škola naozaj 

žila tematikou projektu, čo nás utvrdilo  a motivovalo k ďalšej podobnej aktivity. 

Cieľom bolo vnímať, uvažovať nad konkrétnou enviro témou, prežiť a hlavne aktívne sa 

vyjadriť.  


