
Plán projektových aktivít v šk.roku 2011/2012

Projekty:

• Školské partnerstvá  Comenius  (multilaterálny  projekt) – Farby okolo nás 
(patneri: Gymnázium v Mońkach, Poľsko, Technical College v Birmighame, Veľká 
Británia) – prebieha 

zodp. Mgr. G.Šimončičová

• Projekt multikultúrnej výchovy (bilatelárny projekt)  - Lepšie sa poznáme, lepšie si 
rozumieme  (partner : Moravské gymnázium v Brne) – prebieha  

zodp. Mgr. D.Brlášová

• Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ (ÚIPŠ, ESF) – prebieha
• ŠIOV RIS – Súťaž o najlepšiu internetovú stránku školy 

zodp. Mgr. G. Šimončičová

Mesiac Projekt Aktivita
September Comenius Partnerstvá

Farby okolo nás
Zhodnotenie výsledkov práce z 
predchádzajúceho roku. Vyhlásenie 
fotografickej súťaže v troch kategóriách: 
človek, krajina,nápad. 

Projekt multikultúrnej
výchovy

Stretnutie koordinátorov projektu 
a stanovenie harmonogramu  činností

Október Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Korene mojej rodiny (pôvod mena, 
rodostrom, zaujímavý osud rodinného 
príslušníka...)  

Projekt multikultúrnej
výchovy

Návšteva Brna a Uherského Brodu

ŠIOV – Rezortný 
informačný systém

Prihlásenie do Súťaže o najlepšiu internetovú 
stránku školy

November Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Tradície v mojej rodine (Oslavy sviatkov - 
Vianoce, Veľká Noc, narodeniny, svadby) 
použitie vlastných fotografií - prezentácia 1-2 
strany: PowerPoint,Word 

Projekt multikultúrnej
výchovy

Spevácka súťaž

December Projekt multikultúrnej
výchovy

Literárna súťaž v Brne

Január Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Môj deň (Všedný alebo neobyčajný deň 
môjho života) - fotoreportáž  a príbeh 
spracovaný v  prezentácii PowerPoint alebo 
Word

Marec Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Moje mesto - architektúra (fotografie 
architektúry a krajiny doplnené krátkym 
komentárom) - prezentácie v PowerPoint a 



Word 
Apríl Comenius Partnerstvá

Farby okolo nás
Príprava výstavy študentských fotografií. 
Prezentácia nominovaných študentských 
fotografií. Súťaž v troch kategóriách: človek, 
krajina, nápad.
Každý žiak vyberie na  konci projektu 4 
najlepšie fotografie z vlastnej tvorby. Študenti 
školy hlasovaním vyberú v každej kategórii 
po 2 víťazné fotografie.

Projekt multikultúrnej
výchovy

Vzájomné návštevy v Bratislave a Brne – 
exkurzie, kultúrne podujatia

Máj Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Tvorba spoločného kalendára s víťaznými 
fotografiami - Spoločný kalendár (3XA4) - pre 
každú krajinu 100ks
Mobilita: Slovensko - Poľsko, BRATISLAVA - 
MOŃKI, 13. - 18. máj (13 slovenských 
študentov a 3 vyučujúci - záverečné 
zhodnotenie práce na projekte

Jún Comenius Partnerstvá
Farby okolo nás

Práca na záverečnej správe projektu

Projekt multikultúrnej
výchovy

Vyhodnotenie a plán na budúci šk. rok

Vypracovala:         Galina Šimončičová            2.09.2011


