
REGIONÁLNY DEŇ INTEGROVANÉHO TEMATICKÉHO 

VYUČOVANIA  18. 9. 2018 

 

Minuloročná premiéra Regionálneho dňa s využitím integrovaného 

tematického vyučovania mala veľký úspech u našich žiakov, ale aj 

pedagógov, čo sa následne premietlo  do jej pokračovania i v tomto 

školskom roku, tentoraz 18. 9. 2018.  

V tento deň vyšla celá naša základná škola do regiónu Spiša s cieľom 

pokračovať v pátraní po geografických, historických, kultúrnych, 

technických, športových, umeleckých... zaujímavostiach nášho regiónu. Tí 

najmenší samozrejme nachádzali tieto zaujímavosti priamo v našom 

meste, druhý stupeň už vycestoval a objavoval nezabudnuteľ-né zákutia 

Spiša v jeho severnej i južnej časti. Všetci naši pedagógo-via ich 

prekvapili informáciami, súťažami, logickými i praktickými úlohami, 

rébusmi rozmanitého charakteru vychádzajúcimi z ich aprobačných 

predmetov a prepájali ich navzájom, aby tak všetky poznatky dosiahli 

ucelený charakter. Popri tom sme nezabudli ani pre nás tak typické 

keškovanie (geocaching). 

Regionálny deň neskončil uskutočnením regionálnej exkurzie, ale mal 

svoje pokračovanie i na triednických hodinách, kde žiaci za pomoci svojich 

triednych učiteľov premietli na papier svoju reflexiu  z tohto dňa 

v podobe vlastnoručných výstupov, ktoré vám predostierame 

na nasledujúcich stranách. Ak si túto knihu pozeráte na webe, kliknite si 

tu a okrem spomenutých výstupov žiakov tu nájdete aj  fotografie z tohto 

vydareného podujatia.   

 

  



Prípravný ročník, 0. a 1. ročník: Spiš. Nová Ves – príroda mesta 

Naši najmladší  žiaci sa vybrali spoznávať naše mesto enviromentálnou 

cestou. Navštívili naše mestské parky  (Madaras, ZOO, námestie), 

započúvali sa do zvukov prírody v nich uprostred nášho rozvíjajúceho sa 

mesta a hľadali spôsob ich ochrany, aby sa zachovali aj ďalším 

generáciám. Nechýbali ani praktické úlohy umeleckého charakteru 

v podobe vytvárania rozmanitých obrazov z prírodných materiálov. 

(fotodokumentácia na webe, 0. roč.: kliknite TU, prípr. roč kliknite TU 

a 1. roč.: kliknite TU) 

 

 

2. ročník: Spišská Nová Ves – Kultúrne pamiatky mesta 

Druháci sa vybrali za kultúrno historickými pamätihodnosťami nášho 

mesta. Objavili všetky naše kostoly, múzeum, radnicu, Redutu, GUS či 

knižnicu. Žiaci pozorne vnímali, že ide o kultúrne a historické dedičstvo 

našich predkov, ale svojimi učiteľmi boli upozorňovaní aj na 

architektonické zvláštnosti a umelecké zaujímavosti. Na záver si žiaci 

mohli vyskúšať postaviť formou puzzlov tieto inštitúcie. Ako sa im to 

podarilo, môžete si to pozrieť aj v nasledujúcich obrázkoch. 

(fotodokumentácia na webe 2.A, 2.C kliknite TU). 

 

 

3. ročník: Spišská Nová Ves – história mesta 

3. ročník sa prechádzal minulosťou mesta. Navštívil miesta, ktoré ňou 

dýchajú (námestie, Múzeum Spiša, Mariánsky stĺp, Redutu...) 

a prostredníctvom filmových ukážok, hier a súťaží poprepletaných 

zaujímavými informáciami oživoval túto dávnu históriu. 

Žiaci si na záver vytvárali plagáty s námetom nášho mesta 

(fotodokumentácia na webe, kliknite TU).  

https://cloud6.edupage.org/cloud/00.pdf?z%3AsJS1ATRjCpH5CiWH8NmgI9vNsHrxwG1pEzvyROsrEhZo105msSadVAAclLYtXqdM
https://cloud5.edupage.org/cloud/00p.pdf?z%3AzpFwFL6lLLa7NEUvlumVDNvT65BSH1DdTdBBWMCUKWu5D8TOebfFvat5FgD2ixbB
https://cloud5.edupage.org/cloud/01.pdf?z%3AVQBx9Xe1kAWa3UOI59pPei09GkQyLC3y%2FXkA2HGnGT3JeJiFCSDAFRSRh1zmbSdt
http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1156
http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1150
https://cloud6.edupage.org/cloud/02.pdf?z%3A%2B7SGBh8JF8nsf4T9mH8KxaXk60tU76bqN0UnSVTadRUmJTsST1tqNxIYkb953DH1
https://cloud5.edupage.org/cloud/03.pdf?z%3AhuNxEIWAbOoJHrmFLGz2h1i1sVRZE%2BbW%2FaqK6xZ3rBtlTRLwPbQU5omfrjGOoB5c


 

4. ročník: Spišská Nová Ves – História baníctva v meste 

4. ročník odhaľoval poklady, ktoré sú späté s baníckou históriou nášho 

mesta. Žiaci navštívili Banícke centrum i Geologický prieskum. Na vlastnej 

koži sa mohli vcítiť do kože baníka v stredoveku, ako žil, čím si všetkým 

musel prejsť v hĺbkach cenných, no veľmi nebezpečných baní. Na záver 

na triednických hodinách potom sami nakreslili, ako  vnímajú banícku 

tradíciu nášho mesta (fotodokumentácia na webe, kliknite TU). 

 

5. ročník: Severný Spiš 

5. ročník sa vybral na severnú časť Spiša. Cestoval na trase Spišská Nová 

Ves – Sp. Sobota – Kežmarok – Gánovce. Žiaci vstúpili cez bránu 

Kežmarského hradu, kde si recitáciou zdramatizovali kežmarskú históriu, 

spoznávali spišskosobotské námestie a kostol, boli i pri vypúšťaní 

meteorologickej sondy a napokon sa poprechádzali v dobovom pravekom 

oblečení, ktoré si sami vyrobili, po prírodnom múzeu praveku 

v Gánovciach. (fotodokumentácia na webe, kliknite TU). 

 

6. ročník: Baníctvo stredného a južného Spiša 

6. ročník mal za cieľ odhaliť  bohatstvo banskej histórie Spišskej Novej 

Vsi a južného Spiša. Spoločne so svojimi učiteľmi  navštívil bane 

v Novoveskej Hute, slávne Novoveské kúpele, Gretľu a na záver i Hnilčík 

– Roztoky. Šiestaci mali možnosť povrchovo zbierať  železné a medené 

rudy, získať osobnú skúsenosť z baníckej práce, keď museli kladivkom 

oddeľovať rudu od hlušiny a v horskom teréne objavovali i prastaré stopy 

baníckej minulosti v podobe banských háld, reliktov starých štôlní či 

banskej železničky. Zážitkom bol vstup do skutočnej bane v Roztokoch. 

(fotodokumentácia na webe, kliknite TU).  

http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1152
https://cloud5.edupage.org/cloud/04.pdf?z%3AkDaGOLK%2BPQ2XtfQrFa12WNpzAXtJsAW1yI5PuQYnWzlRSd9p2FjRxlHelXUr2FVP
http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1135
https://cloud5.edupage.org/cloud/05.pdf?z%3AqQLpXa7I7b7fcYwm4DrlJ7KBvvBhlqN6p3XwVeMJYLK2taq4gsg8cjtnkjwxE5UQ
http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1136
https://cloud5.edupage.org/cloud/06.pdf?z%3AKUgNjDW8hUVY5hNzSJCgTC%2BRG2F9crn%2BlLK3oumL2JEnn%2BPzZl6wWFcgb%2By7lCHV


7. ročník: Levoča a Podbranisko 

7. ročník sa na svojej ceste za poznávaním regiónu vydal za UNESCO 

pamiatkami od Levoče až po Podbranisko. Siedmaci odhaľovali im doposiaľ 

neznáme miesta starobylej Levoče, objavovali krásy spišského 

Jeruzalemu, skvosty  Spišskej Kapituly, spoznávali unikátne fresky 

kostolíka v Žehre, aby na záver vstúpili do prírodnej galérie skalného 

unikátu Spiša – Dreveníka. Tam si mohli tí najodvážnejší vyskúšať pod 

dohľadom p. u. Šoltésovej lezenie na skutočnej lezeckej skale 

(fotodokumentácia na webe, kliknite TU). 

 

8. ročník: Slovenský raj 

8. ročník mal pred sebou jemne adrenalínovú  turistiku v prírodnom 

skvoste našej vlasti – v Slovenskom raji. Žiaci prechádzali  Prielomom 

Hornádu a Kláštorskou roklinou, vystúpili až na Kláštorisko a odtiaľ zišli 

späť na Čingov. Počas túry si vyskúšali svoju odvahu lezením po rebríkoch 

v rokline. Na Kláštorisku sa im naskytol nádherný pohľad na historicky 

i botanicky nádherné centrum Slovenského raja, navštívili i Symbolický 

cintorín a vstúpili i do zákutí  kartuziánskeho kláštora. Prírodu, geografiu, 

telesnú  aktivitu, geológiu, matematiku, fyziku, dejepis ... to všetko 

ponúkol prostredníctvom našich učiteľov ôsmakom Slovenský raj 

(fotodokumentácia na webe, kliknite TU). 

 

9. ročník: Vysoké Tatry 

Vysoké Tatry sú do značnej miery súčasťou  historického územia Spiša. 

Našich deviatakov uchvátilo nádherné predjesenné počasie a ich trasa 

v tento deň smerovala až za hranice Spiša, keď   z Popradského plesa 

(Spiš), kde navštívili o. i. aj  Symbolický cintorín, viedli ich kroky na 

Štrbské pleso (Liptov). Počas svojho pochodu si mohli vyskúšať dnes 

čoraz populárnejší Nord walking a zažiť to, čo bolo pred nimi doposiaľ 

ukryté. Veríme, že sa to podarilo. (fotodokumentácia na webe, kliknite 

TU). 

http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1139
https://cloud6.edupage.org/cloud/07.pdf?z%3AdAP1jqOtI2GAQHwEeBQV4hRnxLrJeoV3A%2BV3fySATuXu4EYrWgvbR%2FHqHYyh7h%2Fk
http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1180
https://cloud5.edupage.org/cloud/08.pdf?z%3Aw1Sl3W6IxVbKkjxbSm%2FIn9PmB8ISLaMQ7TlbeNBE%2BpborMJMVAiDifnRnNQ7aA3j
http://zskozuchasnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1151
https://cloud6.edupage.org/cloud/09.pdf?z%3AZqVFOyQ68L6VrDCA%2B%2BARx%2BiscSxSW8G5INjVA8nATaGQ%2F9VTSbd%2FQiXM5GfpcHSy

