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 vytvorenie stránky projektu www.pupilsproject.eu, na ktorej nájdete všetky materiály, fotky 

a podrobnosti o projekte, zároveň sme vytvorili blog a FB stránku projektu 

 projektová návšteva v Španielsku (4 mobility) 

 logo projektu 

 e-twinningová spolupráca, všetky zapojené inštitúcie sme sa spojili na etwinningovom 

portáli, kde sme nadviazali spoluprácu a poskytzli všetky materiály o projekte aj ďalším 

skolám   

 environmnetálna situácia školy, mestskej časti, mesta, štátu – prieskum, tento prieskum 

robili žiaci na Internete a vo verejnej knižnice, kde si pohľadali všetky dostupné informácie o 

životnom prostredí lokality, v ktorej sa ich škola nachádza 

 powerpointová prezentácia o škole, ktorú spravili samotní žiaci a nechýbali ani informácie o 

danej krajine. 

 projektový deň na každej škole, otvorený deň pre rodičov, kde sa mali možnosť dozvedieť o 

našej práci na projekte 

 projektová nástenka, je založená na prízemí vo vestibule školy a pridávajú sa na ňu nové 

informácie po každej urobenej práci na projekte 

 článok o spolupráci v miestnych novinách a TV Ružinov, bol uverejnený v časopise Echo, 

09/2011 

 leták s podrobnými problémami a navrhovanými riešeniami na zlepšenie environmentálneho 

prostredia našej školy a lokality 

 projektová návšteva vo Fínsku (9 mobilít) 

 videokonferencia na tému cesta do školy, využívanie MHD a aút, hodinová konferencia s 

využitím Skypu, kde žiaci prezentovali vlastný výskum k problematike dochádzania so školy 

 projektový seminár v Belgicku (1 mobilita) – seminár projektov v programe Comenius za 

účasti všetkých krajín EU na podporu tohto programu 

 prieskum a porovnávanie krajín EU v otázke využívania dopravných prostriedkov, triedenia 

odpadu a využívania potravinového cyklu na školách 

 projektová návšteva vo Francúzsku (8 mobilít) 

 projektový plagát – ekologické potreby jednotlivých krajín EÚ, každá krajina vytvorila plagát s 

portfóliom o potravinovom cykle danej krajiny a využívaní dopravných prostriedkov pri ceste 

do školy a zárověn aj s hľadaním riešení pre zlepšenie každej situácie 

 projektová kniha, práca sa začala vo Fínsku a pokračovala vo Francúzsku, kniha sa stala 

putovným symbolom projektu, kde všetci žiaci a učitelai majú možnosť napísať svoje zážitky a 

uverejniť fotografie o projektev každej navštívenej krajine sme vysadili strom, ktorý 

symbolizuje danú krajinu 



 


