
Zápisky z blokového vyučovania

Naši najmenší v prípravnom ročníku sa venovali správnemu stolovaniu, kde si precvičovali spoluprácu, 
priateľstvo a úctu. 

Druháci sa venovali životnej zručnosti iniciatíva. V úvode bloku si vypočuli príbeh o Veľkom Mikovi 
z filmu Splnený sen. Následne sa rozdelili do dvoch tímov a stavali domy z tehličiek - červené tehličky 
symbolizovali pocity súvisiace s iniciatívou: radosť, nadšenie, chuť zapájať sa, tvoriť, spolupracovať. Hnedé 
tehličky negovali iniciatívu, nebol v nich ani nápad, ani chuť konať, ani akákoľvek dynamika či aktivita. 
Najviac ich zaujala aktivita „Správa vo fľaši.“ Správy hľadali na rôznych miestach v Katolíckom dome. 
Následne prečítali správu nahlas, spoločne navrhli a zapísali postup riešenia problému v  troch krokoch. 
Nasledovalo prepojenie s anglickým jazykom, kedy sa zoznamovali s novou slovnou zásobou týkajúcou sa 
miestností v dome – spájali anglické slová s obrázkami. Neskôr vytvorili 3D dom – každý si vybral                           
jednu miestnosť, obrázok vymaľoval a následne ako tím spájali nastrihané anglické slovíčka s predmetmi 
v miestnosti. 

Tretiaci sa na blokovom vyučovaní ANJ a RMK venovali rozvíjaniu a upevňovaniu spolupráce a úcty. 
Vyskúšali si dôležitosť medziľudských vzťahov a priateľstva. Vyučovanie sa im páčilo a netrpezlivo čakajú na 
ďalšie blokové vyučovanie.

Štvrtáci sa počas svojho tematického dňa s názvom „Výkonný piatok“ venovali zavádzaniu životnej 
zručnosti - vytrvalosti. Preskúmali ju z rôznych pohľadov a precvičili pri riešení pestrej ponuky aplikačných 
úloh.
 

„Modlitba je ako studňa“ a „Úcta v liturgii“ sú názvy dvoch blokov, ktoré mali piataci na hodine 
náboženstva. Aktívne počúvanie, spolupráca a prejavenie úcty k Pánu Bohu a sebe navzájom, k tomu viedli 
všetky aktivity, ktoré sme s deťmi robili. Prostredníctvom aplikačných úloh si deti prehĺbili prebrané učivo 
a zároveň ukázali svoje schopnosti. Niektorí zahrali scénku, iní tvorili koláž alebo báseň. Veríme, že deti si 
uvedomili dôležitosť modlitby v živote, pretože „Modlitba je ako studňa, z ktorej sa môžeme kedykoľvek 
napiť.“

Bože, Ty si stvoril stromy, kvet

i zároveň celý svet.

Vďaka Tebe blížnych máme,

Teba láskou zahŕňame.

Vďaka Tebe má strom plody

a živočíchy veľa vody.

Ďakujeme Ti, že si všade prítomný!

Bez Teba to vôbec nejde,

každému zločincovi zlo neprejde.

Ďakujeme Ti, že si stvoril ľudí,

keby niet Teba, každý teraz blúdi.

Peťo a Timko



Na hodine biológie si piataci precvičovali toleranciu pri práci s mikroskopmi na rôznych stanovištiach. 
Práca bola obohatená aj pracovnými listami, triedením ulít a lastúr, prípadne interaktívnym cvičením na 
počítači. Pri týchto aktivitách využívali žiaci viaceré celoživotné zručnosti. Na triednických hodinách sa 
zamerali na rozvíjanie tolerancie ako súčasti úcty k druhým. Ich cieľom bolo poukázať na to, že každý je 
nejaký, ale všetci patria do tejto triedy – ak je nutné vysloviť kritiku, tak konštruktívnu. Aj sa zahrali hru 
Babylonské veže, pri ktorej sa každý správal k druhému spolužiakovi podľa nálepky, ktorú mal na chrbte. 
Mnohí zistili, že týmto správaním sa nedali riešiť zadané situácie, že bola marená komunikácia. U niektorých 
vyvolávalo rovnaké správanie okolia pochybnosti až hnev. V tejto hre deti zažili, aké nedobré je 
„nálepkovanie“. 

Zvedavosť bola v centre pozornosti žiakov šiesteho ročníka. Na príklade reálnych objaviteľov: David 
Livingstone, Richard Francis Burton, James Bruce a Bartolomeo Diaz, Móric Beňovský a Henry Morton 
Stanley si rozobrali, čo je zvedavosť, pozitíva, negatíva a prepojili zvedavosť aj so svojimi životmi.  Všetkých 
vyššie uvedených mužov spájalo objavovanie Afriky, ktorú žiaci šiesteho ročníka "objavili" na svojich 
hodinách geografie. Počas blokov sme si kládli otázky: Čo je zvedavosť?  Prečo je zvedavosť v našom živote 
nutná? Aké sú pozitíva zvedavosti? Aké sú negatívne stránky zvedavosti? Kedy som ja zvedavý?  Zvedavosť 
nám prináša do života i iné životné zručnosti ako sú napríklad:  vytrvalosť, schopnosť riešiť problémy, 
spolupráca, prezentačné zručnosti. A čo je podľa vedcov zvedavosť?  Je to spoznanie, hľadanie a túžba 
preskúmať nové, zložité a nejednoznačné udalosti. V takýchto situáciách sa objavuje pocti záujmu a vytvára 
potenciál pre učenie. V rámci bloku TSV/DEJ sa zamerali na rozvoj vytrvalostných schopností formou 
hľadania poznámok na tému Grécko a olympijské hry.

V siedmom ročníku spojili telesnú výchovu a fyziku. Z fyziky si zopakovali vedomosti zo šiesteho 
ročníka, a to aktivitami v prírode - na kalvárii. V ďalšom bloku s názvom „Trpezlivosť uľahčuje cestu životom“ 
rozvíjali aspekty trpezlivosti pri triednych aktivitách a chemických pokusoch.

Žiaci 9.A spoznávali v rámci dejepisu situáciu židovského obyvateľstva počas Slovenského štátu.  
V bloku s  názvom „Riešenie problému“ sa venovali rôznorodým aplikačným úlohám s využitím vytrvalosti 
a spolupráce. 

Žiaci 9.B v bloku s názvom „Len vytrvalosť dáva sláve lesk“ sa učili na pozadí učiva o jazykových 
štýloch, postupoch a o úvahe, čo je vytrvalosť, prečo a ako ju uplatňovať.

Panie vychovávateľky v ŠKD spolu s deťmi zrealizovali aktivitu s názvom „Sedem radostí“. Snažili sa 
rozvíjať trpezlivosť. Prečo? Lebo trpezlivosť, ruže prináša. Deti prostredníctvom aktivít, ktoré sa striedavo 
realizovali v herni i na školskom dvore, rozvíjali túto zručnosť pri plnení rôznych úloh – lupienky, riešenie 
tajničky, hľadanie indícii, skladanie puzzle, ale aj Belgický tanec. 

 


