
Štátna školská inšpekcia 



Outdoorové vzdelávanie v školáchOutdoorové vzdelávanie v školáchOutdoorové vzdelávanie v školáchOutdoorové vzdelávanie v školách    

Eventualita vzdelávania vo vonkajšom školskom prostredíEventualita vzdelávania vo vonkajšom školskom prostredí..  

  

©©  MgrMgr..  DanielaDaniela  HanzlíkováHanzlíková                                                                                                      ŠtátnaŠtátna  školskáškolská  inšpekciainšpekcia  

                                20202020                                                                                                                                                                      ŠICŠIC  TrenčínTrenčín  

  



Výhody Výhody outdoorového vzdelávaniaoutdoorového vzdelávania  

 OutdoorovéOutdoorové  vzdelávanievzdelávanie  jeje  aktívneaktívne  učenieučenie  sasa  vonkuvonku  vv  prírodnomprírodnom  prostredíprostredí..    

 RozširujeRozširuje  horizontyhorizonty  aa  stimulujestimuluje  novénové  záujmyzáujmy..    

 VV  školáchškolách  sasa  stávastáva  čorazčoraz  integrovanejšímintegrovanejším  aa  bežnejším,bežnejším,  ajaj  naprieknapriek  tomu,tomu,  žeže  drvivádrvivá  väčšinaväčšina  učeniaučenia  prebiehaprebieha  vovo  

vnútrivnútri  aa  jeje  čistočisto  teoretickáteoretická..    

 NezávisleNezávisle  odod  toho,toho,  akáaká  jeje  konkrétnakonkrétna  forma,forma,  outdoorovéoutdoorové  vzdelávanievzdelávanie  prinášaprináša  množstvomnožstvo  benefitovbenefitov  dodo  ľudskéhoľudského  

životaživota  aa  rozvojarozvoja..    

 TentoTento  širokýširoký  pojempojem  zahŕňazahŕňa  školskéškolské  projekty,projekty,  rôznerôzne  adaptačnéadaptačné  kurzy,kurzy,  školyškoly  vv  prírode,prírode,  aleale  ajaj  teambuildingovéteambuildingové  

aktivity,aktivity,  programyprogramy  osobnostnéhoosobnostného  rozvoja,rozvoja,  rôznerôzne  terapieterapie  aa  mnohomnoho  ďalšiehoďalšieho..    

 NoNo  akéaké  súsú  benefity,benefity,  ktoréktoré  prinášaprináša  deťom?deťom?  



33..  PodporovaniePodporovanie  komunikáciekomunikácie  detídetí    

OutdoorovéOutdoorové  aktivityaktivity::  --    zlepšujúzlepšujú  komunikačnékomunikačné  schopnostischopnosti  detí,detí,  čočo  jeje  obrovskáobrovská  zmenazmena  popo  rozprávanírozprávaní  vv  triedetriede  

aa  písanípísaní  slohov,slohov,  domácichdomácich  úloh,úloh,    

                                                                          --  podnecujúpodnecujú  detideti  pracovaťpracovať  vv  skupinkách,skupinkách,  komunikovať,komunikovať,  riešiťriešiť  problémyproblémy  aa  viesťviesť  diskusiediskusie..    

Vo vonkajšom prostredí všetko pôsobí úplne inak a je aj efektívnejšie.Vo vonkajšom prostredí všetko pôsobí úplne inak a je aj efektívnejšie.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..  BudujeBuduje  komunitukomunitu  

OutdoorováOutdoorová  edukáciaedukácia::      --  jejjej  podstatoupodstatou  jeje  komunita,komunita,  

                                                                                    --  detideti  sasa  stávajústávajú  samostatnejšie,samostatnejšie,  častočasto  sisi  nájdunájdu  novýchnových  kamarátov,kamarátov,  

                                                                                    --  detideti  nienie  jeje  potrebnépotrebné  viesť,viesť,  aniani  robiťrobiť  úlohyúlohy  zaza  nich,nich,  lenlen  ichich  udržaťudržať  sústredenésústredené  aa  zameranézamerané  nana  cieľ,cieľ,    

                                                                                    --  efektivitaefektivita  vzdelávaniavzdelávania  prepojenáprepojená  ss  praxoupraxou..  

Komunitný zmysel sa posilňuje vďaka Komunitný zmysel sa posilňuje vďaka 

tomu, že žiaci sa snažia vytvoriť nielen tomu, že žiaci sa snažia vytvoriť nielen 

najlepší možný zážitok pre seba, ale aj najlepší možný zážitok pre seba, ale aj 

pre ostatných. pre ostatných.   



Deťom sa zlepšujú schopnosti, menia sa názory, postoje, Deťom sa zlepšujú schopnosti, menia sa názory, postoje, správanie. Stávajú správanie. Stávajú sa zodpovednejšími sa zodpovednejšími   

k k životnému prostrediu, sú si vedomé svojej stopy na životnom prostredí životnému prostrediu, sú si vedomé svojej stopy na životnom prostredí   

a a stávajú sa aj zodpovednejšie celkovo.stávajú sa aj zodpovednejšie celkovo.  

 

66..  OutdoorovéOutdoorové  vzdelávanievzdelávanie  budujebuduje  vlastnúvlastnú  kultúrukultúru  

VšetkyVšetky  kultúrykultúry  nana  svetesvete  zdieľajúzdieľajú  niečoniečo  spoločné,spoločné,  väčšinouväčšinou  tedateda  jazyk,jazyk,  hodnotyhodnoty  aleboalebo  niečo,niečo,  čočo  ichich  definujedefinuje..  InakInak  

tomutomu  nienie  jeje  aniani  pripri  outdoorovýchoutdoorových  aktivitáchaktivitách..    

DetiDeti,,  ktoréktoré  stráviastrávia  nejakýnejaký  časčas  vv  prírode,prírode,  stačiastačia  ajaj  22--33  dni,dni,  sisi  vytvoriavytvoria  svojusvoju  vlastnúvlastnú  kultúru,kultúru,  pretožepretože  užuž  majúmajú  niečo,niečo,  čočo  

ichich  spájaspája  aa  čomučomu  rozumejúrozumejú  lenlen  onyony..  

55..  UtváraUtvára  pozitívnepozitívne  spomienkyspomienky  nana  príroduprírodu  aa  rozvíjarozvíja  novénové  schopnostischopnosti  

OutdoorovéOutdoorové  zážitkyzážitky::  --  pozitívnepozitívne  spomínaniespomínanie  nana  zážitkyzážitky  aa  novénové  poznatky,poznatky,  

                                                                        --  schopnosti,schopnosti,  ktoréktoré  byby  vv  klasickejklasickej  školskejškolskej  triedetriede  nezískali,nezískali,    

                                                                        --    pozitívnejšípozitívnejší  vzťahvzťah  kk  prírodeprírode..  



 

 

 

  

 VytvoriťVytvoriť  sisi  vlastnúvlastnú  outdoorovúoutdoorovú  aktivituaktivitu  nienie  jeje  vôbecvôbec  zložité,zložité,  stačístačí  sisi  ujasniť,ujasniť,  čočo  chcetechcete  detideti  naučiťnaučiť  aa  vv  akomakom  

prostredíprostredí  juju  chcetechcete  realizovaťrealizovať..    

  

 NajdôležitejšieNajdôležitejšie  jeje  všakvšak  to,to,  čočo  budetebudete  robiťrobiť..    

  

 VýhodouVýhodou  outdoorovéhooutdoorového  vzdelávaniavzdelávania  je,je,  žeže  neexistujúneexistujú  žiadnežiadne  presnepresne  určenéurčené  pravidlápravidlá..    

  

 SnažteSnažte  sasa  nerobiťnerobiť  veci,veci,  ktoréktoré  robíterobíte  ajaj  vv  školeškole  aa  využitevyužite  nana  maximum,maximum,  žeže  mátemáte  okolookolo  sebaseba  prírodnéprírodné  prostredieprostredie..  

  

Najlepšie Najlepšie je nájsť niekoho, kto už outdoorové aktivity robí a inšpirovať sa jeho outdoorovým programom. je nájsť niekoho, kto už outdoorové aktivity robí a inšpirovať sa jeho outdoorovým programom.   

  

Ako si vytvoriť vlastnú outdoorovú aktivitu?Ako si vytvoriť vlastnú outdoorovú aktivitu?  



NájdeteNájdete  tutu  rôznerôzne  tipytipy  nana  aktivityaktivity  založenézaložené  nana  princípeprincípe  

outdoorovéhooutdoorového  vzdelávaniavzdelávania  akoako  napríkladnapríklad::  

   modelovaniemodelovanie  prírody,prírody,  kdekde  sasa  detideti  naučianaučia  nana  prechádzkeprechádzke  

rozdielrozdiel  medzimedzi  stromom,stromom,  kríkomkríkom  aa  rastlinou,rastlinou,  

 aktivitaaktivita  vhodnávhodná  pripri  učeníučení  časučasu  --  otváracieotváracie  hodiny,hodiny,  kdekde  detideti  

majúmajú  zaza  úlohuúlohu  zistiťzistiť  otváracieotváracie  hodinyhodiny  obchodovobchodov  aa  inýchiných  

prevádzokprevádzok  vv  okolíokolí  školy,školy,    

 aktivitaaktivita  AkoAko  hlúpyhlúpy  JanoJano  kuku  šťastiušťastiu  prišiel,prišiel,  kdekde  sasa  detideti  učiaučia  

cezcez  pohybovépohybové  aktivityaktivity  vonkuvonku  násobilkunásobilku.. 

VeľaVeľa  nápadovnápadov  nana  využitievyužitie  outdoorovéhooutdoorového  vzdelávaniavzdelávania  môžetemôžete  nájsťnájsť  ajaj  vv  

metodickejmetodickej  príručkepríručke  MojaMoja  prváprvá  škola,škola,  ktoráktorá  jeje  zameranázameraná  nana  žiakovžiakov  

prvéhoprvého  stupňastupňa  základnejzákladnej  školyškoly..    



 

 ZoZo  stranystrany  učiteľkyučiteľky  sisi  vyžadujevyžaduje  premysleniepremyslenie  cieľa,cieľa,  výbervýber  adekvátnychadekvátnych  vzdelávacíchvzdelávacích  aktivítaktivít  (vrátane(vrátane  alternatív),alternatív),  

zabezpečeniezabezpečenie  potrebnýchpotrebných  pomôcok,pomôcok,  výbervýber  vhodnéhovhodného  miestamiesta  konania,konania,  stručnéstručné  aa  jasnéjasné  vysvetlenievysvetlenie  pravidiel,pravidiel,  

vhodnévhodné  usmerňovanieusmerňovanie  detídetí  počaspočas  aktivityaktivity  aa  popo  jejjej  realizáciirealizácii  ajaj  jejjej  patričnépatričné  vyhodnotenievyhodnotenie..    

  

 RealizáciaRealizácia  outdoorovejoutdoorovej  edukácieedukácie  vyvolávavyvoláva  uu  detídetí  pocitpocit  radosti,radosti,  podporujepodporuje  ichich  zdravýzdravý  životnýživotný  štýl,štýl,  upevňujeupevňuje  

sociálnesociálne  kontakty,kontakty,  ponúkaponúka  imim  bezpochybybezpochyby  intenzívnejšieintenzívnejšie  zážitkyzážitky..    

  

 UvedenéUvedené  pozitívapozitíva  určiteurčite  vyvážiavyvážia  väčšiuväčšiu  námahu,námahu,  ktorúktorú  sisi  aktivityaktivity  realizovanérealizované  mimomimo  interiéruinteriéru  školyškoly  zozo  stranystrany  

pedagogickýchpedagogických  zamestnancovzamestnancov  školyškoly  vyžadujúvyžadujú..  

Príprava na outdoorovú edukáciu nie je natoľko náročná, aby sme Príprava na outdoorovú edukáciu nie je natoľko náročná, aby sme 

zvažovali jej realizáciu. zvažovali jej realizáciu.   



 
 
 
.  OutdoorováOutdoorová  triedatrieda  jeje  prepre  mnohémnohé  detideti  stálestále  niečoniečo  nezvyčajné,nezvyčajné,  niečoniečo  ss  čímčím  sasa  nemalinemali  možnosťmožnosť  stretnúťstretnúť..  

 VyučovanieVyučovanie  vonku,vonku,  aleale  nemusínemusí  byťbyť  lenlen  kdesikdesi  ďalekoďaleko  vv  lese,lese,  nana  výletevýlete..    

 JeJe  možnémožné  sisi  hoho  urobiťurobiť  veľmiveľmi  efektívneefektívne  aa  pravidelnepravidelne  ajaj  nana  školskýchškolských  dvorochdvoroch..    

Tvorivé podnety Tvorivé podnety --  ako môže vyzerať trieda na školskom dvoreako môže vyzerať trieda na školskom dvore  



 Deti,Deti,  ktoréktoré  tráviatrávia  prílišpríliš  veľaveľa  časučasu  vovo  vnútri,vnútri,  majúmajú  zvýšenézvýšené  rizikoriziko  získaniazískania  poruchyporuchy  pozornosti,pozornosti,  depresiedepresie  čiči  úzkostiúzkosti..    

 UčenímUčením  vv  prírodnomprírodnom  prostredíprostredí  tomutomu  dokážemedokážeme  prirodzeneprirodzene  predchádzaťpredchádzať..    

 UčenieUčenie  vv  prírodnomprírodnom  prostredíprostredí  nana  čerstvomčerstvom  vzduchuvzduchu  soso  sebousebou  prinášaprináša  množstvomnožstvo  výhod,výhod,  akoako  napríkladnapríklad  to,to,  žeže  žiacižiaci  

súsú  vytrhnutívytrhnutí  zz  každodennéhokaždodenného  stereotypustereotypu..    

 NaNa  vzduchuvzduchu  imim  oveľaoveľa  lepšielepšie  pracujepracuje  mozog,mozog,  takžetakže  sisi  učivoučivo  zapamätajúzapamätajú  jednoduchšiejednoduchšie  aa  súsú  vv  tesnomtesnom  kontaktekontakte  ss  

prírodou,prírodou,  ktoráktorá  užuž  samasama  oo  sebesebe  pôsobípôsobí  nana  ľudíľudí  upokojujúcoupokojujúco..  



 PrvýmPrvým  krokomkrokom  jeje  rozhodnutierozhodnutie  oo  tom,tom,  kdekde  sasa  budebude  takátotakáto  triedatrieda  nachádzaťnachádzať..  MôžeteMôžete  juju  vytvoriťvytvoriť  nana  školskomškolskom  

dvoredvore  aleboalebo  vv  neďalekomneďalekom  leselese..  

 DôležitýmDôležitým  bodombodom  súsú  ajaj  financiefinancie..  SpravteSpravte  sisi  prehľadprehľad  aktuálnychaktuálnych  grantov,grantov,  ktorýmiktorými  môžetemôžete  zlepšiťzlepšiť  podmienkypodmienky  

vzdelávaniavzdelávania  uu  vásvás..  TakátoTakáto  triedatrieda  vôbecvôbec  nemusínemusí  byťbyť  nákladnánákladná..  HlavnéHlavné  jeje  vypracovaťvypracovať  dobrýdobrý  projektprojekt  aa  pustiťpustiť  sasa  dodo  

jehojeho  realizácierealizácie..  

 PokiaľPokiaľ  byby  steste  nezískalinezískali  finančnéfinančné  prostriedkyprostriedky  nana  takútotakúto  triedutriedu  zz  grantov,grantov,  požiadajtepožiadajte  oo  pomocpomoc  rodičovrodičov  detídetí  aleboalebo  

vedenievedenie  obceobce..  

 UrobteUrobte  sisi  celýcelý  vizuálnyvizuálny  plánplán  realizácierealizácie  triedytriedy  vovo  vlastnomvlastnom  prostredíprostredí..  AkoAko  byby  malamala  takátotakáto  triedatrieda  vyzeraťvyzerať  aa  čočo  byby  

sasa  vv  nejnej  mohlomohlo  nachádzaťnachádzať..  

 NaNa  postaveniepostavenie  outdoorovejoutdoorovej  triedytriedy  budetebudete  potrebovaťpotrebovať  množstvomnožstvo  šikovnýchšikovných  rúkrúk  ––  možnosťmožnosť  spoluprácespolupráce  ss  rodičmirodičmi  

detí,detí,  prehlbovanieprehlbovanie  vzájomnýchvzájomných  vzťahovvzťahov..  

 NakoniecNakoniec  jeje  triedatrieda  nana  svetesvete  aa  žiacižiaci  sasa  tutu  môžumôžu  vzdelávaťvzdelávať..  

  

Ako Ako si vytvoriť vlastnú outdoorovú triedu?si vytvoriť vlastnú outdoorovú triedu?  

  



––  využite oblé kamene na napísanie využite oblé kamene na napísanie 

kľúčových slovíčok, na zopakovanie kľúčových slovíčok, na zopakovanie 

témy, na zobrazenie matematických témy, na zobrazenie matematických 

znamienok pri výpočtoch a pod. Deti sa znamienok pri výpočtoch a pod. Deti sa 

tak učia už pri príprave. U starších tak učia už pri príprave. U starších 

žiakov (5. žiakov (5. ––  7.r.) môžete prepojiť s 7.r.) môžete prepojiť s 

orientáciou v teréne (na školskom orientáciou v teréne (na školskom 

dvore), keď podľa mapy hľadajú kľúčové dvore), keď podľa mapy hľadajú kľúčové 

slová / kamene resp. plnia rôzne slová / kamene resp. plnia rôzne 

tematické úlohy.tematické úlohy.  

Materiál: Materiál: kamene, fixky (nezmývateľné)kamene, fixky (nezmývateľné)  

  

  

Tipy na ľahko zhotoviteľné pomôcky  - exteriér 

  1.1. Kamene Kamene namiesto lístočkov namiesto lístočkov   
((1. 1. ––  7.r. ZŠ7.r. ZŠ) )  



JeJe  vlhko?vlhko?  JeJe  zima?zima?  OverteOverte  toto..  StačíStačí  jednajedna  šiškašiška..  ZavesteZaveste  juju  podpod  strechu,strechu,  abyaby  steste  mohlimohli  sledovaťsledovať  ibaiba  vzdušnúvzdušnú  vlhkosťvlhkosť..  NieNie  

dážďdážď..  NaNa  tenten  mátemáte  zrážkomerzrážkomer..  Nielen,Nielen,  žeže  detideti  bavíbaví  sledovať,sledovať,  akoako  sasa  zatváraniezatváranie  šiškyšišky  menímení  vv  závislostizávislosti  nana  vlhkostivlhkosti  vonku,vonku,  

aleale  hneďhneď  kladúkladú  otázkyotázky..  PrečoPrečo  toto  šiškašiška  robí?robí?  AA  akoako  toto  tátá  šiškašiška  robí?robí?  

MateriálMateriál::  šišky,šišky,  kovovýkovový  drôtik,drôtik,  klinčekklinček  

DoplnenieDoplnenie  aktivityaktivity::  PrečoPrečo  sasa  šiškašiška  vovo  vodevode  zatvorila?zatvorila?  

MalýMalý  pokuspokus  ––  hoďtehoďte  dodo  pohárapohára  ss  vodouvodou  otvorenúotvorenú  šiškušišku..  DoDo  hodinyhodiny  sasa  celkomcelkom  zatvorízatvorí..  Prečo?Prečo?  ŠiškaŠiška  mámá  pletivá,pletivá,  

ktoréktoré  reagujúreagujú  nana  vlhkosťvlhkosť  (tzv(tzv..  napučiavacianapučiavacia  schopnosťschopnosť  pletív)pletív)..  PokiaľPokiaľ  jeje  šiškašiška  zelená,zelená,  ss  ešteešte  nezrelýminezrelými  semenami,semenami,  jeje  

stálestále  vyživovanávyživovaná  stromomstromom  aa  tedateda  vlhkávlhká..  AkoAko  náhlenáhle  aleale  semenásemená  dozrejú,dozrejú,  stromstrom  šiškušišku  prestaneprestane  vyživovaťvyživovať  aa  onaona  vysychávysychá..  

NaNa  toto  právepráve  zareagujúzareagujú  jejjej  pletivápletivá  aa  šiškašiška  sasa  otvára,otvára,  ažaž  potompotom  môžumôžu  semenásemená  vypadnúťvypadnúť  vonvon..  PletiváPletivá  zostávajúzostávajú  vv  šiškešiške  

stálestále..  PretoPreto  reagujereaguje  nana  vlhkosťvlhkosť  aa  týmtým  vznikajúvznikajú  tzvtzv..  hygroskopickéhygroskopické  pohybypohyby..  ŠiškaŠiška  jeje  plodplod  aa  mámá  zaistiť,zaistiť,  abyaby  sasa  stromstrom  čočo  

najlepšienajlepšie  rozmnožilrozmnožil......  toto  sasa  stanestane  jedinejedine  tak,tak,  žeže  sasa  semienkasemienka  dostanúdostanú  čočo  najďalejnajďalej  odod  materskejmaterskej  rastlinyrastliny..  AkAk  byby  stálestále  

viselavisela  nana  konárikonári  ajaj  keďkeď  prší,prší,  semienkasemienka  byby  ibaiba  popadalipopadali  priamopriamo  dole,dole,  všetkyvšetky  naraznaraz..  TamTam  nienie  jeje  veľaveľa  možnostímožností  nana  

rozširovanie,rozširovanie,  pretopreto  sasa  šiškašiška  zavriezavrie  aa  podržípodrží  sisi  semienkasemienka  ažaž  budebude  lepšielepšie..  

2. Šiškový vlhkomer (1. 2. Šiškový vlhkomer (1. ––  7.r. ZŠ) 7.r. ZŠ)  



StačíStačí  zaváraninovázaváraninová  nádobanádoba  aleboalebo  odrezanáodrezaná  PETPET  fľašafľaša  ss  rovnýmrovným  dnomdnom..  

StupnicuStupnicu  vv  centimetrochcentimetroch  namaľujetenamaľujete  naprnapr..  liehovouliehovou  fixkoufixkou..  NájdeteNájdete  

vhodnévhodné  miesto,miesto,  kdekde  pršíprší  aa  počkátepočkáte  nana  dážďdážď..  PotomPotom  užuž  môžetemôžete  ibaiba  

pozorovať,pozorovať,  odčítavaťodčítavať  aa  porovnávať,porovnávať,  koľkokoľko  ktorýktorý  deňdeň  napršalonapršalo..  

MateriálMateriál::  zaváraninovázaváraninová  nádobanádoba  aleboalebo  odrezanáodrezaná  PETPET  fľašafľaša  ss  rovnýmrovným  

dnom,dnom,  liehováliehová  fixkafixka.. 

3. Zrážkomer (ZŠ) 3. Zrážkomer (ZŠ)  



aktivitaaktivita  jeje  vhodnávhodná  nana  pochopeniepochopenie  spôsobov/potrebyspôsobov/potreby  komunikáciekomunikácie  medzimedzi  druhmidruhmi..    

 MôžemeMôžeme  sisi  vybraťvybrať  tematickytematicky  vyhovujúcuvyhovujúcu  skupinuskupinu  živočíchovživočíchov  (napr(napr..  vtáky,vtáky,  žabyžaby  aa  iné),iné),  nana  ktorejktorej  princípprincíp  vysvetlímevysvetlíme..    

 VšeobecneVšeobecne  sasa  rozprávamerozprávame  oo  tom,tom,  žeže  živočíchyživočíchy  sasa  dorozumievajúdorozumievajú  ajaj  zvukmizvukmi  ––  každýkaždý  druhdruh  vydávavydáva  inýiný  zvukzvuk  aa  taktiežtaktiež  sasa  

zvukzvuk  líšilíši  ajaj  vv  rámcirámci  druhudruhu  podľapodľa  typutypu  výpovedevýpovede  (výstražný,(výstražný,  uvítacíuvítací  aa  podpod..))..    

 PotomPotom  sasa  nana  živočíchyživočíchy  zahrámezahráme..  KaždéKaždé  dieťadieťa  dostanedostane  jednujednu  nádobku,nádobku,  dodo  ktorejktorej  sasa  nepozerá,nepozerá,  lenlen  ňouňou  hrkocehrkoce  aa  hľadáhľadá  

niekoho,niekoho,  kohokoho  nádobkanádobka  vydávavydáva  rovnakýrovnaký  zvukzvuk..    

 MôžuMôžu  sasa  hľadaťhľadať  dvojicedvojice  (najjednoduchšia(najjednoduchšia  verzia),verzia),  trojice,trojice,  aleboalebo  štvoriceštvorice  ––  obťažnosťobťažnosť  zvolímezvolíme  primeraneprimerane  vekuveku  detídetí..  

  

TipTip::  RovnakýRovnaký  zvukzvuk  dosiahnemedosiahneme  nielennielen  rovnakýmrovnakým  druhomdruhom  obsahuobsahu  nádobkynádobky  (slnečnicové(slnečnicové  semienka),semienka),  aleale  ajaj  ichich  

množstvommnožstvom  (do(do  všetkýchvšetkých  naprnapr..  popo  1010  ks)ks)..  ObsahObsah  nádobieknádobiek  môžememôžeme  tiežtiež  prispôsobiťprispôsobiť  potrebámpotrebám  učivaučiva  ––  naprnapr..  pripri  témetéme  

„lúka“„lúka“  zvolímezvolíme  typickytypicky  lúčnelúčne  semienka/plodysemienka/plody  aa  podpod..))  

MateriálMateriál::  rovnakérovnaké  nepriehľadnénepriehľadné  nádobkynádobky  (napr(napr..  plastovéplastové  odod  KinderKinder  vajíčok),vajíčok),  početpočet  kusovkusov  podľapodľa  počtupočtu  detí,detí,    

RôznyRôzny  obsahobsah::  semienkasemienka  (sezam,(sezam,  slnečnica,slnečnica,  tekvicatekvica  aa  iné),iné),  kamienky,kamienky,  plodyplody  (šišky,(šišky,  oriešky,oriešky,  šípkyšípky  aa  iné)iné)  aa  inéiné..  

4. Zvukové pexeso 4. Zvukové pexeso  



aktivita je vhodná na spoznávanie druhov stromov a krov resp. spoznávanie daného spoločenstva.  

 Stačí si počas vegetačného obdobia nazbierať listy stromov a kríkov, dobre ich vylisovať (medzi knihami oddelené 

novinovým papierom) a potom zalaminovať do lesklej laminovacej fólie (musia byť krásne hladko vylisované, aby 

sa dobre laminovali).  

 Takéto listy povystrihujeme (striháme min. 0,5 cm od okraja listu), predierkujeme dierkovačom a navlečieme na 

špagát (veľkosti min. 65 cm, aby prešiel aj cez veľkú hlavu).  

 Listy potom pred aktivitou vyberieme / triedime podľa potreby (napr. jedna skupina lužný les, druhá karpatský 

bukový les).  

 Aktivitu môžeme robiť podobne aj s rastlinami (xerotermy a pod.) 

  

5. Zalaminované listy 5. Zalaminované listy  

MateriálMateriál::  laminovacielaminovacie  fóliefólie  lesklélesklé  (veľkosť(veľkosť  aa  početpočet  podľapodľa  veľkostiveľkosti  aa  počtupočtu  listov),listov),  laminovačkalaminovačka,,  vylisovanévylisované  listylisty  rôznychrôznych  

stromovstromov  aa  krov,krov,  respresp..  vylisovanévylisované  byliny,byliny,  nožnice,nožnice,  špagátšpagát..  



Vedci zistili, že ak učitelia naberú odvahu a vezmú deti na vyučovanie von, pomôže to deťom nielen v 

danom okamihu, ale aj hodiny po návrate do tried. 

   UčenieUčenie  vonkuvonku  vv  porovnaníporovnaní  ss  bežnýmbežným  vyučovanímvyučovaním  vv  triede,triede,  zvyšujezvyšuje  záujemzáujem  žiakovžiakov  oo  danýdaný  predmetpredmet..  

  

 PPodporujeodporuje  ichich  vnútornúvnútornú  motiváciumotiváciu  aa  napomáhanapomáha  pripri  uchovaníuchovaní  získanýchzískaných  informáciíinformácií  dlhšiedlhšie..  

  

 MMedziedzi  žiakmižiakmi  jeje  tátotáto  formaforma  výučbyvýučby  uu  nichnich  populárnejšiapopulárnejšia..  

  

 SSchopnosťchopnosť  sústrediťsústrediť  sa,sa,  menejmenej  stresu,stresu,  pocitpocit  šťastiašťastia  aa  pohody,pohody,  toto  všetkovšetko  vplývavplýva  nana  to,to,  akoako  sasa  detideti  kuku  školeškole  stavajústavajú..  



 DetiDeti  potrebujúpotrebujú  ajaj  nejakýnejaký  časčas  nana  to,to,  abyaby  spracovalispracovali  získanézískané  informácie,informácie,  nielennielen  ichich  stálestále  zahlcovaťzahlcovať  ďalšímiďalšími..  

PrávePráve  pobytpobyt  vonkuvonku  môžemôže  byťbyť  týmtým  správnymsprávnym  prostriedkom,prostriedkom,  ktorýktorý  dokážedokáže  zvýšiťzvýšiť  kapacitukapacitu  detídetí  nana  prijímanieprijímanie  novýchnových  

informáciíinformácií..  

    

 VšetkyVšetky  tietotieto  výskumyvýskumy  súsú  lenlen  ďalšímďalším  potvrdením,potvrdením,  žeže  detideti  potrebujúpotrebujú  príroduprírodu  možnomožno  oveľaoveľa  viac,viac,  nežnež  sisi  myslímemyslíme..  

BudúcnosťBudúcnosť  musímusí  priniesťpriniesť  odpovedeodpovede  nana  otázku,otázku,  akýaký  ďalšíďalší  prínosprínos  môžemôže  prírodapríroda  deťomdeťom  ešteešte  priniesťpriniesť..    

NaterazNateraz  sasa  všakvšak  zdá,zdá,  žeže  nana  to,to,  abyaby  smesme  dosiahlidosiahli  výraznévýrazné  zmenyzmeny  nepotrebujemenepotrebujeme  ažaž  taktak  veľaveľa..  

    

Deťom príroda tak veľmi chýba, že aj keď ich zoberieme niekam, čo nie je bohatým voňavým lesom, ale len Deťom príroda tak veľmi chýba, že aj keď ich zoberieme niekam, čo nie je bohatým voňavým lesom, ale len 

obyčajná zelená plocha, už aj vyučovanie vobyčajná zelená plocha, už aj vyučovanie v  takomto jednoduchom prostredí sa tak zásadne zmení atakomto jednoduchom prostredí sa tak zásadne zmení a  to by mal to by mal 

byť pre nás jeden veľký výkričník.byť pre nás jeden veľký výkričník.  

 



PoužitéPoužité  zdrojezdroje  

 FedorkoFedorko  VV..,,  PiskuraPiskura  VV..  ((edseds..))..  20182018::  MožnostiMožnosti  outdoorovejoutdoorovej  edukácieedukácie  vv  predprimárnompredprimárnom  vzdelávaní,vzdelávaní,  ZOBERZOBER  MAMA  VONVON  --  nekonferenčnýnekonferenčný  

vedeckývedecký  zborníkzborník  príspevkovpríspevkov..  PrešovPrešov::  PrešovskáPrešovská  univerzitauniverzita  vv  Prešove,Prešove,  20182018..  ISBNISBN::  978978--8080--555555--20312031--55..  DostupnéDostupné  nana  interneteinternete::  

httphttp:://omep//omep..sk/wpsk/wp--content/uploads/content/uploads/20132013//0303/Mo/Mo%%CC55%%BEnostiBEnosti--outdoorovejoutdoorovej--edukeduk%%CC33%%AA11ciecie--vv--predprimpredprim%%CC33%%AA11rnomrnom--

vzdelvzdel%%CC33%%AA11vanvan%%CC33%%ADAD--ZOBERZOBER--MAMA--VONVON--nekonferennekonferen%%CC44%%88DnDn%%CC33%%BDBD--zbornzborn%%CC33%%ADkADk..pdfpdf  

 UčenieUčenie  (sa)(sa)  vonkuvonku  násnás  bavíbaví  ––  nápady,nápady,  tipytipy  aa  radyrady  prepre  pedagógovpedagógov  základnýchzákladných  škôlškôl..  DostupnéDostupné  nana  interneteinternete::  httpshttps:://daphne//daphne..sk/wpsk/wp--

content/uploads/content/uploads/20192019//1111/BRDS_prirucka_FINAL/BRDS_prirucka_FINAL..pdfpdf  

 AndreasenAndreasen  TT..,,  FedorkoFedorko  VV..,,  GerkaGerka  VV..,,  JacksonJackson  MM..,,    JadvišováJadvišová  VV..,,  KahanJKahanJ..,,  KäosaarKäosaar  KK..,,  KondimäeKondimäe  KK..,,  KováčováKováčová  AA..,,  LilienthalLilienthal  MM..,,    

MarkeprandMarkeprand  SS..  EE..,,  MiňováMiňová  MM..,,  RobinsonRobinson  MM..,,  StaplesStaples--RolfeRolfe  RR..,,  SýkorováSýkorová  jj..,,  ŠepeľákováŠepeľáková  LL..,,  TiitsTiits  TT..,,  ValachovičováValachovičová  MM..  20182018..  TakeTake  meme  

outout,,  PríručkaPríručka  akoako  podporiťpodporiť  detideti  vv  trávenítrávení  časučasu  vonkuvonku  aa  vv  prírodeprírode..  PrešovPrešov::  INAK,INAK,  občianskeobčianske  združenie,združenie,  20182018..  ISBNISBN::  978978--8080--972996972996--00--

66..    

              DostupnéDostupné  nana  interneteinternete::  httphttp:://takemeoutproject//takemeoutproject..eu/wpeu/wp--content/uploads/content/uploads/20182018//0404/TMO/TMO--handbookhandbook--SKSK..pdfpdf  

 httpshttps:://komenskehoinstitut//komenskehoinstitut..sk/webinaresk/webinare//  

 httphttp:://www//www..mojaprvaskolamojaprvaskola..sk/metodikask/metodika//  

  

http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
http://omep.sk/wp-content/uploads/2013/03/Mo%C5%BEnosti-outdoorovej-eduk%C3%A1cie-v-predprim%C3%A1rnom-vzdel%C3%A1van%C3%AD-ZOBER-MA-VON-nekonferen%C4%8Dn%C3%BD-zborn%C3%ADk.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
https://daphne.sk/wp-content/uploads/2019/11/BRDS_prirucka_FINAL.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
http://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/TMO-handbook-SK.pdf
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/
http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/

