
 
 
 

Prvý deň projektového týždňa žiaci redakcie uskutočnili krátku anketu medzi obyvateľmi Hájika v okolí školy. 

Projektový týždeň má totiž zámer prepájať  školu s reálnym životom, a preto sme na verejnosti zisťovali, čo si 

o takomto vyučovaní myslia. Pýtali sme sa: 

1. Viete, čo je Projektový týždeň? 

2. Je podľa Vás pre žiakov užitočný? 

3. Aké témy by ste na Projektový týždeň navrhli, pretože ich pokladáte za dôležité? 

Mnohí opýtaní sa ponáhľali a nemali čas odpovedať, ale našli sa i ochotní ľudia, ktorých odpovede uvádzame 

v tomto článku. V prípade, že opýtaní netušili, čo je Projektový týždeň, naši reportéri im v krátkosti vysvetlili 

podstatu – cieľom je prepájať teoretické poznatky s praktickým životom. Využiť čo najviac z toho, čo sa žiaci 

v škole učia na vytvorenie niečoho praktického, prípadne na získanie praktických zručností.  

Fotografie, mená a vek respondentov sú len ilustračné, aby naši čitatelia mali lepšiu predstavu, kto približne 

stojí za odpoveďami. Prajeme zaujímavé čítanie o názoroch obyvateľov Hájika. 

 

Andrej (25) 
Odpoveď na otázku 1: Projektový týždeň bude niečo  v rámci školy.  Môže to byť aj v rámci 
zamestnania. Sú aj firmy, ktoré môžu mať tiež projekty na týždeň. V škole to môže byť, že 
vám dajú nejakú úlohu a vy ju musíte do týždňa vypracovať. Neviem k tomu povedať 
priamu definíciu. Mám nejakú  predstavu, je to zrejme nejaké zadanie úloh. Je skupinka 
ľudí, ktorá musí do týždňa urobiť napríklad: dotazník, videá alebo manuálne práce. A na 
konci týždňa sa to vyhodnotí. 

Odpoveď na otázku 2: Je to ťažké zhodnotiť, čo je pre vás lepšie, mali by to vedieť učitelia. 
Keď ja som chodil na základnú a strednú školu tiež sme mali niečo také, ale inak sa to 
volalo. Boli tam podobne úlohy. Určite je to pre vás dobre. 

Odpoveď na otázku 3: Technické, spoločenské a praktické vedy. 

 

Ondrej (52) 
Odpoveď na otázku 1: Neviem, ale myslím si niečo o projektoch. 
Odpoveď na otázku 2: Určite áno. 
Odpoveď na otázku 3: Neviem, asi nejaké športové, ženské a podobne. 

 

Zuzana (21) 
Odpoveď na otázku 1: Nie. 
Odpoveď na otázku 2: Áno, určite. 
Odpoveď na otázku 3: Neviem. 



 
 

 

Helena (28) 
Odpoveď na otázku 1: Nie. 
Odpoveď na otázku 2: Áno. 
Odpoveď na otázku 3: Životné prostredie, čistota, alebo.... 

 

Jana (47) 
Odpoveď na otázku 1: Nie. 
Odpoveď na otázku 2: Určite áno, keď to vytvorili na škole. 
Odpoveď na otázku 3: Nie, neviem, prepáčte. 

 

Jozef (39) 
Odpoveď na otázku 1: Nie, neviem. 
Odpoveď na otázku 2: Áno. 
Odpoveď na otázku 3: No, dobrá téma by bola natočiť, aké je špinavé sídlisko a nejako 
pomôcť čistote na Hájiku. 

 

Emil (72) 
Odpoveď na otázku 1: Nie. 
Odpoveď na otázku 2: Tak asi je. 
Odpoveď na otázku 3: Tak to je ťažké, to ja neviem. Napríklad o nejakých nedostatkoch 
atď. To si musíte s učiteľmi riešiť. 

 

Juraj (54) 
Tak malé deti už nemám a nejaké projekty, neviem aké projekty sa môžu robiť. No, 
neviem, neviem , ja už takto školopovinné deti nemám. Už mám dospelé deti, ale ja už 
neviem,  čo sa na školách učí. Ale tak treba projekty robiť. Ja mám obidvoch ako skončili 
vysokú školu a chalan posledný rok vysokej odchodil vo Fínsku. Mali tam samé nejaké 
projekty a teraz vlastne, keď pracuje, tiež robí nejaké projekty, tak už má to ľahšie. Takže ja 
si myslím, že áno. Projektový týždeň je dôležitý. 

 

Eva (35) 
Myslím si, že na projektovom týždni sa robia nejaké projekty nie? Ja by som navrhla tému 
o zvieratách, prírode alebo rôznych technológiách, o ktoré sa deti v dnešnej dobe 
zaujímajú. 

 

František (29) 
Nie, neviem, čo je projektový týždeň. Pre “koľkatákov“ by som mal navrhnúť tému? 
(zasmial sa, a dlho rozmýšľal ) Zdravie, niečo z biológie. 

 


