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TYPY A TRENDY

V

Obsahová náplň a priebeh projektu

našom príspevku prinášame poznatky, ktoré sme

získali počas týždenného pobytu v mesiaci apríl

2013 v rekreačnom zariadení OLIWA resort v lokalite

malebného kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice.

Jazykovo-plavecký tábor NEVÄDZA CAMP pre žiakov

5. ročníka Základnej školy Nevädzová 2 v Bratislave,

bol pilotným projektom. Jeho obsahovým zámerom

sme sledovali nielen využitie pozitívnych skúseností, ale

i nadviazanie na organizovanie jazykových táborov,

ktoré sa u žiakov ako i rodičov, stretli s mimoriadne

kladným ohlasom. Ostatné jazykové pobyty boli

organizované v školských rokoch 2009/2010

a 2010/2011 v rámci dvojročného projektu spolufinan-

covaného z ESF s názvom Učme sa kvalitne, učme sa

zaujímavo, učme sa moderne, postrehy a námety sme

publikovali v časopise Pán učiteľ v ročníku 4, číslo 6, 7.
Avšak náš pilotný projekt sme obohatili o plavecký kurz

s profesionálnou inštruktorkou plávania v Základnej

škole v Trenčianskych Tepliciach. Teda okrem environ-

mentálnej výchovy uskutočňovanej v prirodzenom

prostredí Strážovských vrchov a následne spracovávanej

vo forme skupinových anglicko-nemeckých projektov,

resp. posterov, žiaci mali možnosť naučiť sa plávať alebo

zdokonaliť sa v ňom. V období, keď i Ministerstvo

školstva SR kladie dôraz na zvýšenie intenzity

pohybových aktivít žiakov, sa nám podarilo uvedenú

požiadavku zrealizovať netradične a pre žiakov pútavou

formou, a to spojením blokového plaveckého výcviku

s turistickými aktivitami v prekrásnej prírode stredného

Považia.

Príchodu detí do jazykovo-plaveckého tábora

NEVÄDZA CAMP predchádzala príprava v škole.

Uskutočnili sme spoločnú besedu, na ktorej sa

oboznámili s miestom pobytu v rekreačnom zariadení

OLIWA resort v Trenčianskej Teplej, neďaleko

kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Následne žiaci

v multimediálnej učebni vyhľadávali informácie na

internete o lokalite Trenčianskych Teplíc a vzájomne si

vymieňali poznatky.
Spoločne zistili, že rekreačné zariadenie OLIWA resort

je obklopené Strážovskými vrchmi, vzdialené iba 2 km

od svetoznámych kúpeľov Trenčianske Teplice a 8 km

od Trenčína. Kúpeľným mestom preteká riečka

Teplička a malebné údolie je v obklopení vrchov

Kráľovec na severe a Klepáč na juhu. O osídlení

okolitého územia ľuďmi už v dobe ľadovej svedčia

archeologické nálezy. Teplé pramene poznali aj

Rimania, ktorí v roku 179 sídlili v neďalekom Laugaríciu

(dnešný Trenčín). Trenčianske Teplice, ktoré maďarský

básnik Mór Jókai kedysi nazval perlou Karpát, patria

k najstarším a k najznámejším kúpeľom na Slovensku.
Uvedená forma činnosti predstavovala dôležitý

motivačný prvok, na ktorý nadväzoval vlastný pobyt

s množstvom pútavých a nezabudnuteľných aktivít.

– Po príchode a ubytovaní sme zrealizovali

turisticko-náučnú vychádzku, aby sme si názorne

pripomenuli poznatky o lokalite, získané na internete,

ale taktiež si ich rozšírili.
Pred kúpeľným domom viedenského finančníka baróna

Juraja Sinu sa žiaci dozvedeli, že od roku 1835, keď

kúpele odkúpil, nastalo obdobie ich najväčšieho

rozmachu. Na podnet jeho dcéry Iphigenie bol

postavený v roku 1888 HAMMAM (turecký kúpeľ),

ktorý dodnes slúži pacientom a kúpeľným hosťom ako

miesto poskytovania liečebných procedúr s jedinečným

liečivým prameňom teplým 40,2 °C. (obr. 2)
Iphigenia dala v roku 1892 postaviť i Kursalon,

najdôležitejšiu budovu v kúpeľnom parku Tren-

čianskych Teplíc, ktorá sa stále používa na kultúrne

podujatia. Pred Kursalonom žiaci videli nový Most slávy.

Na plaketách mali možnosť prečítať si mená ocenených

hercov, ktorí na každoročne organizovanom medziná-

rodnom festivale Art Film získali ocenenie Hercova

misia. Spomínané ocenenie je spojené s pripevnením

tabuľky so svojím menom na Moste slávy. Nový Most

slávy bol postavený v roku 2009, ale my sme navštívili

i pôvodný Most slávy, ktorý je situovaný pred hotelom

Most slávy. Tam môžeme nájsť aj 3,7 m vysokú sochu

kráľa nemého filmu Charlieho Chaplina.
Naša turisticko-náučná vychádzka pokračovala kúpeľ-

ným parkom, ktorý sa rozprestiera približne na 18 ha.

Vyznačuje sa unikátnymi stromami a ďalšími exotickými

rastlinami. Naším cieľom bolo ich praktické spoznávanie

na základe videného, ale i preštudovanie 15 náučných

1. deň

tabuliek, ktoré boli rozmiestnené na rozličných miestach

v parku. Danú úlohu sme zrealizovali hravým, súťaživým

spôsobom. Žiakov sme rozdelili do šiestich družstiev,

každé malo päť členov, a určili sme im dve alebo tri čísla

náučných tabúľ, ktoré mali nájsť a získať z nich infor-

mácie.
Súťaž bola odštartovaná od umelo vytvoreného

Labutieho jazierka na riečke Teplička, ktoré v minulosti

slúžilo ako verejné kúpalisko. Dnes počas letných

mesiacov sa na ňom dá člnkovať a po celý rok kŕmiť

ryby a divé kačice. Na ostrovčeku rastie 25 m vysoký,

asi 100 rokov starý a zákonom chránený tisovec

dvojradový.

Spoločným preštudovaním náučnej tabuľky o tomto

vzácnom strome sa súťaž začala a jej vyhodnotenie sme

uskutočnili v rámci večerného programu.
So súťažiacimi sme sa opäť stretli na začiatku parku

a spoločne pokračovali v návrate do rekreačného

zariadenia. Cestou sme si ešte prezreli budovu, ktorá

patrí vláde Slovenskej republiky, budovu železničnej

stanice, kde do roku 2011 končievala cestu známa

trenčianskoteplická električka, známe hotely PAX,

KRYM, SLOVAKIA, FLÓRA, kúpeľné domy VLÁRA,

ORAVA, ESPLANADE a pod.
Avšak žiakov najviac zaujal bazén GRAND, spre-

vádzkovaný v roku 2008. Jeho celoročná prevádzka
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ponúka rôzne vodné atrakcie a prekrásny výhľad na

okolité lesy. Ochutnávkou liečivej vody s typickou

sírovou arómou z pitného prameňa Iphigenia na ná-

mestí kúpeľného mestečka sme našu turisticko-náučnú

vychádzku ukončili.

Popri riečke Teplička sme sa unavení, ale obohatení

o množstvo zaujímavých poznatkov vrátili do rekreač-

ného zariadenia.
Po chutnej večeri nás čakala zoznamovacia diskotéka,

ktorej predchádzala tanečná aktivita spojená so spevom.

Za pomoci našich animátorov sme sa naučili rôzne

tančeky, z ktorých sa nám najviac páčila – fajnovka

z Twistova – „ALALA každý vie, ALALA v Twistove,

ALALA že je fajn...“

– sa začal krásnym ránom zaliatym slniečkom.

Po raňajkách sme sa prepravili po skupinách do

Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach, kde sme

vo vyhrievanom antikorovom bazéne absolvovali prvé

hodiny nášho plaveckého výcviku s profesionálnou

inštruktorkou plávania pani učiteľkou Janíkovou.

2. deň

Po návrate z plávania sme sa zišli v spoločenskej

miestnosti a prostredníctvom videoprojekcie sme si

pripomenuli miesta, ktoré sme v predchádzajúci deň

navštívili. Následne po rozdelení do dvoch skupín sme

mohli realizovať spracovávanie poznatkov. Pokiaľ prvá

skupina pracovala v anglickom jazyku, v druhej skupine

práca prebiehala v nemeckom jazyku. Neskôr sa skupiny

vystriedali. V tento deň sme získavali a postupne

zhromažďovali prvé informácie o pamätihodnostiach

Trenčianskych Teplíc, ako i faune a flóre blízkeho okolia

v cudzích jazykoch. Tie sme v nasledovné dni spraco-

vávali vo svojich projektoch.
Večer nás zabavil i poučil skvelý program BINGO,

plný vedomostných úloh.

– nás po raňajkách opätovne čakal relax

v príjemnej ohrievanej vode na plaveckom kurze.

Vyskúšali sme si rôzne plavecké štýly – prsia, motýlik,

kraul, znak – a pripravovali sme sa na plavecké preteky,

ktoré nás čakali nasledovný deň.
Po obede sme začali prácu na vlastných skupinových

projektoch, posteroch. Tvorili sme jednoduché vety

v anglickom, v nemeckom jazyku a pripravovali grafické

spracovanie projektov – kreslili, vystrihovali, lepili a pod.

Tímová práca v jednotlivých skupinách sa vyznačovala

vysokým zanietením, vzájomnou kooperáciou a tvori-

vou atmosférou. Po olovrante sme spolu s našimi

animátormi športovali – hrali futbal, florbal, prehadzo-

vanú, tenis. Večerný program bol plný zábavy a smiechu,

pretože sme plnili rôzne vtipné úlohy.

–„Hurá, plavecké preteky!“ – s nadšením sme

prišli poslednýkrát do obľúbeného plaveckého bazéna.

Po rozhýbaní vo vode inštruktorka plávania pripravila

pre nás plavecké preteky v dvoch disciplínach – kraul

a prsia na 25 m. Za búrlivého povzbudzovania boli

v cieli určení víťazi v kategórii chlapci a dievčatá, ktorí

dosiahli prvé tri najlepšie časy. Následne boli dekorovaní

zlatou, striebornou a bronzovou medailou a z rúk

organizátorov si prevzali diplomy a ceny. S bazénom

a plávaním sme sa rozlúčili veselými hrami vo vode.
Popoludní sme finalizovali spracovávanie našich

projektov, v ktorých sme zážitkovou formou aplikovali

osvojené poznatky .
Členovia jednotlivých skupín vzájomne spolupracovali,

vymieňali si názory o výslednej podobe svojho projektu,

prípadne konzultovali gramatické, resp. lexikálne

nejasnosti s pedagógom cudzieho jazyka. Postupne

práce žiakov boli ukončené. Nasledovala príprava na ich

prezentáciu, teda rozdelenie úloh pre jednotlivých

tvorcov, ktorí mali nasledujúci deň oboznámiť ostatných

kamarátov so svojím výsledným projektom, posterom.
Po tvorivej práci nás čakal netradičný olovrant v podobe

opekania špekáčikov, ktorý sa nám páčil. Avšak veľmi

lákavou a pre mnohých z nás i adrenalínovou aktivitou

bola jazda na štvorkolkách. Tú pre nás pripravili ako

odmenu po našej intenzívnej cudzojazyčnej činnosti

naši skvelí animátori.
Záverečný večer sa niesol v znamení rozlúčkovej

diskotéky. Okrem tanca si animátori pre nás pripravili
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množstvo zábavných súťaží, pri ktorých sme si vyskúšali

nielen svoju šikovnosť, ale i pohotové reakcie a zmysel

pre humor.

– predstavoval záver nášho jazykovo-plaveckého

tábora NEVÄDZA CAMP. Dopoludnia sa uskutočnila

prezentácia projektov, posterov, ktoré si skupiny

pripravili a vypracovali počas pobytu. Postupne

tvorcovia oboznámili ostatných so spracovanými

informáciami o okolitej faune, flóre a pamätihod-

nostiach kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice.

Tie prezentovali v anglickom a v nemeckom jazyku.

Na záver boli vyhlásené prvé tri najlepšie projekty.

Hodnotila sa nielen obsahová a grafická stránka

spracovaného projektu, ale i jeho prezentácia. Okrem

víťazných projektov na prvých troch miestach boli

maličkosťami ocenení všetci tvorcovia za aktívny prístup,

snahu a tvorivú sebarealizáciu.

Zrealizovaný pilotný projekt jazykovo-plavecký tábor

NEVÄDZA CAMP bol úspešný, splnil naše oča-

kávania, ale predovšetkým žiaci ho hodnotili v super-

latívoch. A o to nám prioritne išlo.
Obohatení o poznatky a praktické skúsenosti,

zdokonalení v jazykových zručnostiach, posilnení vo

fyzickej výkonnosti, ale i plní veselých a nezabud-

nuteľných zážitkov sme sa vrátili do Bratislavy.
Z hľadiska prípravy a realizácie uvedeného projektu

môžeme konštatovať, že pri vlastnej organizácii sa

vyhneme nesmiernemu množstvu byrokracie, v porov-

naní s projektmi ponúkanými inými inštitúciami.

V súčasnosti rodičia zúčastnených žiakov, ale i členovia

rodičovského združenia sú ochotní finančne prispieť

na realizáciu projektov v prospech všestranného rozvoja

našich detí. Dokonca zabezpečia i sponzorské darčeky

v podobe rôznych maličkostí – šiltovky, tričká, perá,

prívesky a pod., ktoré sme využili pri vyhodnotení súťaží

a projektových prác. Poďakovanie patrí i miestnej akčnej

skupine mikroregiónu Teplička so sídlom v Tren-

čianskych Tepliciach, ktorí nás podporili nielen

propagačnými materiálmi, ale i drobnými pozornosťami

– klobúčikmi, pexesami, záložkami a perami, ktoré

žiakom budú pripomínať malebné kúpeľné mestečko

Trenčianske Teplice.
No a na nás pedagógoch spočíva organizovanie ta-

kýchto pre žiakov pútavých a hravých projektov, pri

ktorých sa výučba cudzích jazykov stane netradičnou,

zaujímavou a modernou. Navyše, ich realizácia dokáže

podnietiť nielen zvýšenie intenzity pohybových aktivít

našich detí, ale i vštepiť a rozvinúť ich pozitívny vzťah

k prírode, turistike a k poznávaniu krás domoviny.

PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD.,
ZŠ Bratislava
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Slovo na záver


