
Sprievodný list  

k projektu Bezpečné školy 2015 

1.kategória: "Ne"bezpečný internet 

Výtvarná tvorba - kolektívna 

 

Náš interný podnázov: Pusť myš, chyť ihlu. 

  

   Váš projekt sme v našej škole využili na to, aby sme na celom druhom stupni rozbehli už 

dlhšie plánovanú debatu na tému (ne)bezbečný internet.  

   Ako všetko, aj internet má svoju dobrú, aj svoju odvrátenú tvár. Rozprávali sme sa o tom na 

chodbách, na hodine informatiky, pri obede, pri práci, na krúžku, či po ceste zo školy. Pre 

nás, dospelých, bolo potešením zistiť, že žiakov téma zaujala a  kládli otázky , polemizovali či 

rozprávali o svojich skúsenostiach či skúsenostiach ľudí z ich najbližšieho okolia, ktoré neboli 

vždy len dobré... 

   Práca žiakov na projekte bola vedená  tímovo,  s prvkami ekológie a hlavne bola tvorivá - 

výsledná predstava o diele vznikala "za jazdy". Dôraz bol kladený na spoluprácu a 

komunikáciu žiakov naprieč ročníkmi. Aj preto, lebo sme presvedčení, že škola môže byť 

bezpečná len vtedy, ak sa v nej cielene pestuje komunikácia a vzťahy. 

Tieto  kritériá boli základom celého projektu, ako cesta, ktorá je sama o sebe cieľom.  

PRIEBEH 

• 1 Zbierka: 

Vznikla myšlienka, spraviť cez sociálnu sieť  zbierku starých riflí a bielych plachiet. S textilom ako 

výtvarným materiálom deti nemajú toľko skúseností ako s papierom, takže ponúkala sa tu aj možnosť 

zaujať netradičnosťou materiálu.  

• 2.Forma projektu: 

Rozhodli sme sa pre patchwork - dá sa v ňom využiť rozmanitosť témy 

• 3. Strihanie: 

Žiaci dobrovoľníci strihali látky na určitú veľkosť 

• 4. Debata, rozmýšľanie a kreslenie: 



Žiaci druhého stupňa dostali možnosť nakresliť na štvorček bielej látky (10x10cm) niečo, čo podľa 

nich môže byť na internete nebezpečné, ale aj to, čo v čom nám internet pomáha - formou 

piktogramu. 

• 5. Háčkovanie a šitie, kompletizácia 

Základ diela je vytvorený zo starých riflí (zbierka, eko, spolupráca), na ktoré sú prišité textilné 

piktogramy na danú tému. Pomedzi ne sa tiahne jednoduchá žltá háčkovaná sieť (retiazka). Dielo 

skrášľujú aj gombíky (zbierka). V ľavom dolnom rohu je jeden zo symbolov internetu. Na tvorivých 

dieňach žiaci  vytvorili textilné kvietky, ktoré ho zdobia. Všetky ručné práce robili žiaci, pod vedením 

pedagógov. Podperu robí kartón,  ktorý by mal inak cestu do koša...(eko) 

Záver: Išlo nám o to, aby celý proces bol v súlade s myšlienkou. Forma projektu ponúkla žiakom 

využívať ruky, oči, čas aj komunikáciu inak, ako pri počítači, na internete. Zároveň sme využívali 

internet na správnu vec (zbierky materiálov, návody na šitie, hľadanie informácií o téme ap.). Témou 

rozhovorov pri práci boli nástrahy a výhody internetu.   

 

Posielame Vám náš fotopríbeh, na konci ktorého je výsledné dielo.  :) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 



 



 

 



 

 


