
Základná škola, Ul. Ing. Kožucha 

Spišská Nová Ves 

Triedy pre intelektovo nadané deti 



„Treba si vybrať medzi školou, 

kde sa učiteľom ľahko vyučuje 

a školou , kde sa deťom ľahko učí.“ 

L. N. Tolstoj 

Nadanie a talent sa všade vo vyspelých krajinách 

pokladá za obrovské bohatstvo, ktoré treba 

objavovať, rozvíjať a podporovať, aby prinieslo 

úžitok pre všetkých. 



Projekt starostlivosti o nadané deti 

Realizuje sa od 1.9.1993 v Bratislave, 

             od 2.9.2003 v Spišskej Novej Vsi 

CIEĽ :  - vytvorenie primeraných podmienok pre 
rozvoj potenciálu nadaných detí 

    - stimulovanie a vedenie detí k používaniu 
vyšších úrovní myslenia a tvorivosti 

          - všestranná podpora emocionálnej a 
sociálnej stránky osobnosti žiaka 

   - poskytnutie priestoru a podmienok na 
optimálny rozvoj všestranných, ako aj 
špecifických schopností a záujmov 



História: 
• školský rok : 

• 2003/2004 otvorený prvý a tretí ročník 

• 2004/2005 štyri ročníky na prvom stupni ZŠ 

• 2005/2006 otvorený piaty ročník a celý prvý stupeň 

• 2006/2007 dva ročníky na druhom stupni ZŠ a celý prvý stupeň 

• 2007/2008 tri ročníky na druhom stupni ZŠ a celý prvý stupeň 

• 2008/2009 štyri ročníky na druhom stupni ZŠ a celý prvý stupeň 

• 2009/2010 celý prvý aj druhý stupeň 

 



Nadaní žiaci sú: 

•  tvorivejší a samostatnejší, 

•  nemajú problém diskutovať 

o rôznych témach a vyjadriť 

svoj vlastný názor, 

• so záujmom riešia 

problémové úlohy, 

• bez veľkých problémov 

dokážu o svojej práci 

komunikovať aj v cudzom 

jazyku. 

 



Čím skôr podchytené a 

usmernené nadané dieťa je – 

tým výraznejšie je jeho 

napredovanie... 



    Ročníková práca   
 je súčasťou absolvovania každého jedného ročníka  

 je vyjadrením záujmu dieťaťa, jej prostredníctvom sa     

dieťa realizuje vo svojej dominantne oblasti, vyjadruje 

svoje postrehy a názory 

 tému si dieťa vyberá samo, neprelína sa s preberaným         

učivom 

 deti v nich rozvíjajú svoje zručnosti a záujmy 

 záverečná prezentácia každej práce pred auditóriom a 

diskusia  



ROČNÍKOVÉ   PRÁCE 



PREZENTÁCIE   ROČNÍKOVÝCH   PRÁC 



   Obohatenie   
 štúdium a spracovanie informácií z rôznych oblastí v 

rámci danej témy 

 žiaci po výbere a spracovaní informácií vytvárajú 
prezentácie, o ktorých spoločne diskutujú 

  Príklady tém : Zvláštne zvieratá Zeme   
   Moria a oceány 

    Vesmír 

    Staroveké civilizácie 

    Vynálezy a objavy 

    Austrália 

 

 

 



 

   OBOHATENIE :  Lesné zvieratá   Dinosaury   Vačkovce  

            



OBOHATENIE :  Moria a  oceány 



OBOHATENIE :     Staroveké civilizácie 

   

    

 



 OBOHATENIE :  Objavy a vynálezy 

 

 



VLASTIVEDA 



MATEMATIKA 



SLOVENSKÝ JAZYK 



ANGLICKÝ JAZYK 



PRÍRODOVEDA 



Úspechy našich žiakov: 

BELGICKO – NAMUR  2006 

Slavomír Gregorík   –   Majster Pavol z Levoče 



BARCELONA  2007 

 Slavomír Gregorík         Jakub Dovčík 
Napoleon Bonaparte  Točiaci sa kotúč vetra 

 Čo o ňom (ne) viete 

 



Ďakujeme za pozornosť... 

Zuzana Šoltésová 

 


