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Naša vízia:  
„Múdre a šťastné deti s úctou k sebe a svetu 
okolo nás.“ 
 
 
Milí žiaci, vážení rodičia, 

v šk.roku 2016/2017 môžeme vďaka 
finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska 

získanej z grantového programu Hodina 
deťom realizovať projekt   

 

„V znamení Dúhy“ . 
 
Jeho cieľom je pilotné overovanie školského 
programu  "Dúha", ktorý sa primárne 
zameriava na žiakov 6.ročníka.  
Projekt nadväzuje na dlhodobé školské 
projekty, ktoré využívajú rozvoj životných 
zručností žiakov a budovanie pozitívnej 
klímy v škole.  
Na 1.stupni je to projekt Dúhové kráľovstvo, 
ktorý zavádza neohrozujúce prostredie 
metodikou ITV/VEU.  
Na 2.stupni sa úspešne realizujú projekty 
Tím trieda, Rovesnícki mediátori, či 
Dobrovoľnícki patróni, ktorých hlavným 
cieľom je participácia žiakov na rozvoji školy 
a vytváranie bezpečného a vzájomne 
rešpektujúceho prostredia.  
V súčasnosti vnímame potrebu 
intenzívnejšej práce so skupinou žiakov 
6.ročníka v oblasti silnejúceho vplyvu médii 
a moderných IKT na ich zdravý duševný 
vývin.  
Väčšina týchto negatívnych vplyvov súvisí 
predovšetkým s domácim prostredím. 
Program Dúha sa preto zameriava na 
zefektívnenie spolupráce s rodičmi pri 
riešení tohto problému.  
Symbolika dúhy znamená prítomnosť 
prekážok v našom živote ako príležitosť 
osobného rastu, rovnako ako potreba búrky 

pre vznik dúhy. 

Ak sa chcete dozvedieť o 
voľných miestach alebo 
poslať svoj životopis, 
navštívte našu webovú 
lokalitu: 
www.lucernepublishing.com 

Prostredníctvom tvorivých seminárov a dielní si 
budú žiaci rozvíjať svoje životné zručnosti 
potrebné na zvládnutie záťažových situácii v 
období dospievania.  
Zoznámia sa s terapeutickými metódami- 
arteterapia, pohybová terapia a canisterapia, 
ktoré predstavia aj svojim rodičom.  
Vytvoria pravidlá vzájomne rešpektujúcej 
komunikácie modernými komunikačnými 
technológiami, ktoré si precvičia 
prostredníctvom "Dúhovej linky".  
S využitím rovesníckej mediácie sa naučia 
participovať na riešení individuálnych 
problémov. Vytvoria informačný materiál pre 
žiakov a rodičov, v ktorom predstavia výsledky 
projektových aktivít.  
Podmienkou úspešnosti programu "Dúha" je aj 
aktívne zapojenie rodičov. V neformálnych 
spoločných aktivitách s deťmi získajú prehľad o 
projektových aktivitách, upevnia si rodinné 
väzby a spoluprácu so školou.  
Stretnutia s odborníkmi im ponúknu cenné rady 
pri pravidlách rešpektujúcej výchovy nielen 
v období dospievania.  
 
Koordinátor projektu: RNDr.E.Blašková 
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Harmonogram aktivít: 
 
Sept. 2016 : Čo nás trápi, teší čo/kto nám 
pomáha? 

 Prieskumy názor a postojov detí a dospelých 
 Stretnutie triedy, projektová práca. 
 
Okt. 2016:  Deti v sieti 
 Prieskumy názorov na význam IKT v živote 

detí. 
 Stretnutie triedy, projektová práca. 
 Terapeutický seminár zameraný na 

arteterapiu. 
 
Nov.2016: Deti v sieti-  Kyberšikana 
 Stretnutie triedy, projektová práca. 
 Terapeutický seminár zameraný na 

muzikoterapiu 
 Odborná prednáška pre rodičov-  

„Ako stanoviť pravidlá pre používanie IKT“ 
 
Dec. 2016: Dôverní priatelia 
 Zážitkový seminár – riešenie konfliktov 

a mediácia 
 Stretnutie pri čaji- posedenie pre rodičov 

a deti 
 
Jan.- feb. 2017: Dúhová linka 
 Zážitkový seminár- Rovesnícka internetová 

poradňa 
  Terapeutický seminár zameraný na 

canisterapiu 
 Stretnutie triedy, projektová práca. 
 Odborná prednáška pre rodičov-  

Pravidlá rešpektujúcej komunikácie. 
 
Mar. 2017: Hodnotenie 
 Stretnutie pri čaji- posedenie pre rodičov 

a deti 
 Tvorba a distribúcia informačných brožúr  
 Záverečné hodnotenie projektu a možnosti 

využitia programu Dúha v budúcnosti 
 
Poznámka:  
Jednotlivé aktivity budú realizované s ohľadom na 
organizáciu vyučovania väčšinou v rámci Plánu triednych 
aktivít. 

 


