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CIELE
- projektové vyučovanie
- zážitkové vyučovaní
- environmentálna výchova
- budovanie národného seba/vedomia
- priestor pre všetky druhy komunikácie účastníkov 
/verbálna, nonverbálna, výtvarná.../
- rozvoj výtvarných zručnosti 
/včlenenie súčasných art–médií.../
- rozvoj zručnosti v multimediálnej oblasti
- využitie IKT v praxi

- propagácia a prezentácia Slovenska 
- individuálny pohľad na svoj región a jeho priority



POPIS 
hlavného produktu

1. mapa Slovenska / kraj / mestá/
2. mesto - aktuálna téma /1.ročník – dominanty/

- archív /témy minulých ročníkov/

témy ďalších ročníkov - architektúra /stará, moderná/, doprava, mapy, 
priemysel, poľnohospodárstvo, zaujímavosti, remeslá /solivarská čipka/, 
príroda /fauna, flóra, národné bohatstvo, jaskyne, rieky/, dejiny, osobnosti, 
umenie, podujatia, šport, kultúra, školstvo, zdravotníctvo, požiarnici, obrana, 
obchod atď.

predmety
výtvarná výchova, informatika 
medzipredmetové súvislosti   
dejepis, geografia, prírodopis, cudzie jazyky...
vekové rozpätie účastníkov
I. cyklus - 1. až 9. ročník ZUŠ – výtvarný odbor



OBSAH 
webovej stránky

- Mapa malých výtvarníkov
- Oznam
- Aktuálny projekt
- Archív 
- Pravidlá
- Prihlásenie
- Diskusia
- Kontakt
- Odkazy
- Vyhodnotenie
- Medializácia



TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

- námety budú vyhlásené raz ročne v priebehu septembra
- vytvorené práce môžete fotografovať alebo nasnímať skenerom
- dodržiavajte rozmer obrázku max.600 x 600 pixlov 
a rozlíšenie max.75 dpi 
- používajte formáty:
Obrázkové formáty: J PG, GIF, BMP, CPT, ... 
Animované formáty : AVI, animovaný GIF, MPG, MOV, WMV,...
- práce skomprimujte niektorým z komprimačných programov 
(napr.: WinRar, WinZip). 
- každú prácu zašlite na adresu projektu: 
koordinator@teleprojekt-zus.sk
- každý účastník /žiak/môže v jednom kole zaslať maximálne jednu 
prácu alebo jeden výtvarný rád s informáciou o práci, buď v dotazníku 
prihlásenia alebo vo formáte TXT, DOC alebo Power Point, 



realizačné obdobie september – apríl 
(viď. Technické pravidlá a prihlasovanie), 
2006 – 2020 ☺

hodnotiace obdobie máj 
(vybranou výtvarnou komisiou aj zo zahraničných 

umeleckých kruhov, formou virtuálnej konferencie), najlepšie práce budú
výtvarnou prezentáciou mesta na mape Slovenska v danej kategórii

prezentačné obdobie jún – august
(vernisáž, workshop, medializacia v TV, rádiách 

a časopisoch, vydanie odborného článku v Pedagogických rozhľadoch 
a rozposielanie výsledného manuálu resp. bulletinu na školskú správu, 
ministerstvo školstva a všetky školy v prešovskom kraji – v neposlednej 
miere aj prezentácia na web stránke www.teleprojekt.zus.sk

OČAKÁVANÝ 
PRIEBEH A VÝSLEDKY



PRIHLÁŠKA 
do projektu /vzor/

Názov školy:  
Adresa školy:    
Meno účastníka:                         
e-mail:
* nepovinne – foto, link, info o účastníkovi
(možná komunikácia medzi účastníkmi)
Kategória:   
Meno pedagóga:  
e-mail:      
Informácia o práci: /prečo? čo? ako?/



Vyhľadávacie servery:
slovenské:
http://www.google.sk/
http://www.centrum.sk/
http://www.infovek.sk/

české:
http://www.stahuj.cz/
http://www.seznam.cz/

zahraničné:
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/



Prešov 2006

za neutíchajúci potlesk 
ďakujeme

☺


