
  
 

 

 

Projektový 
týždeň 

 
 

Žiaci 3. ročníka 
 
 
 

Cieľ: 
 

- podporiť túžbu po vzdelaní – veď vzdelávať ducha je práve 
tak potrebné, ako živiť telo, 

 
- podporiť túžbu po múdrosti – veď múdry človek vie čerpať 

nielen um, ale aj dobro od všetkých a od všetkého, 
 
- podporiť lásku ku knihám – veď knihy sú pre ľudí tým, čím 

sú pre vtákov krídla. 
 

 
Termín: 15. – 19.5.2023 

 
Prezentácia: 26. mája 2023 



Organizácia : 
 
1. Žiaci si vyberajú 1 tému na svoju prácu z ponuky jednotlivých predmetových 

komisií. 
 
2. Témy navrhujú predmetové komisie a sú zverejnené na 

https://gjgt.sk/page/projektovy-tyzden-ziakov-3-rocnika. V prípade, že si 
chcete zvoliť tému, ktorá nie je v ponuke, môžete tak urobiť až po 
konzultácii s vyučujúcim predmetu, do ktorého téma patrí. Vyučujúci na 
prihlášku podpíše, že s danou témou súhlasí. 

 
3. V termíne  do 24. marca 2023 (piatok) si žiaci zvolia tému svojej projektovej 

práce a odovzdajú prihlášku so zvolenou témou  triednemu profesorovi. 
 
4. Žiaci pracujú samostatne. 
 
5. Žiaci môžu využívať konzultácie s vyučujúcimi, resp. inými odborníkmi. 

 
6. Termín práce: 15.5. – 19.5.2023 (maturitný týždeň). Žiaci môžu pracovať 

v škole  (vo vyhradených priestoroch), vo vedeckej knižnici, doma  (je 
potrebný súhlas zákonného zástupcu). 

 
7. Prácu žiak odovzdá nasledovne: 

 
Do dňa 23.5. do 8,00 pošle žiak verziu práce vo worde a ppt prezentáciu na 
adresu projekty.jgt@gmail.com , obe prílohy budú pomenované nasledovne 

             Meno_priezvisko_trieda_2023 
 

Dňa 23.5. počas prvej vyučovacej hodiny určenému vyučujúcemu 
jeden exemplár práce v tlačenej forme zviazaný hrebeňovou väzbou. 

     
8.  Dňa  26.mája 2023 (piatok) sa uskutoční prezentácia práce v jednotlivých  

komisiách pred žiakmi 1. a 2. ročníka.  
 
9.  Prezentáciu práce hodnotí dvoj - trojčlenná komisia, ktorú tvoria členovia 

jednotlivých predmetových komisií alebo prizvaní odborníci v danej oblasti. 
Obhajoba práce je hodnotená známkou. 

 
10.  Prezentácia bude prebiehať podľa vopred určeného harmonogramu. 

 

mailto:projekty.jgt@gmail.com


11.  Na prezentáciu pred žiakmi nižších ročníkov si doneste na USB kľúči svoju 
PPT prezentáciu.  

 
12.  Čas prezentácie jednej práce: max. 20 minút 

 
13.  Prezentácie sa môžu zúčastniť aj rodičia. 

 
14.  Hodnotenie prezentácií bude po skončení posledného žiaka v skupine. 

Známka sa zaratúva do zvoleného predmetu.  
 
15.  V prípade neodovzdania práce alebo nedodržania termínu bude mať žiak 

30 neospravedlnených hodín. 
 

 
 
 
Informácie ku tomu, ako má vyzerať wordové spracovanie práce, poskytli 
žiakom vyučujúci slovenského jazyka a literatúry.  
Informácie môžete nájsť na stránke školy v predmetovej komisii slovenského 
jazyka, časti dokumenty. 
http://www.gjgt.sk/page/rocnikova-praca 
 
Formálnu stránku práce budú hodnotiť vyučujúci slovenského jazyka.  
 
 
 
PPT prezentácia, ktorú použijete pri prezentovaní dňa 26.5.2023, má 
obsahovať minimálne 15 snímok. 
 
 

http://www.gjgt.sk/page/rocnikova-praca

