Aj vďaka škole spoznávajú pamiatky v regióne
Regionálna výchova
v Základnej škole
P. Jilemnického 1813/1,
Zvolen.

Predmet regionálna výchova
sa v našej škole začal vyučovať
v školskom roku 2009/2010
experimentálne a v nasledujúcom
školskom
roku
2010/2011 sa už vyučoval
v rámci projektu Inovatívne
vyučovanie vo zvolenských
základných školách a bol včlenený v rámci disponibilných
hodín do ŠkVP v 5. ročníku.
Od školského roku 2017/2018
sa tento predmet vyučuje aj
v 6. ročníku. Učebné osnovy sú
rozdelené do 5 tematických
celkov. V 5. ročníku sa preberajú 2 tematické celky, a to
Historické
pamätihodnosti
zvolenského regiónu a Prírodné bohatstvo zvolenského regiónu. V prvom tematickom
celku sa žiaci na vyučovaní dozvedajú informácie o pamiatkach zvolenského regiónu,
navštívia niektoré z nich (napr. Zvolenský zámok, Pustý
hrad, kostol sv. Alžbety atď.)
a v druhom tematickom celku
spoznávajú Zvolenskú kotlinu
s jej okolitými sopečnými pohoriami a chránenými územiami (napríklad Poľana, Javorie, Gavurky).
V 6. ročníku sa preberajú 3

tematické celky, a to Vstup
histórie do života žiaka, Krása
ľudového umenia a Kultúrna
inakosť v mojom regióne.
V týchto tematických celkoch žiaci získavajú informácie o histórii a význame slobodného kráľovského mesta
Zvolen a jeho okolia, spoznávajú významné historické
osobnosti nášho regiónu, dozvedajú sa zaujímavosti z oblasti ľudových zvykov a tradícií, ktoré sú najmä v Podpoľaní
geografickým a historickým
fenoménom (napríklad fujara,
detvianske kroje, laznícke
osídlenie v Hriňovej atď.)
a v poslednom
tematickom
celku získavajú vedomosti
o národnostných menšinách
žijúcich v našom meste a aj
v jeho okolí, ako sú napr. Rómovia, Česi a v poslednom období aj obyvatelia prichádzajúci sem z rôznych dôvodov zo
vzdialenejších krajín (napr.
práca, útek pred vojnou).
Žiaci počas školského roka
pracujú s pracovnými listami,
keďže k tomuto predmetu nie
je k dispozícii učebnica. Pracovné listy im umožňujú lepšie pochopiť geografiu, históriu, zvyky a tradície zvolenského regiónu. Na vyučovacích hodinách pracujú s IKT,
často sa používa DVD technika, čím sa zvyšuje predstavi-

vosť a obrazotvornosť žiakov.
Pracujú tiež s mapami, fotografiami a obrázkami.
Na vyučovaní regionálnej
výchovy sú vo výraznej miere
využívané medzipredmetové
vzťahy s inými predmetmi,
najmä s výtvarnou výchovou,
hudobnou výchovou, slovenským jazykom a literatúrou,
občianskou náukou, informatikou, dejepisom a geografiou.
Na hodinách žiaci vytvárajú
projekty, kreslia výkresy, vyrábajú mapy, alebo tvoria prezentácie v PowerPointe na určitú tému (napr. Pustý hrad,
Zvolenský zámok, kúpele Sliač,
Štiavnické vrchy, Čertova skala, Zolniansky lahar, Badínsky
prales atď.). Na konci školského roka majú možnosť svoje
práce prezentovať.
Regionálna výchova žiakov
zaujala, o čom svedčia mnohé
ich výroky. Tu sú niektoré
z nich:
Nikoleta Hybská, 5. A: Regionálnu výchovu mám rada,
lebo sa učíme o pamiatkach
a najviac sa mi páči, že sa môžem dozvedieť, čo sa stalo pred
mnohými rokmi, napr. naposledy som zistila, prečo a ako
vznikol Pustý hrad.
Matúš Zlocha, 5. A: Regionálnu výchovu mám rád, lebo máme dobrého učiteľa. Učí

nás o Zvolene a jeho okolí. Práve sme sa učili o Pustom hrade
a vypočuli sme si legendu o rytierovi Boršovi, ktorý podľa nej
dal hrad postaviť po úspešnej
poľovačke.“
Alžbeta Rábely, 6. A: Na regionálnej výchove ma bavilo,
keď sme sa učili o sopke Poľana a o Zvolenskom zámku.
Zaujalo ma, že ľudia si vybrali
toto miesto na svoj život pre
jeho výhodnú polohu.
Sofia Štímelová, 6. A: Regionálna výchova ma zaujíma,
lebo sa veľa dozviem o mojom
kraji, ale aj o Slovensku. Páči sa
mi, že veľa diskutujeme a niektoré veci, čo som ani nevedela, že existujú, som sa naučila
práve na tomto predmete.
Lara Margočová, 6. B: Regionálnu výchovu mám rada,
lebo niečo nové spoznám o našom regióne, hradoch a zámkoch, prírode či pamiatkach.
Najviac ma zaujal Pustý hrad
a drevený kostolík v Hronseku. Je neuveriteľné, že kostolík bol postavený bez jediného
klinca.
Daniel Valentíny, 6. B: Regionálnu výchovu mám rád,
lebo si na nej oddýchnem.
Mám ju rád, lebo sa tu učíme
o histórii Zvolena a prírode
okolo neho.
ŠTEFAN FERIANC,
ZŠ, P. JILEMNICKÉHO 1813/1, ZVOLEN

Na hodinách regionálnej výchovy pracujú žiaci aj s mapami, fotografiami či obrázkami.
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