SRDCE PLNÉ ZDRAVIA
EDUKATÍVNY PROJEKT PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
3 nadácie sa spojili a ukázali ako žiť zdravšie
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SRDCE PLNÉ ZDRAVIA
Zdravý životný štýl






Optimálny krvný tlak
Nefajčenie
Správna výživa
Pravidelný pohyb
Správna hmotnosť

SRDCE PLNÉ ZDRAVIA zaujalo

SRDCE PLNÉ ZDRAVIA
- aj vďaka poradcom výživy

SRDCE PLNÉ ZDRAVIA chutilo

SRDCE PLNÉ ZDRAVIA cvičilo

SRDCE PLNÉ ZDRAVIA
pravidelné cvičenie - DIEVČATÁ
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pravidelné cvičenie - CHLAPCI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

nie

DS
BA
MA
ZA
TN
RS
CA
PO
KE
TV
LV
TT
PD
NR
NO
LM
BB
LC
KK
HN
SNV
SĽ

áno

SRDCE PLNÉ ZDRAVIA

SRDCE PLNÉ ZDRAVIA a cholesterol
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Prečo pokračovať ďalej...
Dobrý deň,
Váš projekt bol úžasný, deti ešte dlho o dojmoch a
pojmoch rozprávali. Pokračovali sme v tom aj na iných
hodinách, prípravou rôznych projektov na tému
srdiečka. Ešte aj tí najmenší, ktorí mohli prejsť
srdiečkom sa pýtali na prednášky, doplňujúce aktivity.
Takže z celého srdca ďakujeme, že sme mohli byť
súčasťou Vášho projektu.
Mgr. Ľuba Jarošová, zástupkyňa ZŠ Medzilaborecká 11,
Bratislava.
S potešením sme prijali Vašu ponuku predstaviť našej
škole projekt Srdce plné zdravia. Pre naše deti to bol
obrovský zážitok. Zúčastnili sa besedy, mohli si
zasúťažiť o zaujímavá ceny, získali nové vedomosti, zistili
aký majú krvný tlak, či majú zvýšený obsah cholesterolu
v krvi a mohli sa prejsť zväčšeným modelom srdca. Žiaci
a aj ich učitelia sa vyjadrovali veľmi pozitívne k celému
projektu a vyjadrili presvedčenie, že je veľmi vhodné aj
takouto formou propagovať zdravý životný štýl.
Prajeme Vám, aby ste v tomto projekte mohli
pokračovať a mohli osloviť čo najviac škôl a žiakov na
celom Slovensku.
Ing. Július Masaryk – riaditeľ ZŠ s MŠ – AI és Óvoda,
Kolíňany

Projekt SRDCE PLNÉ ZDRAVIA sme vnímali veľmi pozitívne. Nie
každý deň sa ponúka možnosť "poprechádzať sa " vnútri srdiečka.
Deti, ale i dospelí túto možnosť veľmi ocenili. Zároveň ešte dostali
ďalšie informácie o zdravom životnom štýle, životospráve ap.
Bola by určite škoda zrušiť takýto zmysluplný projekt. Veríme, že
sa tak nestane.
Držíme Vám palce vo Vašej práci.
Mgr. Jana Balušíková, ZŠ Hodžova 37, Trenčín
Edukatívny projekt Srdce plné zdravia sa na našej škole ZŠ
Pugačevova v Humennom realizoval dňa 28. januára 2015.
Ponuka zúčastniť sa na ňom bola atraktívna aj preto, že sme boli
vybraní ako jedna zo ZŠ z celého zemplínskeho regiónu.
Realizácia projektu bola na vynikajúcej úrovni. Toto podujatie
ocenili všetci žiaci (7. a 8. ročníka), ktorí sa na nej zúčastnili a
takisto aj pedagógovia našej školy. Malo význam nielen z hľadiska
odbornej informovanosti žiakov, ale splnilo aj účel zážitkového
vyučovania, ktoré žiaci veľmi oceňujú. (Žiaci 7. ročníka sa práve
problematikou obehovej sústavy zaoberali na vyučovacích
hodinách, takže tento projekt bol vynikajúcim doplnením našich
teoretických poznatkov.)
Tím, ktorý realizoval podujatie bol odborne aj organizačne
vynikajúco pripravený.
Vzhľadom na kvalitu tohto projektu by sme sa ho veľmi radi
zúčastnili aj budúcnosti.
Ďakujeme.
Mgr. Andrea Polanská, učiteľka ZŠ Pugačevova, Humenné

a ešte jedno vyjadrenie na záver...
V prvom rade sa chcem ešte raz za podujatie poďakovať v mene vedenia školy, mňa, pedagógov a v neposlednom rade žiakov. Projektov
ako bol tento je veľmi málo a ja by som len uvítala ďalšie a ďalšie. Ospravedlňujem sa ale stručná nebudem ;-) ja ako mladý (3. ročná
prax) pedagóg vidím niekoľko pozitív, ktoré zhrniem do niekoľkých bodov:
1. žiaci nižších ročníkov pochopili, že srdce nemá tvar srdiečkový a že je zložené z predsiení a komôr
2. žiaci vyšších ročníkov ochutnali zaujímavé jedlá (poprosíme recepty, aj deti si ich pýtajú)... a nechceli veriť, že ide o zdravú alternatívu,
ja osobne som svojej triede na Vianoce piekla vločkové koláčiky a mali úspech - motivovali ste ma aj vy
3. žiaci si vypočujú vysoko odbornú prezentáciu, všetkému rozumejú, pochopia aj súvislosti, ktoré v škole nemajú čas pochopiť, pretože
je dôležite s učivom aj napredovať a až toľkoto času sa nevenujeme zdravej výžive a srdcu, krv. obehu a podobne, hoci sa o to snažím.
4. aktivity, ktoré sú spojené aj s niečím poučným sú podľa mňa oveľa osožnejšie pre vedomostný rast žiakov v porovnaní s aktivitami,
ktoré sú len čisto prednáškové
5. organizácia bola nie sto ale tisícbodová, žiadny žiak nemal čas ulievať sa, počas cvičenia a športovania si overili svoje schopnosti aj z
tejto oblasti
6. žiaci si vymieňajú skúsenosti a poznatky a už teraz sa ma pýtajú, či aj oni budú robiť takéto aktivity, pričom ja som im nič nepovedala
(informácie si vymieňajú len oni sami)
7. v rámci projektu školy podporujúcej zdravie sa nám táto aktivita hodí a veľa škôl je do tohto projektu zapojených, lenže na realizáciu a
aktivity neostáva toľko priestoru, keďže vyučovanie je ohraničené časovo, a zároveň realizácia kvalitného tematického dňa pre školu,
alebo triedu trvá niekoľko mesiacov.
8. meranie glykémie a ostatných parametrov u nás nabudilo deti min. sa zamyslieť nad tým, čo robia správne a čo nie rozprávajú sa o
tom s rodičmi
9. žiakov veľmi motivovalo aj to rozdávanie srdiečok, museli počúvať a skutočne si zapamätali viac, niektorí žiaci dokonca začali
raňajkovať ( nosia si raňajky do školy, predtým jedli prvé jedlo obed)
10. veľa vecí sa ma pýtali ešte aj po tom, ako ste odišli a to je dôležité, vyvolať zvedavosť....
Bola by veľká škoda zrušiť niečo takéto, čo je organizačne, odborne... na veľmi vysokej úrovni. Ešte raz ďakujeme, vo veľmi dobrom
spomíname, a pevne verím, že takýchto projektov, bude oveľa, ale oveľa viac. Držím palce, aby ste boli úspešní a aby sa vaša snaha a
úsilie naplnilo. Ďakujem v menej celej ZŠ P. Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote a teším sa na stretnutie s vami znovu.
I. Farbiaková, učiteľka biológie

ĎAKUJE ZA SPOLUPRÁCU
v projekte
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