
 

 

Propozície 

Aj moja starká/starký sa dá zaočkovať 

 

 
Vzťah starého rodiča a vnúčaťa je niečo jedinečné a láskavé. Všetci si pamätáme, ako nám 

starí rodičia čítali rozprávky, strúhali jabĺčka, varili krupicu a rozprávali príbehy. Prišiel čas 

odplaty. Opäť to známe O troch grošoch. Tentoraz sa budeme učiť navzájom. Náš nový 

projekt je určený pre fénixákov a fénixáčky ale aj ich starých rodičov.! 

V projekte Aj moja starká / starký sa dá zaočkovať tému medzigeneračného učenia rozšírime 

o tému očkovania, falošných informácií, hoaxov a pokúsime chrániť našich starkých. Počas 

pandémie, nesmieme totiž zabúdať na to, že práve naši starí rodičia sú teraz najzraniteľnejší. 

Tieto na pohľad vážne témy doplníme veselými úlohami, tipmi na spoločné aktivity, 

inšpiráciami a hrami pre vnúčatá a ich starých rodičov 

Úlohy a nápady budú prichádzať formou listov, ktoré budeme zasielať na mailové adresy ale 

aj zverejňovať na našej webovej stránke. 

 

Zapojením do nášho projektu dostanete informácie 

 Medzigeneračnom učení 

 O ochorení COVID 19 

 O zapojených fénixákoch a ich starých rodičoch 

 O vakcinácii 

 Ako spoločne tráviť voľný čas 

 
 

PROPOZÍCIE 

 

1. Vyhlasovateľ: 

Slovenská rada Fénixu 

 

2. Účel a poslanie: 

Projekt je realizovaný ako odozva na Pandémiu Covid 19 a opatrenia s ňou súvisiace. 
 

Cieľom tohto projektu je podporovať medzigeneračné učenie, pravdivo informovať o Covide 

19 a vakcinácii, umožniť zapojeným účastníkom dostať odpovede na to, čo ich v tejto oblasti 

trápi a získať relevantnú odpoveď. Zároveň chceme ukázať deťom, že aj ich starí rodičia 

potrebujú pozornosť a ony sú tie, ktoré to môžu zmeniť. 

 
3. Trvanie projektu: 

od 15. 3. – do 31. 8. 2021 



4. Cieľová skupina: 

Fénixáci a Fénixáčky od 5 – 18 rokov a ich starí rodičia 

 

5. Podmienky: 

Realizácia projektu bude záležať od aktivity zapojených účastníkov. Úlohou zapojených 

dvojíc bude 

 plniť aktivity, ktoré sú spracované v pracovných listoch, zaznamenávať ich plnenie 
a graficky ich spracovať. 

 Zúčastniť sa aktivity ZOOM - Čo budem robiť po pandémii. 

 Natočiť krátke video. 

 Úlohy budú zverejňované v mesačných intervaloch na webovej stránke 

 
 

Po krátkom predstavení projektu a zverejnení formuláru prihlášky dvojíc - vnúča dieťa 

bude projekt prebiehať v dvoch rovinách 

Web.: 

1. Informujeme o Covid 19 vakcinácii na webovej stránke formou spracovaných 
otázok a odpovedí 

 Prečo je dôležitá vakcinácia

 Akými vakcínami sa u nás očkuje pre koho sú určené

 

2. Spýtali ste sa odborníka 
 Odpovede odborníkov na otázky, ktoré trápia účastníkov projektu

 

3. Zverejnenie videí 

 DÁM SA ZAOČKOVAŤ, LEBO… alebo:

 MOJA/MÔJ STARKÁ/STARKÝ SA DÁ ZAOČKOVAŤ, LEBO….

4. Bezpečne som zaočkovaný/a - názory , postrehy, pocity zaočkovaných seniorov - 

spracovaných deťmi do rôznych výstupov 

5. Aj počas pandémie myslíme na iných - Zbierka okuliare pre Afriku 
 

6. Zhodnotenie a výstupy 
 

 
Aktivity pre zapojených účastníkov 

1. Náš spoločný denník projektu: Aj moja starká sa dá zaočkovať”. 

2. Každý mesiac zverejniť a zaslať poštou pracovný list, ktorý si starí rodičia s 

vnúčatami budú zakladať do zakladača. 

3. 6 “listov” s obsahom - informácie k panemickej situácii (o vakcínach), nápad ako 

spolu tráviť čas, úlohu k pandémii, úlohu k medzigeneračnému učeniu a námet na 

spoločný rozhovor 



4. Rozhovory s odborníkmi na najčastejšie otázky. Otázky bude možné položiť na 

Instagrame. Pre zapojených bude na otázky vytvorený google formulár, na ktorý 

dostanú link v jednom z listov. 

5. Spracovanie krátkeho videa so starými rodičmi alebo vnúčatami na tému buď: DÁM 

SA ZAOČKOVAŤ, LEBO… alebo: MOJA/MÔJ STARKÁ/STARKÝ SA DÁ 

ZAOČKOVAŤ, LEBO… 

6. Bezpečne som zaočkovaný/a - názory , postrehy, pocity zaočkovaných seniorov - 

spracovaných deťmi do rôznych výstupov 

7. Čo budeme robiť po pandémii? Spoločný Zoom s vyhliadkou do budúcnosti -spoločné 

naplánovanie krátkeho jednoduchého projektu/podujatia ( ZO Handlová) 

8. Odoslanie pracovných listov na vyhodnotenie, vyhodnotenie komisiou 

9. Odovzdanie certifikátov 

10. Realizácia výletu pre najaktívnejšiu dvojicu - Návšteva Bratislavy a plavba loďou na 

Devín 

 

 
 

Propagácia projektu 

- Články na webovej stránke 

- sociálne siete, 

- Hermes 

 
 

Hodnotenie: 

1. Všetky výstupy jednotlivých dvojíc bude hodnotiť externá komisia na základe aktivít 

a pracovných listov, aktivity na soc. sieťach . 

2. Dôležitým faktorom bude aj komunikácia medzi zapojenými účastníkmi a organizátormi 

3. Hodnotené budú aj spracované videá a výstupy mimo pracovných listov 

 

 
7) Formulár: 

Zapojiť sa môžete vyplnením formuláru na tomto linku: 

https://forms.gle/14uontWzQWpzQakTA 

A ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať: fenix@do-fenix.sk 

https://forms.gle/14uontWzQWpzQakTA
mailto:fenix@do-fenix.sk

