
         Paleodielňa – 12.6.2019 ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava 

Paleodielňa je workshop, kde si deti môžu trocha pričuchnúť k dobe kamennej, prejdeme sa 
spolu od praveku po starovek. Zážitkovým vyučovaním sa oboznámia so svetom lovcov, 
zberačov, roľníkov ale aj sumerských pisárov. (Zdroj: https://staretechnologie.sk/paleodielna) 
 

 

 

             Hodnotenie dňa žiakmi 8.A triedy, ktorí sa workshopu zúčastnili: 

Práca s kamennými nástrojmi, opracovanie dreva, 
táto aktivita bola pre nás náročná a hoci sme sa snažili, výsledok našej práce nebol veľmi 
pekný. Nami vytvorené predmety neboli najzaujímavejšie, ale boli funkčné, najmä oštep 
našej pani učiteľky triednej – Evy Petikovej. 
 
Výroba nití a povrazov zo žihľavy. 
Výroba nití a neskôr aj špagátov zo žihľavy nás veľmi zaujala, pretože táto aktivita bola od 
samotného začiatku, kedy sme „oholili“ stonku žihľavy, teda zbavili sme ju listov, až po 
následné spletenie jednotlivých vlákien „super“. Mnohých z nás prekvapila pevnosť nití 
a nečakali sme, že ich nedokážeme roztrhnúť. Bojovali sme so žihľavou všetkými silami 
a veríme, že sme boli úspešní...a naviac sme sa nasmiali, keď sme vytvárali náhodné dvojice 
pri práci, akou bolo skrúcanie nití do špagátu, ešte že nám mal kto pomôcť, bol to pán Kočan, 
náš lektor workshopu. 
 
Modelovanie z hliny. 
Moravianska a věstonická venuša. To, že venuše neboli len primitívne vyformované postavy 
žien, ale nádherné prepracované a jemné umelecké diela, žiaci zistia, keď si sami jednu skúsia 
vyrobiť z hliny. (Zdroj: https://staretechnologie.sk/paleodielna/) 
Naše skúsenosti s modelovaním a materiálom hlina – veľká zábava a hoci sme sa snažili, 
jeden kus hliny tak opracovať, „vyhladkať“ aby vznikla soška ženy, bol u niektorých nad naše 
sily. Venuše boli ako „vychudnuté modelky“, či „Pamely“...bola to predovšetkým zábava 
a aktivita sa nám páčila. 
 
Streľba z primitívneho luku a hod oštepom s pomocou vrhača oštepov. 
Vynikajúci záver dňa. Veľkou výhodou bolo, že sme mali nádherné počasie a dostatočne veľký 
priestor na školskom dvore, ktorý patril len nám. Začali sme vrhať oštepy, aj ten, čo vyrobila 
naša triedna učiteľka a na počudovanie, všetci sa tešili a oštepy lietali nielen vysoko, ale aj 
ďaleko. Táto aktivita naozaj zaujala úplne všetkých a potom aj streľba z primitívneho luku 
bola SUPER! Zároveň sme sa dozvedeli, že vyrobiť luk nie je záležitosťou niekoľkých hodín, ale 
niekoľkých dní a pán Kočan to dokázal.  



 
Vidieť, že tento lektor robí to, čo ho nielen baví, ale najmä o danej problematike veľa vie. 
Celú akciu pokladáme za zábavnú, zaujímavú a náučnú. 
 
ĎAKUJEME, vďační žiaci 8.A a tr.uč. Mgr. Eva Petiková 

 

 

 

 


