
 

 RÁMCOVÁ OSNOVA PROJEKTU  (NÁMETY) 

 

Dejiny rodu (doplniť meno rodu, alebo rodov, ktorých dejiny sú v práci 

spracované)................................................................................................... 

 

 

 

Autor, vek, škola(kontaktná adresa................................................................ 

Pedagóg, ktorý žiaka viedol (tituly a adresa, telefón)................................... 

dátum spracovania........................................................................................... 

 

 
Úvod: Prečo píšem dejiny svojho rodu / Čo je vlastne rodina, čo je pre mňa rodina, funkcia rodiny, 

miesto rodiny v spoločnosti, vplyv rodinného prostredia na môj vývoj/ 

 

I. Kapitola: Ja a moji najbližší 

 

 

1. Kto som?  (literárne spracovaný životopis a fotografie, či elektronické záznamy) 

 

2. Kto sú moji najbližší? (životopisy mamy, otca, súrodencov, starých rodičov, 

prastarých rodičov, iných blízkych ľudí, fotografie) 

 

3. Najvýznamnejšie osobnosti v našej rodine (osudy týchto ľudí) 

 

4. Akými cestami vzdelania a praxe museli prejsť tvoji rodičia, starí, či prastarí 

rodičia? Kde a čo študovali? Ako sa im darilo? 

 

5. Ako žili, pracovali, ale aj oddychovali, športovali a relaxovali vaši rodičia, starí 

rodičia? 

 

6. Povolania v našej rodine (opis povolaní, ktoré členovia rodiny robili, či robia, 

najvýznamnejšie úspechy, ocenenia) 

 

7. Záujmy členov rodiny, v ktorých vynikli (práca v hudobných telesách, divadlo, 

písanie, záhradkárstvo, motorizmus…) 

 

8. Povesti v našej rodine 

 

9. Aké zvyky si pestovali a pestujú členovia našej rodiny 

 

 

10. Vyznamenania v našej rodine (kto a za čo bol v rodine ocenený, akým spôsobom, 

kde a o kom písala tlač, hovorilo sa v rozhlase, televízii 

 

11. Rodostrom mojej rodiny 

 

 

II. Kapitola: Svet, kde žijem 

 



 

12. Kde žijem? (opis dediny, mesta, kraja, jeho zvláštnosti, fotografie, kresby, história) 

Kedy vaša rodina prišla do miesta dnešného sídla, koľko ľudí žije vo vašom sídle 

s rovnakým priezviskom, ako je vaše? Zistite, kde všade žijú ľudia  s rovnakým 

priezviskom ako máte vy?   

 

 

III.Kapitola: My a dejiny 

 

13. Príbehy zo života našej rodiny (príbehy a príhody zo života členov rodiny, 

spomienky členov rodiny,  zvyky v rodine, elektronické nahrávky žijúcich členov 

rodiny, videonahrávky, filmy o členoch rodiny)  

 

14.Aké významné osobnosti žili v čase, keď žili tvoji starí, prastarí, praprastarí rodičia 

(skús vymyslieť a napísať rozhovor niektorého z tvojich predkov s významným 

vedcom,  vynálezcom, spisovateľom alebo politikom, s ktorým súčasne žil) 

 

15.Nájdi v tlači a iných zdrojoch čo sa stalo vo vašej obci, meste, na Slovensku a vo 

svete v deň /týždeň/, keď si sa narodil ty, tvoji rodičia, či starí rodičia 

 

16.Naša rodina vo svete (kde  všade sú členovia našej rodiny, čo robia, ich adresy, 

fotografie) 

 

17. Cestovatelia v rodine (kde všade boli členovia rodiny, čo zaujímavé tam robili, 

zažili, zaujímavé príbehy) 

 

18.. Akými prostriedkami cestovali členovia našej rodiny v minulosti v mieste, kde 

bývali, do práce, do celého sveta atď. 

 

IV.Kapitola: Pamäť našej rodiny 

 

19.Rodinný archív (zdokumentovať fotografie v rodine, popísať, kto je na nich, kedy a 

kde vznikli – zaujímavé súvislosti, zdokumentovať zaujímavé písomnosti od 

členov rodiny – denníky, osobnú korešpondenciu, vlastnú tvorbu, rôzne druhy 

písomnosti, rodné listy apod.) 

 

20.Hroby členov rodiny – zdokumentovať, kde  sú pochovaní predkovia, fotografie 

hrobov, čo je napísané na náhrobných kameňoch, ako odišli zo sveta… 

 

21.Aké mená a priezviská sa vyskytli vo vašej rodine? Ako vzniklo moje priezvisko? 

(vývin priezviska v minulosti, poznačenie mena historickými udalosťami, aký 

pôvod má moje priezvisko?) 

 

22.Ktorý z predmetov v našej domácnosti je najstarší? (zbierka starých predmetov po 

predkoch  - hrnčeky, vázy, hodinky…).  Prvá historická zmienka o predkoch.   

 

23.Ako bývali moji predkovia? Čo tvorilo súčasť ich bytu (domu)? Ako si 

predstavujem svoje bývanie v budúcnosti? 

 

24.Umelecké predmety v našej rodine. /odporúčame zverejňovať iba údaje 

a informácie, ktoré sú na to vhodné z hľadiska bezpečnosti/ 

 



 

25.Piesne a zvyky v našej rodine, tradície (čo sa u nás varí na sviatky, aké sú zvyky, čo 

a ako robíme) 

 

26.Rozprávky a povesti, ktoré mi rozprávali moji rodičia, starí rodičia, alebo iní blízki. 

Čo a kto mali, či majú najsilnejší vplyv na môj život? 

 

27.Zbierky v našej rodine (aké zbierky známok, autogramov, mincí atď.) máme 

v rodine. Kto zbierku založil. Zaujímavosti a príbehy pri jej vytváraní. 

 

28.Knihy v našej rodine (akú najstaršiu  knihu má vaša rodina vo svojej knižnici, od 

ktorých autorov vlastníte doma knihy)? 

 

29.Mala vaša rodina v minulosti vlastný erb? Ak nie, ako si predstavujem erb, či 

hymnu svojej rodiny (nákres, skladba, slová)? 

 

V. Kapitola : Svet mojej budúcnosti 

 

 

30.Kto je pre mňa vzorom v živote. Kvôli čomu si ho vážim, kvôli čomu sa mi páči? 

V čom by som sa chcela (chcel) s ním podobať? 

 

31.Ako si predstavujem svoju budúcnosť? Ako si predstavujem budúcnosť našej 

rodiny? Čím by som chcel byť, čo by som chcel dokázať, čo som ochotný pre 

dosiahnutie tohto cieľa urobiť? 

 

 

Záver: Čo mi dala práca na dejinách mojej rodiny? 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Námety na ďalšie aktivity: 
 

 

 
- urobte doma, v škole kútik starých rodičov (vystavte si ich fotografie, pamiatky na nich, 

hodinky starého otca, obľúbené knihy…), 

- usporiadaj v škole výstavu – „Peniaze, ktorými platili naši rodičia, starí rodičia, prastarí 

rodičia,“ 

- usporiadaj „Večierok našich starých rodičov“ (účastníci prídu oblečení ako chodili 

v mladosti ich starí rodičia, bude sa hrať hudba starých mám, podávať občerstvenie, aké 

mávali starí rodičia v mladosti, 

- usporiadaj vychádzku „Po chodníčkoch starých otcov,“ 

- usporiadaj vychádzku „Kam chodili na rande starí rodičia?“ 

- usporiadaj popoludnie hier starých rodičov (hrajte sa hry, ktoré sa hrávali vaši starí 

rodičia), 

- usporiadajte v škole súťaže v starých športoch vašich prarodičov, 

- vyzdobte svoju triedu vecami, ktoré patrili k životu v polovici minulého storočia, 

- usporiadaj výstavu rodinných fotografií z minulého storočia, 

- usporiadajte popoludnie so starými rodičmi (stretnutie s niekoľkými starými rodičmi, ktorí 

budú rozprávať o svete pred  50-60 rokmi), 

- zozbierajte vo vašej triede príbehy zo života prastarých materí a otcov, 

- napíš poviedku zo života rodiny, či niektorého svojho predka, 

- skomponuj hudobnú skladbu na námet niektorej rodinnej udalosti 

- napíš román, divadelnú hru o živote svojej rodiny v minulosti, či súčasnosti, 

- napíš literárnu predlohu pre film, natoč film, videofilm o nejakej zaujímavej udalosti zo 

života svojej rodiny 

- nafoť svojich rodičov, starých rodičov, či iných blízkych v určitých časových intervaloch 

a sleduj, ako sa človek dokáže rokmi meniť. 

- urob digitálne nahrávky rozprávania svojich blízkych, vytvor si domáci  archív takýchto 

nahrávok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


