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Základné identifikačné údaje o škole 
 

 

Názov školy:  Základná škola s materskou školou Župkov 

Adresa:           Župkov 18,  966 71   Župkov  

Tel. č.:             045/6866130 

E-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

Web:      www.zszupkov.sk 

 

Zriaďovateľ školy: Obec ŽUPKOV 
 

Obec Župkov patrí do mikroregiónu Kľakovská dolina. Stred leží vo výške 380 m n.m. 

Rozloha je 1 036 ha.  

Prvé poznatky o obci pochádzajú z roku 1674. Patrila Banskej komore. V roku 1828 mala 35 

domov a 337 obyvateľov, ktorí pracovali a živili sa aj drevorubačstvom. V zime 1944/45 

obyvatelia pomáhali partizánom brigády J. Nálepku a zväzku Jána Žižku. 

24.1.1945 protipartizánska jednotka Edelweiss vyhnala obyvateľov z obce, vyrabovala ju 

a vypálila. Okrem miestnych domov bola vypálená aj škola. 

Výstavba novej školy pre žiakov celej Kľakovskej doliny sa začala v roku 1957. Výstavba 

bola ukončená 23. januára 1959. Otvorenie školského roka 1959/60 bolo súčasne otvorením 

osemročnej strednej školy, čím sa zmenil počet žiakov, učiteľov a tried. Škola už mala 

otvorených 10 tried.  

V júni 2009 sa začalo s rekonštrukciou školy, na ktorú získala obec Župkov finančné 

prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu  cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

s názvom Moderná Základná škola v obci Župkov prostredníctvom prestavby, modernizácie, 

zateplenia a vybavenia. Projekt bol úspešne ukončený v decembri  2010.  

V októbri 2009 začala škola s implementáciou projektu Moderná škola v mikroregióne 

Kľakovská dolina s plánovaným dátumom ukončenia v auguste 2011. 

Od 29.12.2006  je štatutárnym zástupcom zriaďovateľa  Ing. Ján Tomáš, starosta obce. 

 

 

Vedúci zamestnanci 
 

riaditeľka školy:   Mgr. Iveta Tomášová 

zástupkyňa  riaditeľky školy:  Mgr. Ivana Betková – pre základnú školu 

                                                  

THP pracovníci 
 

ekonomicko-mzdový  

a hospodársky pracovník:   Alena Baniariová 

správca počítačovej siete:  Ing. Dušan Herko 

vedúca školskej jedálne:  Helena Repiská 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
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Rada školy a iné poradné  orgány 
 

Rada školy:                                       Mgr. Peter Jakúbek – predseda 

Členovia: Mgr. Lenka Jančoková, Mgr. Martina Gáborová, Anna Považanová, Ľubica 

Repiská, Ľubica Belanová, Anna Šipikalová,  Vladimír Vozár, Emília Repiská, Ing. Rudolf 

Repiský, Mgr. Eva Valentová 

 

Rodičovské združenie: Anna Šipikalová – predsedníčka 

 Členovia: Zuzana Drážilová (za 1. ročník), Mária Adamská (za 2. ročník), Emília 

Minarčinová (za 3. ročník), Ľubica Repiská (za 4. ročník), Mgr. Eva Valentová (za 5. ročník), 

Eva Ťašká (za 6. ročník), Magdaléna Fusatá (za 7. ročník), Beáta Pánová (za 8. ročník), 

Renáta Hrnčiarová (za 9. ročník) 

 

výchovná poradkyňa:              Mgr. Jarmila Bištuťová 

vedúci MZ:                           Mgr. Lenka Jančoková 

vedúca PK:       Mgr. Mária Jakúbeková 

koordinátor drogovej prevencie:  Ing. Dana Bieliková     

školský klub detí:                             Mgr. Eva Matejová – 1. oddelenie, od októbra 2010      

Mgr. Lenka Jančoková – 2. oddelenie 

 

Údaje o žiakoch 
 

Počet žiakov k 15. 09. 2010 

     Trieda              počet chlapci dievčatá 

1.  15 9 6 

2.  17            8 9 

3.  19           12 7 

4.  19           12 7 

5.  20             8 12 

6.  25           15  10 

7.  25           14 11 

8.  21           11  10 

9.  26           11  15 

SPOLU: 187          100 87 

 

ZŠ s MŠ navštevujú žiaci z celej Kľakovskej doliny, zo Žarnovice, Žarnovickej Huty, z Píly 

a Veľkého Poľa nasledovne: 

 

Názov obce Počet žiakov 

Kľak 11 

Ostrý Grúň 29 

Hrabičov 37 

Župkov 78 

Horné Hámre 24 

Žarnovická Huta 1 

Píla 5 

Veľké Pole 2 
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Počet žiakov sa počas školského roka zmenil. 5 žiakov sa odsťahovalo, 1 žiak prestúpil zo ZŠ 

Andreja Kmeťa  Žarnovica. 

  

 

Údaje o prvákoch v školskom roku 2011/2012 
 

Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka v školskom roku 2011/2012 je 19. Na základe 

odporúčania CPPPaP Žarnovica a žiadosti zákonného zástupcu má 1 žiak odklad povinnej 

školskej dochádzky. Od 01.09.2011 bude 1. ročník navštevovať 18 žiakov. 

 

Názov obce Počet žiakov 

Kľak 2 

Ostrý Grúň 0 

Hrabičov 5 

Župkov 9 (8) 

Horné Hámre 1 

Žarnovica 0 

Veľké Pole 0 

Píla 2 

SPOLU 19 (18) 

 

 

Deti navštevovali materské školy vo svojich obciach. 

 

Dochádzka žiakov za školský rok 2010/2011 

 
ročník počet žiakov 

k 30. 06. 2011 

vymeškané hodiny ospravedlnené neospravedlnené 

1. 15 1 869 1 662 207 

2. 17 1 895 1 775 120 

3. 19 1 700 1 690 10 

4. 18 2 219 2 207 12 

5. 20 2 095 2 095 0 

6. 23 2 874 2 850 24 

7. 25 2 773 2 765 8 

8. 21 3 309 3 056 253 

9. 25 3 639 3 589 50 

SPOLU: 183 22 373 21 689 684 

 

 
     Žiaci vymeškávali vyučovací proces najmä z dôvodu ochorenia a rodinných záležitostí. 

Vysoký počet neospravedlnených hodín mali najmä žiaci rómskeho pôvodu, a to Lucia 

Tekeliová (3. ročník), Dominika Tekeliová (2. ročník),   Nikola Tekeliová (8. ročník),  Filip 

Tekeli (1. ročník). Nižší počet neospravedlnených hodín vymeškali  Erik Kadeřábek (7. 

ročník), Ján Kotrla (7. ročník), E. Hudec (9. ročník), A. Repiský (9. ročník) K. Trusková (9. 

ročník a 4 žiačky 9. ročníka N. Laurová, L. Maceková, V. Risová, A. Bieliková. 

     Neospravedlnené hodiny žiakov sme riešili cez výchovnú komisiu, pohovormi so 

zákonnými zástupcami, písomným oznámením zákonným zástupcom, písomným oznámením 

zriaďovateľovi školy, písomným oznámením starostom obcí Píla, Župkov a písomným 
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oznámením na Obvodné oddelenie PZ Žarnovica a na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Žarnovica. 

     V školskom roku 2010/2011 neprospeli 2 žiaci, a to Filipi Tekeli (1. ročník) zo SJ 

a Zdenko Tekeli (6. ročník) z MAT. Obaja vykonajú komisionálnu skúšku dňa 31.08.2011. 



 6 

Údaje o zamestnancoch  

  
Organizačné zabezpečenie, personálne zabezpečenie odbornosti,  

vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

 

Počet učiteľov:  16  (z toho 2 MŠ, 14 ZŠ) 

Vychovávateľka:  1 

Správni zamestnanci:             9  

 

Organizačné zabezpečenie 

     Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 1., 2. a 3. ročníku podľa štátneho a školského 

vzdelávacieho programu, v 4. ročníku  podľa jazykového variantu, v 5., 6. a 7. ročníku podľa 

štátneho a školského vzdelávacieho programu, v ročníkoch 8 - 9 podľa variantu č. 2. Všetky 

varianty zodpovedali  podmienkam školy a aprobačnému zloženiu pedagógov. 

 

Rozširujúce hodiny boli v ročníkoch a v predmetoch: 

 8. ročník 1 hod.  slovenský jazyk 

 9. ročník 1 hod.  prírodopis 

Vyučovalo sa v 9 kmeňových triedach: 

 ročníky 1 – 4 = 4 triedy 

 ročníky 5 – 9 = 5 tried 

Nepovinné predmety: 

 ETV = I. stupeň, 

 Anglický jazyk = 9. ročník, 

 Nemecký jazyk = 8. ročník. 

 

ŠKD = 2 oddelenia s počtom žiakov 41. 

 

Odbornosť vyučovania – I. stupeň 

 
predmet odbornosť neodbornosť 

Slovenský jazyk a literatúra 100% 0% 

Matematika 100% 0% 

Vlastiveda 100% 0% 

Prírodoveda 100% 0% 

Hudobná výchova 50% 50% 

Výtvarná výchova 100% 0% 

Telesná výchova/Pohybová 

príprava 

100% 0% 

Pracovné vyučovanie 100% 0% 

Anglický jazyk 0% 100% 

Etická výchova 100% 0% 

Detské hudobné divadlo 0% 100% 

Tvorivé písanie/Tvorivá 

dramatika 

0% 100% 
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Odbornosť vyučovania – II. stupeň  
 

predmet odbornosť neodbornosť 

Slovenský jazyk a literatúra 100% 0% 

Matematika 100% 0% 

Zemepis/geografia 100% 0% 

Dejepis 0% 100% 

Nemecký jazyk 100% 0% 

Anglický jazyk 100% 0% 

Občianska výchova 0% 100% 

Technická výchova 0% 100% 

Výtvarná výchova 40% 60% 

Hudobná výchova 100% 0% 

Etická výchova 77,7% 33,3% 

Telesná výchova/Telesná 

a športová výchova 

0% 100% 

Mediálna výchova 0% 100% 

Spoločenská výchova 0% 100% 

Tvorba životného 

prostredia 

0% 100% 

Ochrana života a zdravia 0% 100% 

Pohybová príprava 0% 100% 

Technika 0% 100% 

 

 

Úväzky  pedagógov v školskom roku 2010/2011: 

 
 p. Tomášová = 9 hodín, 

 p. Betková = 12 hodín, 

 p. Jančoková  =  23 hodín, 

 p. Herchl = 22 hodín, 

 p. Kurková = 23 hodín, 

 p. Bieliková = 23 hodín, 

 p. Gáborová =  23 hodín, 

 p. Andoková =  23,5 hodiny, 

 p. Andok =  24,5 hodiny, 

 p. Jakúbeková = 23 hodín, 

 p. Jakúbek = 24 hodín, 

 p. Bištuťová = 22 hodín + 1 hod. VP 

 p. Matejová = 23 hodín (11 hodín v ZŠ a 18 hodín v ŠKD) 

 p. Tomášová = 23 hodín. 

Učitelia mali pridelené kabinety a písanie kroniky (Mgr. Lenka Jančoková).  

Zápisnice boli písané nasledovne: 

 z pracovných porád Mgr. Gáborová,  

 z pedagogických rád Mgr. Betková, zástupkyňa rš 

 

Dozor v šatniach a na chodbách sa vykonával podľa vypracovaného rozpisu. 
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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
 

 Mgr. Pavel Andok 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov  v predmete informatika na 2. stupni ZŠ (cez ŠPÚ Bratislava) – 

vzdelávanie ukončil k 30. 06. 2011.  

 Mgr. Kamila Andoková 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (cez UIPŠ Bratislava)                                      

 Mgr. Zuzana Kurková  

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (cez UIPŠ Bratislava) 

 Mgr. Mária Jakúbeková 

Príprava vedúcich predmetových komisií – MPC Banská Bystrica 

 Ing. Dana Bieliková 
Prírodopis – Pedagogická fakulta UK Bratislava  - vzdelávanie ukončila v októbri 2010. 

 Mgr. Eva Matejová 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov v cudzích jazykoch – ANJ na 1. stupni ZŠ (cez ŠPÚ Bratislava) 

       

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
     Škola má 11 kmeňových tried, 9 z nich slúži ako klasické učebne, z jednej je vytvorená 

zborovňa pre učiteľov, jedna trieda sa stala školskou knižnicou. 

     Telocvičňa, futbalové i betónové ihrisko patria obci, ale využívame ich na hodiny TV 

i mimoškolskú činnosť aj my. 

     Počas roka 2010/2011 sa dokončili rekonštrukčné práce v rámci projektu Moderná 

Základná škola v obci Župkov prostredníctvom prestavby, modernizácie, zateplenia 

a vybavenia. Vymenili sa okná, strecha, budova sa zateplila, urobila sa fasáda, zrekonštruovali 

sa priestory WC, vybudovala sa prístupová rampa pre potenciálnych imobilných žiakov, 

vymenili sa kotle, vykonali sa nové rozvody kúrenia, prekryl sa otvorený priestor medzi 

školou, telocvičňou a školskou jedálňou, tzv. „suchá noha“, zrekonštruovala sa šatňa pre 

žiakov, vymaľovala sa celá škola. Škola sa zapojila do projektu OPV Moderná škola 

v mikroregióne Kľakovská dolina.  

     Prostredníctvom oboch projektov sa výrazne skvalitnili podmienky na vyučovací proces – 

zakúpili sa notebooky, dataprojektory, výukové programy a interaktívne tabule do tried 5. – 9. 

ročníka, zriadila sa jazyková učebňa s 15 notebookmi, interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom, zriadila sa audiovizuálna učebňa s 20 notebookmi, pohyblivou 

interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, zakúpili sa učebné pomôcky na prírodopis, chémiu, 

fyziku, matematiku, hudobnú výchovu, tvorivú dramatiku, cudzie jazyky, výtvarnú výchovu a  

dopravnú výchovu.    

     Každoročne sa vykonávajú revízie – kotolne, bleskozvodov, kotlov, revízia a oprava 

telocvičného náradia, zakúpenie hasiacich prístrojov.  

     Vzhľadom na poškodzovanie školského majetku, ale i ochrany pred násilným vniknutím 

a prípadným odcudzením majetku bol nainštalovaný kamerový systém. Na plenárnom 

rodičovskom združení v apríli 2011, ale aj prostredníctvom informovaných súhlasov boli 

zákonní zástupcovia informovaní o tejto skutočnosti.  

 

Finančné  a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie 

2. Dotácie z obce Župkov – originálne kompetencie 

3. Príspevok od rodičov – poplatok na ŠKD bol od 1.9.2011  3,50 €. 

4. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prijaté za vzdelávacie poukazy. 

Škola vydala  187  vzdelávacích poukazov,  prijala 182. 
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Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli využité na odmeny za prácu 

pre vedúcich záujmových útvarov formou dohody o pracovnej činnosti, na potrebné 

pomôcky a materiál  na zabezpečenie činnosti krúžkov a časť financií na pokrytie 

zvýšenej spotreby energií (plyn, EE, voda). 

Žiaci mali možnosť pracovať v nasledovných záujmových útvaroch: 

- loptové hry, 

- priatelia Zeme, 

- relax, 

- kvapka, 

- všetečník, 

- dielnička, 

- cvičenia zo SJL, 

- práca s PC pre 2. stupeň, 

- krúžok nemeckého jazyka, 

- spoločenská a tanečná výchova. 

 

Všetky krúžky viedli interní učitelia, krúžok spoločenskej a tanečnej výchovy viedla p. Anna 

Žarnovičanová zo Žarnovice. 

Hodnotenie práce – cieľ a jeho splnenie – vypracovali jednotliví vedúci útvarov (pozri príloha 

č. 4). 

 

Plnenie cieľa a úloh školy 
CIEĽ: Do 30. augusta 2013 pripraviť vyučovanie v našej ZŠ s MŠ tak, aby bolo 

orientované na tvorivo-humanistickú výchovu a vzdelávanie a na zisk kľúčových 

kompetencií žiakov potrebných na úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia a na život. 

 

V auguste 2010 bol vypracovaný Ročný plán školy na školský rok 2010/2011. Jednotlivé 

oblasti boli rozpracované do konkrétnych úloh. Všetky termínované úlohy na daný školský 

rok boli splnené. 

 

Oblasť pedagogickej koncepcie 

     V oblasti pedagogickej koncepcie sme niektoré úlohy splnili, niektoré majú dlhodobý 

charakter a budú sa plniť aj v nasledujúcom školskom roku. Zamestnanci školy dodržiavali 

dohodnuté pravidlá správania sa, 1 zamestnanec bol písomne oboznámený s porušením 

pracovnej disciplíny.  

Vo vyučovaní  bol uplatňovaný humanistický prístup k žiakom, všetci žiaci dostávajú rovnakú 

šancu byť úspešní. Vyučovanie bolo orientované na získanie kľúčových kompetencií žiakov.  

Pedagógovia  sa v tomto školskom roku vzdelali v uplatňovaní inovovaných metód a foriem 

práce prostredníctvom projektu Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina. 

Vzdelávanie bolo ukončené v marci 2011.  

Celý školský rok sme sa snažili vytvárať príjemné prostredie školy, v ktorej žiaci, rodičia 

i široká verejnosť našli pochopenie, porozumenie i pomoc.  

 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia 

     Prostredníctvom oboch projektov sa výrazne skvalitnili podmienky na vyučovací proces – 

zakúpili sa notebooky, dataprojektory, výukové programy a interaktívne tabule do tried 5. – 9. 

ročníka, zriadila sa jazyková učebňa s 15 notebookmi, interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom, zriadila sa audiovizuálna učebňa s 20 notebookmi, pohyblivou 

interaktívnou tabuľou a dataprojektorom. Svojpomocne sme vytvorili miestnosť na technickú 
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a výtvarnú výchovu. Počas školského roka sme postupne vymieňali opotrebované spotrebiče, 

školský nábytok a iné veci potrebné na kvalitnú prácu. 

 

Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi nápomocnými škole 

     Počas celého školského roka sme kvalitne spolupracovali so zriaďovateľom školy, so 

starostami obcí Kľak, Hrabičov a Horné Hámre. Spolupráca bola obojstranná. Pedagógovia 

a žiaci sa aktívne zapájali do diania v obciach, pripravovali a prezentovali kultúrne programy, 

pomáhali najmä obci Župkov pri drobných úpravách okolia školy i širšieho okolia, dbali 

o čistotu v obci.      

     Kvalitne spolupracujeme aj s RZ pri ZŠ s MŠ, i keď treba hľadať viac rodičov, ktorí sa 

budú aktívne zapájať do diania v škole.  

     Od roku 2004 spolupracujeme s OZ Vtáčnik, ktorý našej škole pomáha najmä finančne pri 

oceňovaní žiakov za rôzne súťaže a spoločne organizujeme spevácku súťaž Dolina, dolina pre 

žiakov žarnovického okresu. V tomto školskom roku sa pridali aj žiaci zo širšieho regiónu. 

     Dobrá spolupráca bola aj s materskými školami v Hrabičove a v Horných Hámroch. Naši 

žiaci z 1. stupňa boli v MŠ s divadelnými predstaveniami. 

     Skvalitňuje sa spolupráca s CPPPaP Žarnovica, ktorá už nemá len formálnu podobu – 

potreba pedagogicko-psychologického vyšetrenia žiakov, ale pracovníci navštívili našu školu 

s nasledujúcimi aktivitami: Test HIERARCHIE ZÁUJMOV, IQ TEST a OSOBNOSTNÝ 

DOTAZNÍK si urobili všetci žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku. Pracovníci 

z CPPPaP testy vyhodnotili a potom pozývali žiakov spolu s rodičmi na konzultácie. 

Pomocou tejto aktivity si žiaci vedeli lepšie vybrať vhodný typ školy a zistili svoje 

predpoklady pre ďalšie štúdium.  

     2 žiaci 8. ročníka  ( Tomáš Azor, Tadeáš Müller)  ako PEER AKTIVISTI navštevovali 

skupinu rovesníkov v CPPPaP v Žarnovici , celkom 4x.    

   

Oblasť ľudských zdrojov 

     V tejto oblasti sme si stanovili 1 cieľ, a to postupne zabezpečovať kvalifikovanosť 

pedagógov na predmety prírodopis, anglický jazyk pre 1. stupeň, telesná výchova, občianska 

výchova, dejepis, informatika, mediálna výchova, spoločenská výchova, spotrebiteľská 

výchova a technická výchova.  

     Od septembra 2008 začala Ing. Dana Bieliková dvojročné štúdium prírodopisu na PF UK 

v Bratislave. V októbri 2010 štúdium úspešne ukončila a získala kvalifikáciu na vyučovanie 

biológie/prírodopisu. Štátny pedagogický ústav realizuje  projekt ĎVUi (ďalšie vzdelávanie 

pedagógov) v predmete informatika (2. stupeň) a informatická výchova (1. stupeň). 

Vzdelávania sa zúčastňoval  Mgr. Pavel Andok, ktorý toto vzdelávanie ukončil v júni 2011.  

Od septembra 2010 vyučuje v našej škole anglický jazyk na druhom stupni ďalší 

kvalifikovaný pedagóg Mgr. Jana Tomášová. Mgr. Eva Matejová sa zúčastňuje  vzdelávania 

anglického jazyka na 1. stupeň základných škôl. Mgr. Mária Jakúbeková absolvuje 

vzdelávanie Príprava vedúcich predmetových komisií v MPC Banská Bystrica. Ostatné 

predmety sa aj v nasledujúcom školskom roku budú vyučovať nekvalifikovane, ale ak nastane 

možnosť ďalšieho štúdia na získanie kvalifikovanosti vyučovania predmetov, ktoré máme 

vyučované nekvalifikovane, naša škola využije túto šancu. 

 

Oblasť reprezentácie a prezentácie školy 

     Naším cieľom bolo pozitívne zviditeľňovať našu školu v každej oblasti. Počas celého 

školského roka 2010/2011 bola pravidelne dopĺňaná webová stránka školy, o ktorú sa starala 

Mgr. Mária Jakúbeková. Žiaci prostredníctvom záujmového útvaru novinársky krúžok, ktorý 

viedol Mgr. Peter Jakúbek,  pripravovali a vydávali školský časopis Žužihlas. 
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     Pedagógovia školy zviditeľňovali našu činnosť a úspechy aj písaním článkov do 

Žarnovického mesačníka a regionálneho týždenníka MY Žiara. 

     V školskom roku sa naši žiaci zapojili do 30 rôznych športových, umeleckých a  

vedomostných súťaží v rámci školy, obvodu, okresu a regiónu, z ktorých žiaci priniesli rôzne 

ocenenia.  Pri príprave žiakov na jednotlivé súťaže sa podieľali všetci vyučujúci.   

 

VEDOMOSTNÉ 

 Olympiáda v slovenskom jazyku - okresné kolo 

Úspešne nás reprezentovali v kategórii 1A. Maroš Betko a Lucia Janovičová.  

 Olympiáda v anglickom  jazyku - okresné kolo 

Reprezentoval nás Maroš Betko  

 Pytagoriáda – okresné kolo 

Úspešní riešitelia: Jozef Chmola,– 4. ročník, Viktória Boháčová – 5. ročník, 

Barbora Palatínusová – 8. ročník. 

 Olympiáda v matematike Z9 - okresné kolo 

Reprezentoval nás v kategórii Z9 Patrik Eržiak. Úspešne - 2.miesto. 

 Olympiáda v matematike Z4 - len školské kolo, to je konečné. 

Úspešní boli v kategórii Z4 Jozef  Chmola, Vanesa Kadeřábková, Martin Repiský, Ján 

Zrebený, Veronika Vicianová, Alica Janovičová.  

 Olympiáda v dejepise  - okresné kolo 

Úspešné boli Barbora Palatínusová a Ivana Mokrá. 

 Biologická olympiáda - okresné kolo 

Úspešná bola Ivana Mokrá (9.miesto)  

 Biologická olympiáda – krajské kolo 

Úspešní boli v kategórii Z4 Jozef  Chmola, Vanesa Kadeřábková, Martin Repiský, Ján 

Zrebený, Veronika Vicianová, Alica Janovičová.  

 Chemická olympiáda - okresné kolo 

Reprezentoval nás Patrik Eržiak. Úspešne - 2.miesto. 

 

ŠPORTOVÉ 

 Cezpoľný beh - okres 23. 9. 2010 

Družstvo dievčat - IV. miesto, družstvo chlapcov - II. miesto. Z jednotlivcov: Adam Jágerský- 

I. miesto. 

 Beh oslobodenia Hornej Ždane - 1. 10. 2010 

Starší chlapci: Adam Jágerský - II. miesto, mladší chlapci: Martin Azor - I. miesto, mladšie 

dievčatá: Klaudia Antalová - II. miesto, prípravka: Miška Bartošová – III .miesto. 

V tomto školskom roku sme sa pokusne zapojili do florbalu, žiaci skončili na 4. mieste. 

 Vybíjaná - okres  

Družstvo mladších žiačok - I. miesto.  

 Basketbal - okres  

Družstvo starších žiakov - II. miesto.  

 Volejbal - okres  

Družstvo starších žiačok - II. miesto.  

 Futbal - okres  

Družstvo žiačok - VII. miesto. 

 Futbal - okres  

Družstvo žiakov - VI. miesto.  

 Kinderiáda - región 
Filip Fusatý - I. miesto.  
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 Atletika - okres  

Družstvo dievčat - III. miesto, družstvo chlapcov - IV. miesto. Z jednotlivcov: Rado Laurov - 

I. miesto (1000m), Adam Jágerský- III. miesto (1000m), Jakub Macek - II. miesto (guľa aj 

kriketka).  

 

UMELECKÉ 

 Polícia známa i neznáma - regionálna výtvarná súťaž: 

II. kategória: Júlia Melišová, 3. ročník – ocenené dve práce 2. aj 3. miesto,  

III. kategória: Petra Betková, 5. ročník - 3. miesto,  

 Šaliansky Maťko - okresná súťaž v prednese povesti:  

Reprezentovali nás Viktória Boháčová a Michal Fusatý. 

 Prednes poézie a prózy - okres - Žarnovica: PRÓZA: Bianka Belanová - III. 

kategória - 3.miesto.  

 Vesmír očami detí regionálna výtvarná súťaž: Anna Kováčová - 2. miesto.  

 Výtvarná a literárna súťaž v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. 

Všetky práce boli ocenené. V literárnej časti: Michal Fusatý, Martin Azor, Katarína 

Kotrlecová, Simona Mokrá, Nikola Müllerová, Viera Zúbeková, Michala Laurová, Michala 

Štefančová, Katarína Repiská .    

Vo výtvarnej časti: Daniela Boháčová, Katarína Kotrlecová, Katarína Tadianová, Zuzana 

Maslenová, Adam Laurov     

 Súťaž O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - 8. miesto. Získali sme 

350,00 € na nákup kníh do školskej knižnice. 

 Dolina, dolina - región: Ľubica Sajková 9.ročník - zlaté pásmo a celkový víťaz, 

Veronika Micháliková 5.ročník – zlaté pásmo, Táňa Hocková 2.ročník – zlaté pásmo.  

 Slávik Slovenska – okres Ľubica Sajková 9.ročník – mimoriadna cena poroty, 

Veronika Micháliková 5.ročník – 3. miesto, Táňa Hocková 2.ročník – tretie miesto. 

 

 Štúdium odbornej literatúry 
     Vyučujúci jednotlivých predmetov si rozširovali obzor návštevou webových stránok 

Infoveku, školský portál, učiteľská knižnica, ŠPÚ a MŠVVaŠ SR. Tiež sledovali súvislosti k 

svojim predmetom na stránkach  rôznych novín, zaujímavé články v časopisoch, 

encyklopédiách,  s čím súvisela aj vzájomná výmena skúseností a spolupráca učiteľov nielen 

na zasadnutiach PK, ale aj počas prestávok.   

 

    V školskom roku 2010/2011 sa celoplošného testovania tzv. Monitor 9 zúčastnilo 25 

deviatakov s úspešnosťou: 

 Slovenský jazyk a literatúra 67 % (úroveň v rámci SR bola 58,2%), 

 Matematika 52,9% (úroveň v rámci SR bola 47,8 %). 

      

     Počas celého školského roka bola efektívne využívaná školská knižnica ako deťmi 

z materskej školy, tak aj našimi žiakmi počas vyučovacieho procesu a piatky sme ponúkali 

knižnično-informačné služby v spojení s prácou na PC pre obyvateľov Župkova i ostatných 

obcí Kľakovskej doliny.      

     V rámci plnenia Národného programu podpory zdravia sme sa zapojili do projektu 

„Zdravie v školách“ tak, že sme realizovali besedy a iné aktivity na prevenciu civilizačných 

ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia, spolupracovali sme s SČK v Žiari nad 

Hronom, s Ligou proti rakovine a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad 

Hronom. Žiaci mali možnosť za výraznú zľavu zakúpiť si počas celého roka jablká a jablkovú 

šťavu. 
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Oblasť starostlivosti o zamestnancov 

     Vedenie školy podporovalo ďalšie vzdelávanie pedagógov školy i ostatných zamestnancov 

– p. Baniariová a p. Repiská, vedúca ŠJ sa taktiež zúčastňovali rôznych školení vo svojej 

oblasti. V školskom roku 2010/2011  na poste predsedu OZ PŠaV vymenila Mgr. Máriu 

Jakúbekovú Mgr. Kamila Andoková. Neuskutočnili sa žiadne aktivity. Prostredníctvom 

sociálneho fondu boli zamestnancom školy poskytnuté vianočné balíčky. 

 

Oblasť riadenia školy 

     Riaditeľka školy pravidelne informovala zamestnancov školy o nových platných 

zákonoch, vyhláškach či usmerneniach, ktoré vydávalo MŠVVaŠ SR. 

     Ekonomicko-mzdová a hospodárska pracovníčka školy pravidelne vyplňovala a odosielala 

rôzne hlásenia a tlačívá. 

 

VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA 
 

     V školskom roku 2010/2011 sa realizovalo 8 pedagogických pozorovaní, 10  nepriamych 

hospitácií, vedenie školy vypracovalo a vyhodnotilo dotazník o využívaní IKT vo 

vyučovacom procese. Z každej vnútroškolskej kontroly sa vypracoval záznam.                

       

Formy  

 priame pedagogické pozorovanie na vyučovacích hodinách,     

 nepriame hospitácie,         

 rozhovory s vyučujúcimi o rozvoji žiakov, 

 kontrola pedagogickej dokumentácie, 

 kontrola práce triednych učiteľov  a vedúcich záujmových útvarov. 

Všetky hospitácie boli prediskutované v pohospitačných rozhovoroch.  

Odporúčania boli učiteľmi akceptované. 

 V rámci možností vyučujúci splnili všetky pridelené úlohy. 

 Výlety a exkurzie boli splnené podľa plánu a finančnej situácie rodiny. 

 V tomto školskom roku sme zorganizovali lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka. 

 

Návrhy na opatrenia pre všetkých pedagogických pracovníkov 

 na vyučovacích hodinách naďalej uplatňovať inovatívne metódy a formy práce, 

 hľadať efektívne metódy a formy spolupráce s rodičmi, požiadať ich na prvom 

triednom zasadnutí o návrhy na obsah triednych schôdzok, 

 skvalitnitňovať spoluprácu s CPPPaP Žarnovica, 

 naďalej venovať pozornosť nadaným žiakom, ale aj žiakom s poruchami učenia, 

 naďalej zabezpečovať asistenta učiteľa pre integrovaných žiakov, 

 spolupracovať so Špeciálnou základnou školou pre telesne postihnutú mládež 

v Hrabinách, 

 uplatňovať projektové vyučovanie. 
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Príloha č. 1                      

 

Hodnotenie vyučovacích predmetov   

 

Mgr. Viliam Herchl – 1. ročník      

Slovenský jazyk a literatúra –  cieľom vyučovania bolo žiakov naučiť čítať a písať. Žiaci 

postupne spoznávali jednotlivé spoluhlásky a samohlásky, spájali ich do slabík, slov a viet. 

Problémy s čítaním a písaním majú Jeden  žiak vymeškal počas školského roka skoro 300 

hod. a to sa prejavilo na jeho výsledkoch.  Bola zanedbaná aj domáca príprava na vyučovanie 

a zlé rodinné prostredie žiaka (otec aj matka sú t. č. vo väzení  a o chlapca sa stará stará 

mama) mali tiež podiel na zlých výsledkoch, žiak nepostupuje preto z jazyka slovenského  do 

2. ročníka. 

Jedna žiačka – jej ťažkosti vyplývali zo zdravotného stavu. Na základe výsledkov     

pedagogicko – psychologického vyšetrenia  a rozhodnutia pedagogickej rady postupuje do 

2.ročníka s uspokojivými výsledkami. 

Veľmi dobré výsledky dosiahli Timotej Boháč, Matej Bara a Branislav Šopa, ostatní žiaci 

dosiahli priemerné výsledky. 

Matematika –    úlohou žiakov bolo zvládnuť učivo: sčítavanie a odčitovanie do 20, rozklad 

čísla,  porovnávanie čísel a  jednoduché slovné úlohy.  Z geometrie rovná a krivá čiara, 

trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh a kocka. Slabšie výsledky dosiahli    dvaja žiaci, ktorí 

numericky počítajú pomocou počítadla. Ostatní žiaci  učivo zvládli. 

Prírodoveda – hlavným cieľom vyučovania bolo, aby žiaci pochopili, že človek je súčasťou 

prírody a že v prírode všetko so všetkým súvisí. Učili sa poznávať svet okolo nás, živú 

a neživú prírodu. Poznajú stavbu tela človeka a živočíchov. Učil som ich poznávať rastliny, 

venovali sme sa ochrane životného prostredia. Venovali sme sa orientácii v okolí, poznávaniu 

nášho regiónu – Kľakovskej doliny, významné miesta, vodstvo a príroda v nej.  

Výchovné predmety – najviac si obľúbili telesnú výchovu, ale s radosťou  pracovali aj na 

hodinách výtvarnej a hudobnej výchovy ako aj na hodinách tvorivej dramatiky.   

V rámci projektu „Učenie hrou v 1. – 3. ročníku, žiaci využívali a pracovali počas celého 

školského roka  so stavebnicou LEGO a MATADOR v predmetoch výtvarná výchova, 

prírodoveda a matematika. 

Využívali sme aj počítačovú učebňu, kde sme si rozširovali poznatky hlavne z prírodovedy.  

 

 

Mgr. Zuzana Kurková – 2. ročník 
     Žiaci pracovali podľa svojich schopností. Učivo sme zvládli a samozrejme, najväčší 

problém robí žiakom používať nadobudnuté vedomosti aj prakticky. Všetko sme neustále 

precvičovali formou pravopisných cvičení, používaním tabuliek, kde mali deti vypísané 

všetky základné údaje (tvrdé a mäkké spoluhlásky, slová s ä, slová s y/ý po spoluhláske l 

a pod.). Učili sme pracovať  s učebnicou, kde si mohli na daných stranách vyhľadať daný 

gramatický jav alebo zadaný problém v úlohe. Žiaci sa učili aj formou opráv – samostatne si 

vyhľadávali chyby (alebo kamarátovi), odôvodňovali pravopis, učili sa dokazovať svoje 

tvrdenia.  Na hodinách čítania nielen čítali texty ale pracovali s nimi, hľadali slová, vety, učili 

sa orientovať v texte a vyhľadávať podstatné veci. Tiež sa učili vyjadriť svoj názor na 

prečítané. Sami sa vyberali mimočítankovú literatúru. 

     Matematika, prírodoveda a vlastiveda sa v tomto školskom roku často vyučovali v bloku. 

Bolo to veľmi zaujímavé určite nielen pre deti ale aj pre mňa ako učiteľku. Niektoré témy sme 

pospájali do blokov a vznikali tak zaujímavé projekty, plagáty a vôbec, výstupné práce. O 

tom, že žiakom sa takáto práca na hodinách páčila, svedčí ich práca hlavne na hodinách 
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prírodovedy a vlastivedy (dosiahli veľmi dobré výsledky). Na matematike sme pri práci často 

využívali stavebnice Matador. Lego, Baylon. Pracovali sme s nimi hlavne pri počítaní do 100 

s prechodom cez základ  a pri porovnávaní čísel. 

     Výtvarná výchova často dopĺňala hore uvedené predmety, bola súčasťou blokového 

vyučovania. Často som sa so žiakmi zapájala aj do rôznych výtvarných súťaží. 

Ostatné výchovné predmety (hudobná výchova, telesná výchova) žiakov bavili, všetci žiaci 

dosiahli výborné výsledky.   

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  V 4. ROČNÍKU 
     Žiaci na hodinách pracovali celkom pekne. Zapájali sme sa do výtvarných súťaží, ktoré 

boli v priebehu roka vyhlásené. Spoločne sme hľadali aktuálne témy, ktoré žiakov zaujímali 

a ktoré potom mohli namaľovať alebo nakresliť. Najradšej mali témy, pri ktorých si mohli 

vybrať techniku, ktorou budú pracovať.  

 

Mgr. Ivana Betková – 3. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK, MATEMATIKA, VLASTIVEDA, VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
     Časová dotácia 6 hodín týždenne je postačujúca na zvládnutie učiva SJL  III. ročníka. Žiaci 

si bez väčších ťažkostí osvojili predpísané učivo. Väčšie ťažkosti im robila matematika – aj 

napriek redukovanému učivu a pôvodnej časovej dotácii 4 hodiny si veľmi ťažko osvojovali 

počtové operácie. Najťažšie si osvojovali písomné počítanie pod seba a násobilku. 

Absentovalo aj logické myslenie pri riešení slovných úloh.  Geometrické učivo zvládli dobre, 

v rámci svojich schopností. Čistota rysovania závisela od jemnej motoriky žiakov. Charakter 

vyučovacích stratégií vlastivedy  umožnil zažiť úspech všetkým žiakom. Osvojovali si 

kľúčové kompetencie komunikovať, využívať vybrané IKT, rozvíjali si osobné a sociálne 

kompetencie. Výborne spolupracovali v skupinách, primerane veku prezentovali výsledky 

spoločnej skupinovej  práce. Slabšia bola už úroveň zapamätaného (resp. osvojeného). Žiaci 

prejavujú záujem o obsah vzdelávania, ale nechce sa im vynaložiť primeranú námahu na jeho 

osvojenie, nezapamätajú si nové informácie z hodiny na hodinu. Na výtvarnej výchove žiaci 

pracovali aktívne, so zaujatím. Osvedčilo sa vyučovanie predmetov vlastiveda, prírodoveda, 

matematika a výtvarná výchova v blokoch s prvkami Daltonskej školy. Tu žiaci pracovali aj 

so stavebnicami, získanými z projektu OPV Moderná škola v mikroregióne Kľakovská 

dolina. Tak isto pozitívne hodnotím využívanie IKT na všetkých predmetoch, žiaci mali 

možnosť sami riadiť svoje učenie a učiť sa zodpovednosti za vlastné učenie. 

 

 Mgr. Lenka Jančoková  
    

SLOVENSKÝ JAZYK V 4. ROČNÍKU 

     Slovenský jazyk je náročný na gramatiku, čo sa potvrdilo aj u týchto štvrtákov. Poučky sa 

dokázali naučiť, ale napr. aplikovať ich do pravopisu už bolo náročnejšie. Chyby robili deti 

vo vybraných slovách aj v pádových príponách, kedy mali uplatniť vedomosti z pravopisu 

vzorov podstatných mien. Často sme písali pravopisné cvičenia na vybrané slová, vzory, 

určovanie gramatických kategórií podstatných mien a slovies. Využívala som prácu na PC- 

program Didakta alebo pripravené interaktívne cvičenia na precvičovanie určitého javu.  

Výborný je J. Chmola, V. Vicianová, J. Hrnčiar, V. Kadeřábková, M. Repiský; najslabší je D. 

Oláh- integrovaný. Na čítaní sme veľa čítali nielen z učebnice, ale aj z iných kníh- Filemon 

a Bonifác, Grécke povesti a báje, časopis Slniečko. Priebežne vypĺňali i testíky čitateľskej 

gramotnosti. Aj napriek všetkému, žiaci nečítajú až tak kvalitne. Buď v tempe čítania 
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preskočia krátke slová alebo zmenia koncovku slova. Pri opytovacích vetách som ich často 

vracala, aby si opravili intonáciu opýtania. Na slohu a čítaní radi hrávali divadielka. 

MATEMATIKA V 4. ROČNÍKU 
     Tento školský rok sme pravidelne opakovali násobenie a delenie do 100. Pri slovných 

úlohách sme väčšinou robili aj zápis (išlo o porozumenie textu), niekedy sme zápis vynechali. 

Slovné úlohy boli ľahšie i ťažšie na pochopenie, no slabšie deti mali problém pochopiť aj tie 

ľahšie. Žiaci radi počítali samostatne a priebežne si kontrolovali výsledky u mňa alebo 

z tabule. Ťažkosti im robilo počítanie tri a viac príkladov vedľa seba s rôznymi znamienkami, 

lebo pri dlhšom rátaní sa niekde pomýlili. Toto sa ukázalo aj pri písomnom násobení 

viacciferných čísel. Ťažké sa mi zdalo vysvetliť im podpisovanie čísel pri delení. No neskôr 

sa to naučili a išlo to aj slabším žiakom. Vždy som chcela, aby si deti spravili aj kontrolu 

násobením. Aj tu som využívala často skupinovú formu práce alebo prácu vo dvojici. Žiaci 

chodili aj do PC-učebne, kde pracovali s programom Didakta alebo s interaktívnym cvičením 

z Virtuálnej knižnice, či s mojím interaktívnym cvičením. Výborní sú: Chmola, Hrnčiar, 

Kadeřábková, Struhár, Vicianová, Repiský. Dosť slabí sa javia Oláh, Kováč, Mesiarik, 

Fusatý. 

VLASTIVEDA V 4. ROČNÍKU 

     Témou tohto školského roka bolo hlavne Slovensko, jeho významné mestá, pohoria, 

nížiny, rieky,... Texty v učebnici neboli dlhé, no zo začiatku deťom robilo problém zapamätať 

si určité fakty. Problémy im  robila aj orientácia na mape. Neskôr sa do toho dostali. Radi sa 

hrali hru, kedy jeden žiak povedal napr. mesto alebo pohorie a ostatní to hľadali. Tiež 

pracovali s informáciami z internetu a tvorili si prezentácie s témou nejakého mesta 

v Powerpointe. Ako ryba vo vode sa cítil na vlastivede Nicolas Struhár, ktorý je výrečný 

a sčítaný vzhľadom na svoj vek. Tiež boli dobrí J.Chmola, V. Vicianová aj S. Mesiarik sa 

„prebudil“ hlavne posledné dva mesiace.  Slabšie sa javia Oláh, Zrebený, Bartoš (všetci 

integrovaní), Fusatý, Kováč.  

PRACOVNÉ VYUČOVANIE V 4. ROČNÍKU 

     Vidno, že deti trocha pomáhajú rodičom, lebo keď sme išli von, nenamietali a práce pri 

úprave záhonov v školskom areáli ich bavili (okrem Šaušu - zlý prístup celkovo k učeniu a 

práci). Pracovné vyučovanie sme využívali aj na prácu s PC.  

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA V 2. A 3. ROČNÍKU  
     Deti boli rozdelené na skupiny, čo bolo dobré v tom, že som sa im mohla venovať 

i individuálne ak  bolo treba. Viackrát sme mali technické problémy a vtedy som volila 

náhradný program. Žiakov bolo  treba veľa razy upozorňovať kvôli disciplíne –  

vykrikovaniu, čo rušilo druhých. Aj napriek všetkému bolo vidieť, že chodili radi na 

informatiku a mnohému sa podučili. 

 

PRÍRODOVEDA   V 3. ROČNÍKU  
     Tento predmet v 3. ročníku má rôznorodé témy a tým je zaujímavý. 1. časť bola venovaná 

veličinám a ich jednotkám a hlavne sa tu robili pokusy, čo deti zaujímalo, a na ktorých som 

stavala pri ich odpovediach. 2. časť mala názov Neživá príroda, kde sme sa učili o horninách 

a nerastoch. Snažila som sa deťom priblížiť túto tému tiež nejakými pokusmi, prípadne 

prezentáciami. 3. téma bola o človeku a jeho tele. Využívala som 3-rozmerné pomôcky, 

obrázky, prezentácie; žiaci stavali zo stavebníc Lego, Matador, čo ich bavilo. Ďalšia téma 

bola o živočíchoch, ktorá je asi blízka každému dieťaťu. Sú to spontánne, živé deti. Každú 
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vyuč. hodinu sme opakovali, lebo deti dosť zabúdali aj podstatné informácie, veľakrát boli 

nesústredené, rozptýlila ich každá  poznámka spolužiaka, viackrát bolo treba zvýšiť hlas alebo 

problém vyriešiť poznámkou do žiackej knižky. Skúšala som ich ústne i písomne, žiadala som 

od nich len základné informácie, no aj to bol väčšinou problém. Využívala som skupinovú 

prácu aj prvky Daltonského učenia. 

  

Mgr. Eva Matejová 

 

ANGLICKÝ JAZYK V 1. A 2. ROČNÍKU 
     Anglický jazyk som vyučovala v 1. aj 2. ročníku hravou formou. Využívala som 

publikáciu „Happy house“ I. časť. V 2. ročníku sme prvým polrokom prebrali všetko učivo 

z danej publikácie a v druhom polroku som pokračovala v učive z publikácie „Busy bee“. Na 

vyučovacích hodinách sa žiaci učili slovnú zásobu pomocou kartičiek s obrázkami, CD, 

spievali piesne, počúvali príbehy, ktoré potom hrali s využitím prstových a vareškových 

bábok a nenútenou formou si precvičovali slovnú zásobu. Táto činnosť bola veľmi obľúbená 

u prvákov i u druhákov. Kartičky s obrázkami som v II. polroku u žiakov 2. ročníka využívala 

na opakovanie slovnej zásoby. Aj táto činnosť bola u žiakov obľúbená. So žiakmi 2. ročníka 

som pracovala i na počítači, kde sme hrami (PEXESO) precvičovali učivo. Využívala som 

rôzne didaktické hry, karty – PEXESO, pomocou ktorého spoznávali aj nové slovíčka, žiaci 2. 

ročníka si pripravovali jednoduché postery na rôzne témy učiva. Žiaci pracovali samostatne, 

vo dvojiciach aj v skupinách. 

TVORIVÉ PÍSANIE/TVORIVÁ DRAMATIKA V 3. ROČNÍKU 
     Na hodinách tvorivého písania a tvorivej dramatiky  v 3. ročníku pracovali žiaci spoločne, 

v skupinách i samostatne. Žiaci tvorili krátke básničky, príbehy, nadpisy, pozvánky, ilustrácie, 

prezentovali svoje diela, čítali sme rozprávky ,dramatizovali úryvok, celý príbeh. So žiakmi 

sme sa hrali na „ stroskotancov“, robili mapu ostrova, z klasickej rozprávky sme tvorili 

modernú rozprávku, hrali sa s rozprávkami Snehulienka a Červená čiapočka. Práce, ktoré 

žiaci vytvorili, prezentovali pred spolužiakmi. Na prezentáciu som využívala aj interaktívnu 

tabuľu. Žiaci pracovali aktívne, práca ich zaujímala. 

 

TELESNÁ VÝCHOVA VO 4. ROČNÍKU 
     Na hodinách telesnej výchovy vo 4. ročníku žiaci si  zopakovali i ďalej sa zdokonaľovali 

v základných pohybových zručnostiach /poradové cvičenia, atletika, rytmické a kondičné 

cvičenia, gymnastika/, začali s nácvikom športových hier . Hrali vybíjanú, hádzanú, futbal. 

Veľmi radi hrali florbal. Na ihrisku sme precvičovali hod kriketovou loptičkou, skok do 

diaľky, beh. V zimnom období sa žiaci boli sánkovať aj korčuľovať. Na vyučovanie telesnej 

výchovy som využívala telocvičňu aj ihrisko. 

 

PRÍRODOVEDA VO 4. ROČNÍKU 
     Prírodovedu vo 4. ročníku som vyučovala podľa učebnice autoriek Kopáčovej, 

Kubovičovej, ktorá má dve časti a pracovný zošit. Na hodinách som sa snažila okrem 

vysvetľovania učivo žiakom podať aj pomocou pokusov, prezentácie, pracovali sme 

i s encyklopédiami, ktoré si žiaci priniesli. Žiaci mali počas určitého obdobia pozorovať 

Mesiac a zakresľovať jeho tvar. Žiaci pozorovali i rastliny – zasadili semienka hrachu a po 

vyklíčení sa o rastlinu starali. Na hodinách som využívala i pomôcky, ktoré máme v kabinete- 

modely častí ľudského tela, preparáty živočíchov. 

Žiaci mali na hodinách radi rôzne  tajničky, osemsmerovky a rôzne doplňovačky. V II. 

polroku mali o učivo väčší záujem – učili sa témy, ktoré im boli blízke (les, živočíchy, 
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rastliny...). Žiaci pracovali samostatne vo dvojiciach i v skupinách. Vytvárali jednoduché 

projekty. Boli hodnotení ústnou aj písomnou formou. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA V 5., 6., 7. ROČNÍKU 
     Výtvarnú výchovu som vyučovala na II. stupni v 5., 6., 7. ročníku. Využívala som rôzne 

výtvarné techniky – kresbu, maľbu vodovými aj temperovými farbami, maľba voskom, práca 

s tušom, kresba kriedami, koláž aj asambláž. Pracovali i s odpadovým a prírodným 

materiálom. Žiaci spoznávali rôzne umelecké smery i techniky. Na sprostredkovanie nových 

vedomostí som využívala nové učebnice výtvarnej výchovy i prezentáciu na interaktívnej 

tabuli. Žiaci boli na hodinách aktívni, i menej aktívni, tvoriví, pracovali jednotlivo 

i v skupinách. Práce niektorých žiakov boli zaslané i do výtvarných súťaží, kde jedna žiačka 

mala prácu i ohodnotenú. Práce žiakov zdobili triedy i chodby. 
 

Mgr. Eva Matejová, Mgr. Lenka Jančoková 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ   

     V školskom roku 2010/2011 začalo pracovať jedno oddelenie ŠKD  s celkovým počtom 

žiakov 41. Trvalo chodiacich žiakov bolo viac ako 25 a preto od 1. októbra 2010 začalo 

pracovať aj II. oddelenie ŠKD , ktoré viedla Mgr. Lenka Jančoková. Od 1. decembra 2010 

boli do ŠKD prihlásené ešte  3 žiačky. Jeden žiak sa z ŠKD odhlásil.  Žiaci mali pravidelnú 

dochádzku. 

     I. oddelenie navštevovali žiaci 1. a 2. ročníka  a jedna žiačka 6. ročníka z dôvodu zlého 

autobusového spojenia, V II. oddelení boli žiaci 3. -4.ročníka a dve žiačky 5. ročníka . 

     Činnosť v oboch oddeleniach ŠKD bola zameraná na uspokojenie a rozvíjanie záujmov 

žiakov, športovú činnosť  a prípravu žiakov na vyučovanie. Úlohou ŠKD bolo pravidelné 

striedanie zložiek výchovy, podpora harmonického rozvoja osobnosti, primerane veku žiakov, 

pobyt žiakov na čerstvom vzduchu, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov. 

Zložky výchovy sa striedali podľa dvojtýždňovej skladby. 

Pracovno-technická výchova 

     U žiakov sme  rozvíjali manuálne zručnosti, predstavivosť, aktivitu. Žiaci strihali, 

vystrihovali, skladali papier, modelovali, pracovali s prírodným materiálom, upratovali svoje 

pracovné miesto. Práce žiakov zdobili  triedu aj chodbu. Žiaci sa počas roka zúčastnili aj 

tvorivých dielní a zručnosti, ktoré tam získali sme rozvíjali aj v ŠKD. 

Prírodovedná činnosť 

     So žiakmi sme chodili na vychádzky do prírody, pozorovali sme zmeny v prírode počas 

ročných období, rastliny, liečivé rastliny, stopy živočíchov na snehu. So žiakmi sme sa starali 

o vtáčiky výrobou a zavesením kŕmidiel v okolí školy. Zbierali sme prírodný materiál, 

z ktorého vytvorili pekné výrobky. Žiaci radi pracovali s encyklopédiami. 

Hudobná činnosť 

     Žiaci počúvali detské umelé aj ľudové piesne, vianočné koledy. Niektoré z nich sa aj 

naučili spievať. Hrali sme sa aj ľudové hudobno-pohybové hry. Dievčatá rady tancovali. 

Výtvarná činnosť 

     Žiaci veľmi radi kreslili a maľovali. Tu sa rozvíjala ich fantázia. Využívali sme rôzne 

výtvarné techniky. Pracovali sme s prírodným materiálom, odpadovým materiálom, maľovali 

vodovými farbami, kreslili pastelom, farbičkami, kriedmi, voskovým pastelom. Práce žiakov 

boli vystavené na nástenkách  v triede a na chodbe. Žiaci sa zapájali aj do výtvarných súťaží, 

v ktorých získali aj ocenenia.. Mladší žiaci obľubovali maľovanie omaľovánok. 
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Etická činnosť 

     U žiakov sme rozvíjali pravidlá správania sa v skupine, pravidlá slušného správania sa 

v škole, v jedálni,   na verejnosti, v dopravných prostriedkoch... Vytvorili sme si pravidlá  

ŠKD. Rozprávali sme sa o rodine, kamarátoch , spolužiakoch. Na hodnotenie sme využívali 

hlavne  pochvalu a povzbudenie, snažili sme sa potláčať nevhodné prejavy správania žiakov- 

agresivitu, nenávisť... Ak sa takéto prejavy vyskytli - riešili sme ich s deťmi aj rodičmi detí. 

Snažili sme sa preferovať naše ľudové tradície - vianočné, veľkonočné. 

Čitateľská činnosť 

     So žiakmi sme navštevovali knižnicu, kde si žiaci čítali rozprávkové knihy, žiaci si knihy 

požičiavali aj domov. Žiaci počúvali rozprávky a písali svoje vlastné príbehy, hrali sme 

bábkové divadielka. Žiaci mali radi hádanie hádaniek, riešili tajničky aj osemsmerovky.  

Športová a branná činnosti 

     Cieľom činnosti bolo rozvíjať aktivitu, pohyb, obratnosť. Posilňovať zdravý životný štýl 

pohybom na čerstvom vzduchu. Pomerne pravidelne, pokiaľ bolo dobré počasie, sme po 

obede zostávali na školskom ihrisku, kde sa žiaci hrali rôzne pohybové a súťaživé hry. 

Chodili sme aj na vychádzky do okolia školy. Do telocvične sme chodili menej- z dôvodu 

popoludňajších vyučovacích hodín telesnej výchovy. Pokiaľ to bolo možné, hrali sme sa aj 

v telocvični- a to rôzne pohybové hry (vybíjanú, futbal, floorball), na čo sa žiaci veľmi tešili. 

V zimnom období sme sa chodili sánkovať a kĺzať, stavali sme snehuliakov. 

Príprava na vyučovanie 

     Väčšina žiakov, okrem niektorých žiakov 1. ročníka, si písomné domáce úlohy robila 

v ŠKD. Pravidelne sme spolupracovali  s triednymi učiteľmi  i rodičmi žiakov, spoločne sme 

riešili problémy pri učení. Využívali sme rôzne didaktické hry na precvičovanie učiva. 

     Počas školského roka sme sa so žiakmi zúčastnili viacerých podujatí organizovaných 

školou. Žiakom sa veľmi páčil karneval, turistická vychádzka na ihrisko do Horných Hámrov, 

sledovanie športových zápasov,  zapojili sa do čitateľského maratónu... 

Spolu obe oddelenia sa zúčastnili „Hľadania pokladu“, rozprávkového kvízu v knižnici, 

športovej súťaže „Beh hore schodmi“, súťaže v speve piesní „ Slávik ŠKD“, niektorí žiaci sa 

zúčastnili turistického výletu na hrade Hrušov. 

     V triede sme sa starali o čistotu triedy, pravidelné vetranie, šetrenie elektrickej energie. 

     Celoročná činnosť ŠKD bola vedená podľa výchovného plánu ŠKD pri ZŠ s MŠ Župkov 

 

Mgr. Pavel Andok  
 

ZEMEPIS  
     V tomto školskom roku som vyučoval zemepis v 8. a 9. ročníku. Pracoval som podľa 

časovo - tematického plánu. Učivo bolo prebrané podľa stanoveného plánu. Priebežne  som 

hodnotil vedomosti a zručnosti žiakov písomnými testami, slepými mapami a ústnym 

skúšaním. Do vyučovacieho procesu som sa snažil vnášať nové prvky, pracovali sme 

s knihami, mapami, časopismi, internetom, výučbovými programami. Žiakov som orientoval 

na poznanie svojej vlasti, výchovu k vlastenectvu a hrdosti na svoju krajinu a jej prírodné 

krásy. Dostatočnú pozornosť sme venovali aj miestnej krajine, svojmu rodnému kraju. Pri 

práci s mapou sa žiaci učili analyzovať, triediť údaje a vyberať to podstatné pre svoju potrebu. 

Ku kvalite výučby prospeli aj exkurzie, referáty a projekty. 

 

MATEMATIKA 
     Vyučoval som matematiku v 7. ročníku. Učivo bolo prebrané v súlade s časovo – 

tematickým plánom. Z hľadiska vedomostného, je to veľmi rôznorodý kolektív. V triede sú 

žiaci veľmi šikovní, ale aj žiaci, ktorí majú logické a pamäťové učenie oslabené. Kládol som 

dôraz na samostatnú, tvorivú prácu, rozvoj logického myslenia, na rozvoj nadaných detí. 
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Zvýšenú starostlivosť som venovala slabo prospievajúcim žiakom.  Zmyslom bolo tiež 

pochopiť, že matematika tvorí neodmysliteľnú súčasť každodenného života človeka. Podľa 

nových učebných osnov sa pracuje veľmi dobre. Napriek tomu, že sa rozsah učiva znížil, žiaci 

dosiahli priemerné výsledky. Je to dôsledok nepozornosti na vyučovaní a ľahostajného 

prístupu k plneniu povinností. Najlepšie pracovali: Betková, Fusatý a Šipikal. Najslabšie: 

Bartoš, V. Laurová, Kotrla, M. Štefančová a Kokles. 

 

TELESNÁ  VÝCHOVA 
     Vyučoval som chlapcov na celom druhom stupni a dievčatá v 5. ročníku. Učivo bolo 

prebrané v súlade s časovo – tematickým plánom. Väčšina chlapcov má veľmi dobrý vzťah 

k pohybu. Najväčší záujem je samozrejme o futbal. Ťažšie zvládli gymnastiku. Zúčastnili sme 

sa prevažného počtu súťaží organizovaných centrom voľného času. Na týchto súťažiach sme 

dosiahli dobré výsledky.  

 

POHYBOVÁ  PRÍPRAVA 
     Pohybovú prípravu som vyučoval v 5., 6., a 7. ročníku. Celá činnosť bola zameraná na 

volejbal , futbal a vybíjanú. Precvičili sme všetky základné prvky týchto kolektívnych 

športov. Žiaci pracovali veľmi aktívne, majú veľmi dobrý vzťah k pohybu. Stanovené úlohy 

boli splnené. Pre ďalšie roky doporučujem sa venovať tejto činnosti. 

 

INFORMATIKA 
     Informatiku som vyučoval v 5., 6. a 7. ročníku (každá trieda rozdelená na dve skupiny) . Je 

to nový predmet, ktorý má veľkú perspektívu. Žiaci pracovali snaživo a tešili sa na ďalšie 

hodiny. Najviac ich zaujíma práca priamo s počítačom. Ťažšie sa učia pojmy súvisiace 

s informatikou. Zaujala ich aj práca v Imagine, kde získali základné vedomosti 

z programovania. 

 

Mgr. Kamila Andoková 
 

MATEMATIKA 

     V tomto školskom roku som učila matematiku v 5. ročníku.  Učivo bolo prebrané podľa 

časovo-tematických plánov. Pravidelne som robila kontrolné previerky, kde som si zisťovala 

stav vedomostí. Nedostatky, ktoré sa vyskytli, sme docvičovali, prípadne podrobnejšie 

vysvetlili.  Viedla som žiakov  ku konfrontácii, analýze a hlavne k pochopeniu, kde sa dané 

učivo v praxi využije. Mojou prioritou je už roky zlepšiť vzťah žiakov k matematike, pretože 

je prakticky základom iných prírodovedných predmetov. Vcelku  hodnotím atmosféru na 

vyučovacích hodinách matematiky ako dobrú, väčšina žiakov pracovala dobre a pravidelne. 

To je v matematike veľmi dôležité pre nadväznosť učív. Táto trieda sa javí celkom šikovná, 

preto som zaraďovala aj témy nad rámec plánov. Časový priestor som venovala rozvoju 

logického myslenia, veľa sme pracovali s eurami, čo je dôležité pre život.  

V porovnaní s minulými rokmi sa zhoršuje úprava, pravopis, čitateľnosť rukopisu. Žiaci majú 

väčší problém pri rysovaní, ale paradoxom je, že im chýba najviac trpezlivosť. 
Priebežne sme využívali aj prostriedky IKT, hlavne výučbové programy z matematiky. 

Prínosom bola interaktívna tabuľa, ktorá pomohla podstatne zmodernizovať hodiny 

matematiky.  

     Uvítala by som v budúcnosti nové cvičebnice, kde by boli aktuálne úlohy zo života, kde by 

bolo viac príkladov na precvičovanie. Pretože doteraz nemáme cvičebnice a úlohy na 

docvičenie zháňame z rôznych zdrojov a kopírujeme, čo tiež neprispieva k ochrane lesov 

a prírode.  
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     So žiakmi som sa zapojila do niektorých matematických súťaží. V Pytagoriáde postúpili 

dvaja žiaci  piateho ročníka do okresného kola. Zlepšenie mojej práce vidím hlavne v nových  

zbierkach, výukových programoch a neposlednom rade v ďalších pomôckach, ktoré by proces 

vyučovania zefektívnili. Úroveň by pomohla zvýšiť aj reforma prijímacích skúšok na stredné 

školy, kde by mali byť podstatne vyššie nároky na vedomosti. 

 

GEOGRAFIA 
     Geografiu som vyučovala v ročníkoch 5, 6 a 7. 

     Prácu so žiakmi na hodinách zemepisu hodnotím ako veľmi dobrú, žiaci sú v tomto 

predmete aktívni. Ako nedostatok som vnímala ich slabšiu slovnú zásobu a problém 

vyjadrovať sa k téme. Nedostatkom v tejto oblasti je ešte malá dotácia hodín, najmä v šiestom 

a v siedmom  ročníku. Jedna hodina v týždni je málo, pretože dosť často hodiny odpadávali 

a mnohé učivá som musela spájať. Pracovala som podľa časovo-tematického plánu, témy boli 

všetky prebraté. Prínosom boli interaktívne tabule a ďalšie pomôcky, ktoré posunuli 

vyučovanie vpred. Využívala som aj knihy, prácu s nimi, postery a projektové vyučovanie. 

 

TECHNIKA  A TECHNICKÁ  VÝCHOVA 
     Technickú výchovu som mala v 7., 8. a 9. ročníku s dotáciou jedna hodina týždenne. 

Pracovali sme podľa časovo - tematických plánov. Zamerali sme sa hlavne na získanie 

praktických zručností pri práci s drevom, papierom, kovom, plastom, opravou drevených 

predmetov, natieranie a morenie dreva, povrchovou úpravou kovov. Zhotovili sme rôzne 

predmety, ktoré sme použili na budovanie skanzenu slovenskej dediny. 

     Pracovalo sa mi veľmi dobre, pretože žiakov praktická práca s priamym výsledkom 

zaujala. Pomáhali sme tiež pri zakladaní kvetinových záhonov v areáli školy, ich údržbe 

a čistení. 

 

SVET PRÁCE 
     Nový predmet v 6. ročníku, kde sme sa venovali téme drevo, spracovanie dreva, 

povrchová úprava dreva. Pracovala som podľa ČTP. Výsledkom bolo zhotovenie kŕmnych 

vtáčích búdok a drevené makety dreveníc. 

 

TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
     Nový predmet pre žiakov 5. a 6. ročníka.. Práca bola realizovaná podľa ČTP. Zamerali 

sme sa na separovanie odpadu, snažila som sa, aby poznatky aplikovali aj v domácnostiach, 

čo sa darilo trochu menej. Druhá  časť práce bola o rastlinách vhodných na výsadbu do 

skaliek, záhonov, do skalky liečivých rastlín. Ako sa treba starať o rastliny, ako im pripraviť 

vhodnú pôdu a tiež estetická stránka vysadenia. Mnohé témy sme aplikovali v praktickom 

vyučovaní. 

 

OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA 
     Predmet v 6. ročníku, podľa ČTP sme pracovali na téme o prvej pomoci, ošetrovanie rán, 

ako sa správať pri úrazoch, čo treba urobiť. Veľkou pomocou boli cvičenia prvej pomoci, kde 

si žiaci prakticky vyskúšali na figurantoch, ako to vyzerá. Žiakov  táto téma z praktických 

dôvodov zaujímala. Druhú časť tvoril pobyt v prírode s cieľom ako prežiť a správať sa pri 

rôznych situáciách. 

 

FYZIKA 
     Predmet fyzika som vyučovala v 9. ročníku. Učivo som prebrala podľa ČTP. Žiaci 

realizovali aj laboratórne práce s novými učebnými pomôckami. Prínosom na tento predmet 
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by jednoznačne bola špeciálna učebňa, tak ako aj na chémiu. V prípade našej školy by to 

mohla byť spoločná miestnosť. Tu je dôležité robiť praktické pokusy a demonštrácie,  pretože 

učivo je náročné. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
     Vyučoval som v 8. a 9. ročníku. Pracovala som podľa ČTP, ktoré boli vypracované na 

začiatku školského roka. Zapojili sme sa aj do niekoľkých výtvarných súťaží, kde sme 

väčšinou dostali pochvaly za účasť. Na skvalitnenie  výučby tohto predmetu podľa mňa 

pomohla nová učebňa dielní a zaradenie netradičných prvkov, ako je batikovanie, práca 

s drôtom, maľovanie na sklo, tkanie, paličkovanie, vyšívanie, práca s prútím a pod. 

 

Ing. Dana Bieliková 

  

TELESNÁ VÝCHOVA, TELESNÁ  A  ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V 6. AŽ 

9. ROČNÍKU 
     Na hodinách telesnej výchovy sme cvičili podľa plánov vytvorených na začiatku školského 

roka. Žiačky na hodinách cvičili radi, dodržiavali bezpečnosť, uplatňovali princípy fair-play, 

skoro všetky sa snažili podať čo najlepší výkon. Snažila som sa o tom, aby  sa pohybové 

aktivity stali nevyhnutnou súčasťou ich životného štýlu, aby mali z cvičenia radosť. 

K žiačkam som počas hodín uplatňovala individuálny prístup, povzbudzovala ich, ak mali so 

zvládnutím cvičenia nejaký problém. Najviac ich bavili kolektívne športy vybíjaná, basketbal, 

volejbal, futbal, kde si osvojovali postupne pravidlá hry, techniku, ale aj taktiku počas 

zápasov. Počas hodín som často zaraďovala cvičenia na upevnenie kondície, nakoľko táto 

u žiakov nie je dostatočná, čo sa prejavuje pri behoch na dlhé trate, ktoré medzi väčšinou 

žiačok nie sú obľúbené. 

 

FYZIKA V 6. A 7. ROČNÍKU  
     Predmet som vyučovala v šiestom a siedmom ročníku. Učivo bolo prebraté podľa 

učebných plánov. Pri učení som využívala hlavne aktívne učenie, pokusy sme robili podľa 

aktuálneho stavu učebných pomôcok. V siedmom ročníku sa žiaci naučili zostrojovať aj 

grafy, robili ich veľmi radi. V šiestom ročníku z dôvodu toho, že nemáme dostatočné 

množstvo kvalitných a presných váh nebolo možné niektoré učivá vysvetľovať spôsobom, 

ako je navrhované v učebniciach, jedná sa o učivo o hustote látok.  

     Fyzika v šiestom, ako aj v siedmom ročníku je ponímaná hlavne zábavnou formou, cez 

pokusy a pri počte žiakov v triede 25 tento spôsob vyučovania je veľmi náročný, žiakov treba 

pri pokusoch usmerňovať, sú nesamostatní. Rozdelenie žiakov na skupiny ako pri tradičných 

praktických cvičeniach nie je možné, pretože pokusy sa robia priebežne a žiaci si 

prostredníctvom nich osvojujú pojmy a fyzikálne javy. V rámci aktivity A 3.7 Mladí vedci 

z Kľakovskej doliny žiaci absolvovali exkurzie do Tajova, rodiska Jozefa Murgaša, do 

Hvezdárne M. Hella v Žiari nad Hronom a do Slovenského technického múzea v Košiaciach. 

Získané poznatky z exkurzií žiaci využívali nielen na hodinách fyziky a chémie, ale aj na 

iných vyučovacích hodinách. 

     Vedomosti žiakov sú na rôznej úrovni, u mnohých chýbala domáca príprava, pri opakovaní 

učiva som ho opäť musela vysvetľovať ako učivo nové, žiaci majú problém s vyjadrovaním. 

Na hodinách som využívala prezentácie cez interaktívnu tabuľu, riešili sme mnohé 

interaktívne cvičenia, toto robili žiaci veľmi radi, pri týchto druhoch cvičení boli aj aktívni, 

takže som ich podľa možností zaraďovala čo najčastejšie. Najväčšie problémy robí žiakom 

premena jednotiek objemu, majú problém pri výpočtoch pomocou vzorcov, mýlia si pojmy 
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fyzikálna veličina a fyzikálna jednotka. Žiakom siedmeho ročníka sa pletú značky a jednotky 

tepla a teploty, hoci sme to neustále precvičovali rôznymi spôsobmi. 

 

BIOLÓGIA/PRÍRODOPIS  5. AŽ 9. ROČNÍK 
     Učivo bolo vo všetkých ročníkoch prebraté podľa plánov, praktické cvičenia boli 

uskutočnené, pričom  z praktických aktivít v piatom, šiestom a siedmom ročníku  nie je 

potrebné podľa pokynov vyhotovovať špeciálne záznamy. Opäť sa mi potvrdilo, že  časová 

dotácia na biológiu v šiestom ročníku jedna hodina v týždni je nedostatočná, nie je priestor na 

preopakovanie učiva, pre mnohé praktické pozorovania, projektové vyučovanie, nie je 

dostatok času na vzájomnú komunikáciu, žiaci nemajú možnosť vyrozprávania svojich 

zážitkov z prírody ohľadom preberaného učiva a to by malo byť podľa mňa prvoradé, pretože 

len takto sa dá formovať vzťah žiakov k poznaniu a následnej ochrane prírody. Takisto časová 

dotácia 2 hodiny týždenne nie je dostatočná ani v siedmom ročníku, nie je čas na 

preopakovanie učiva. Podľa novej školskej reformy sa v siedmom ročníku preberá polovica 

učiva z bývalého šiesteho ročníka a celé ľudské telo, ktoré sa predtým preberalo v tomto 

ročníku celý školský rok. Na vyučovaní som využívala učebné pomôcky získané z projektu 

Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina. V rámci aktivity A 3.4 Ako funguje moje 

telo sa uskutočnili aj besedy so stomatologičkami, pediatričkou, gynekologičkou 

a pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému stravovanie, fajčenie, 

infekčné choroby. So žiakmi sme pripravovali zdravé pokrmy.  Na hodinách som uplatňovala 

aktívne učenie, učenie cez prezentácie, mnohé prezentácie vytvárali aj žiaci samotní 

a prezentácie od niektorých žiakov boli na vysokej úrovni.. Žiaci vytvárali aj projekty 

a následne sa ich učili odprezentovať, čím si precvičovali svoju slovnú zásobu, vystupovanie 

pred kolektívom. Na hodinách som využívala interaktívnu tabuľu  aj na opakovanie učiva cez 

cvičenia v programe HotPotatoes, ktoré žiaci riešia s veľkým záujmom 

Snažila som sa o to, aby žiaci získali vedomosti a zručnosti potrebné pre praktický život, aby 

dokázali v prírode poznať rastliny, živočíchy, základné druhy hornín a minerálov, aby poznali 

svoje telo, vedeli poskytnúť prvú pomoc, chránili sa pred chorobami, aby si vytvárali 

k prírode kladný vzťah a zbytočne ju neznečisťovali. 

Žiačky ôsmeho ročníka Mokrá a Palatínusová sa zúčastnili okresného kola biologickej 

olympiády, kde Ivana Mokrá obsadila v kategórii posterov druhé miesto a v teoreticko- 

praktickej časti miesto tretie. 

 

CHÉMIA  6. AŽ 9. ROČNÍK  
     Učivo sa prebralo podľa plánu, všetky praktické cvičenia boli uskutočnené. Na hodinách 

chémie som sa snažila rozvíjať u žiakov vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre bežný 

život. Žiaci sa na hodinách snažili v rámci svojich schopností, niektoré témy ich zaujímali 

viac, iné menej. Všeobecne najmenej atraktívne pre žiakov sú hodiny, kde sa vysvetľuje 

a precvičuje chemické názvoslovie, vzorce, počítanie príkladov. Žiaci na konci hodiny vzorce 

tvoriť vedeli, avšak z dôvodu krátkodobej pamäti, z dôvodu, že doma sa na vyučovanie 

nepripravujú, na nasledujúcu hodinu mali s precvičovaním učiva problémy, bolo im to treba 

opäť vysvetliť, tento problém je trvalý a opakuje sa už niekoľko rokov. Na hodinách som 

uplatňovala aktívne učenie, interaktívne cvičenia HotPotatoes, prezentácie v programe 

PowerPoint, uskutočňovali sme množstvo pokusov, a to aj nad rámec pokusov uvedených 

v učebniciach. Na hodinách som uplatňovala k žiakom individuálny prístup, snažila som sa 

o ich vhodnú motiváciu, avšak hlavne vo vyšších ročníkoch žiaci nevidia zmysel v získaní 

základných vedomostí z tohto predmetu, nevedia si uvedomiť, že chémia nás sprevádza 

dennodenne a stala sa nevyhnutnou súčasťou nášho života. Žiaci pri praktických aktivitách 

dodržiavali bezpečnosť pri práci, uplatňovali logické myšlienkové operácie, naučili sa robiť 

presné a stručné záznamy z práce.  
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Patrik Eržiak, žiak deviateho ročníka, sa zúčastnil aj chemickej olympiády, kde obsadil 

v okresnom kole 2. miesto a v krajskom kole sa stal úspešným riešiteľom, skončil na 18. 

mieste z 35 žiakov. 

 

Mgr. Jarmila Bištuťová 

 

NEMECKÝ JAZYK  6. – 9. ROČNÍK 
     Nemecký jazyk som vyučovala podľa UO ako prvý cudzí jazyk v 9. ročníku, v ročníkoch 

6. a 7. a 8. ako druhý cudzí jazyk. 

     Pracovali sme s učebnicami a pracovnými zošitmi odporúčanými MŠVVaŠ SR  Projekt 

Deutsch. Vo všetkých ročníkoch zvládli žiaci učivo podľa vypracovaných ČTP, ktoré boli 

doplnené aktivitami z projektu Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina –SNY 

V CUDZOM JAZYKU. Spätnú väzbu som získavala pomocou testov, ktoré žiaci písali po 

každom tematickom celku. Deviataci  robili koncoročné prezentáciu na tému: MEDIEN 

a ôsmaci simulovali scénky Unsere Ferien.  

Oživením vyučovacích hodín bolo vytváranie projektov a ich prezentácia (dramatizácia) pred 

spolužiakmi –  MEIN TRAUMZIMMER , IDEALE FERIEN, IN DER STADT, GESUNDES 

ESSEN... Neustále som rozvíjala u žiakov čítanie a písanie s porozumením s cieľom naučiť 

ich komunikovať v každodenných situáciách. Slovnú som spracovávala podľa jednotlivých 

lekcií a žiaci si ju osvojovali postupne. Žiaľ, mnohí nevenujú dostatočnú pozornosť a záujem 

na osvojovanie si základov cudzieho jazyka a neuvedomujú si  nutnosť ovládať aspoň jeden 

cudzí jazyk. 

Možnosť kopírovania doplnkového materiálu a práca s ním mi pomáhali pri rôznych 

aktivitách na vyučovaní. Najväčším prínosom je však používanie a práca na interaktívnej 

tabuli, počítačmi vybavené jazykové učebne a nainštalované výukové programy – PLANET, 

DIDAKTA, možnosť pripojenia sa na internet.  

Šiestaci a siedmaci pracovali počas roka na aktivitách z projektu SNY V CUDZOM 

JAZYKU.  Vytvorili množstvo projektov a makiet, ktoré budeme využívať v budúcnosti ako 

učebné pomôcky (Geburtstagskalender, Tiere, Verkehrsmittel, Freizeit,Stundenplan,.) 

Vytváranie projektov bola najobľúbenejšia činnosť pre žiakov v 6. a 7. ročníku, deviataci sa 

našli pri tvorbe prezentácií, do ktorých vkladali hudobné a filmové ukážky.  

 

Mgr. Mária Jakúbeková 

 

MATEMATIKA 
    S matematikou som pokračovala v  8. a 9. ročníku a začala som učiť aj v 6. ročníku, kde sa 

vyučovalo už podľa nového ŠkVP. Počas hodín matematiky som sa snažila u žiakov budovať 

taký súbor vedomostí, zručností a návykov, ktorý by bol  predpokladom pre úspešné 

zvládnutie riešenia rôznych praktických problémov a  reálnych situácií. Dôraz som kládla na 

samostatnú, tvorivú prácu, rozvoj logického myslenia, na rozvoj nadaných detí. Zvýšenú 

starostlivosť som venovala slabo prospievajúcim žiakom, pretože v každej triede sú žiaci 

veľmi šikovní, ale aj žiaci, ktorí majú logické a pamäťové učenie oslabené. Vždy, keď 

požiadali som sa im venovala aj v mimo vyučovacom čase.  V 8. triede bol aj jeden žiak so 

špecifickými vývinovými poruchami učenia, jemu som zohľadňovala výkony, mohol pri práci 

používať  kompenzačné pomôcky (kalkulačka, tabuľky, vzorce, vzory príkladov..) a tiež som 

mu predlžovala čas pri písaní písomných prác.  Problémom vo všetkých triedach bola  najmä 

nepripravenosť žiakov na hodiny, zabúdanie pomôcok, nesústredenosť. Žiakov som viedla 

k tomu, aby pochopili, že matematika tvorí neodmysliteľnú súčasť každodenného života 

človeka. Šikovných žiakov som zapojila do matematickej olympiády /v 8. ročníku dve žiačky 
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– v okresnom kole neboli úspešné  a v 9. ročníku jeden žiak, v okresnom kole sa umiestnil na 

druhom mieste/, tiež v okresnom kole Pytagoriády sa zúčastnili z každej triedy po dvaja žiaci. 

Učivo, sme preberali podľa plánu, upevnili a napísali výstupné testy.  

 

DEJEPIS 
     Učila som ho v 9. ročníku. Vyučovanie som orientovala na poznanie histórie nášho národa. 

Hlavne som sa snažila  o to, aby žiaci chápali historické súvislosti. Zapájala so  žiakov do 

tvorby vyučovacích hodín prípravou rôznych projektov a prezentácií (hlavne v elektronickej 

podobe), podporovala som  samostatnosť myslenia a tvorivosť tým, že robili rôzne tajničky. 

Po mojom zdokonalení sa v príprave interaktívnych cvičení, som naučila robiť v programe 

HotPotatoes krížovky aj niekoľkých žiakov, čím sme tiež oživovali hodiny dejepisu. Tiež som 

využívala doplnkovú literatúru a články z časopisov.   

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  
     Vyučovala som ju vo všetkých ročníkoch na druhom stupni aj v 3. a 4. ročníku.  Snažila 

som sa rozvíjať hudobnosť žiakov, hudobné schopnosti, ktoré umožňujú prežívať hudobné 

krásno. Žiakov som viedla k poznávaniu bohatstva našich predkov – zvyky, tradície. Žiaci vo 

všetkých triedach radi spievali. V druhom polroku trochu ľahostajnejšie k predmetu 

pristupovali starší žiaci.  Prespievali sme takmer všetky piesne z učebnice.  

 

DETSKÉ HUDOBNÉ DIVADLO 
     Vyučovala som ho v 3. ročníku, v rámci ktorého som realizovala  projekt „Moderná škola 

v mikroregióne Kľakovská dolina“. Aj v tomto predmete som sa snažila rozvíjať u žiakov 

zmysel pre estetické cítenie, hudobné a rytmické cítenie, improvizačne schopnosti, tvorivú 

fantáziu, emocionalitu.  

Nacvičili sme dve divadlá – muzikály, s ktorými sme sa prezentovali spolužiakom, deťom 

v MŠ aj verejnosti. Tiež sme sa zúčastnili troch predstavení detských muzikálov na 

profesionálnych scénach vo Zvolene a Nitre. 

 

Mgr. Peter Jakúbek 

 

SLOVENSKÝ JAZYK  A  LITERATÚRA – 8. ROČNÍK  
     Cieľom vyučovania predmetu  slovenský jazyk a literatúra  bolo skvalitňovať obsah učiva 

a dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky. Vo vyučovacom procese boli vytvárané 

podmienky pre aktívne učenie sa. Zvýšená pozornosť bola venovaná rozvoju čitateľskej 

a funkčnej gramotnosti, ale aj čítaniu s porozumením a komunikácii. Pravopis a niektoré 

gramatické javy napriek častému precvičovaniu  niektorí žiaci ešte stále neovládajú. 

Pravidelne som robil so žiakmi pravopisné cvičenia. Počet kontrolných diktátov a písomných 

prác bol dodržaný. Po prebratí tematických celkov boli napísané testy. Vedomosti niektorých 

žiakov nie sú trvalé. Na vyučovacích hodinách bola využívaná aj doplnková literatúra. 

Niekoľko vyučovacích hodín bolo realizovaných v knižnici. Využíval som materiál, ktorý 

ponúka virtuálna knižnica.  Žiaci využívali výukové programy.  

  

ANGLICKÝ JAZYK  5. - 9. ROČNÍK  
     Cieľ vo vyučovaní ANJ bol splnený. Žiaci boli vedení k osvojeniu si slovnej zásoby, ktorú 

využívali v čítaní s porozumením. Gramatické javy boli precvičované pomocou úloh 

v pracovných zošitoch. Vedomosti boli preverované testami. Rozvíjala sa komunikatívna 

zložka jazyka. Rozvoj jazykových zručností podporovali aj výukové programy a CD ROM. 

Využívala sa interaktívna tabuľa a programy z virtuálnej knižnice. Žiaci vytvárali prezentácie 
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v PowerPointe a vytvorili hodnotné plagáty. V piatom, šiestom a siedmom ročníku sa 

realizoval projekt Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina.  

Anglický jazyk sa stal veľmi dôležitým a potrebným predmetom, čo si uvedomili aj žiaci, no 

najmä tí, ktorí mali možnosť zúčastniť sa jazykového pobytu  vo Veľkej Británii.     

 

ETICKÁ VÝCHOVA  5 - 9. ROČNÍK 
     Na hodinách etickej výchovy sme spolu žiakmi rozvíjali tvorivé myslenie, kládli dôraz na 

hodnotovú stránku osobnosti a na utváranie vlastných postojov a názorov. Žiakov zaujali 

rozhovory na tému priateľstvo a láska, rozvinuli svoje poznatky z oblasti ekológie. Naučili  sa 

niesť zodpovednosť za svoje činy a správanie. V praxi si osvojili  empatiu a asertivitu. Svoje 

vedomosti a získané poznatky aplikovali v rôznych situačných scénkach, ktoré boli pre mňa 

veľmi dobrou spätnou väzbou, že žiaci učivu rozumejú a vedia ho použiť.  Je však paradoxné, 

že v reálnom živote nie vždy reagujú tak,  ako v modelových situáciách na hodine. Rozsah 

časovo-tematického plánu bol dodržaný.  

 

Mgr. Jana Tomášová 

 

ANGLICKÝ JAZYK  3. – 9. ROČNÍK 
3. – 4. ročník - anglický jazyk sa vyučuje hravou formou. V 3. ročníku sa na hodinách  

využívala učebnica Family and Friends,  prefotené kópie z pracovného zošita, CD ROM 

s interaktívnymi cvičeniami. V 4. ročníku sa využívala učebnica Chatterbox a prefotené kópie 

z pracovného zošita. Žiaci oboch ročníkov pracovali s internetom, on-line slovníkmi 

a slovníkmi v knižnej podobe. Učebné plány  pre 3.- 4. ročník boli splnené. Na získanie novej 

slovnej zásoby sme pracovali s pesničkami, s básničkami, žiaci veľmi radi využívali Brittish 

Council, kde si mohli vypočuť rôzne piesne, precvičiť slovnú zásobu, rozvíjať komunikačnú 

zložku jazyka. Na hodinách žiaci pracovali buď jednotlivo alebo v skupinách. 

5. ročník – na hodinách anglického jazyka sa využívala učebnica Project 1, prefotené kópie 

z pracovného lista, interaktívne cvičenia. Žiaci pracovali aj s internetom, on-line slovníkmi 

a slovníkmi v knižnej podobe. Žiaci rozvíjali svoju slovnú zásobu a zlepšovali gramatickú 

stránku jazyka pomocou výukových programov DIDAKTA 1, DOBRODRUŽNÁ 

ANGLIČTINA a BRITTISH COUNCIL. Na hodinách žiaci pracovali buď jednotlivo alebo 

v skupinách, a to najmä pri tvorení prezentácií a plagátov. Vždy na začiatku hodiny, sme sa so 

žiakmi rozprávali ako sa majú, čo budú robiť a tým si rozvíjali komunikačnú stránku jazyka. 

Učebné plány boli splnené. 

6. ročník – na hodinách anglického jazyka sa využívala učebnica Project 2, prefotené kópie 

z pracovného lista, interaktívne cvičenia, internet, výukové programy DIDAKTA 1 a 2, 

DOBRODRUŽNÁ ANGLIČTINA, BRITTISH COUNCIL, on-line slovníky a slovníky 

v knižnej podobe. Žiaci si osvojovali novú slovnú zásobu pomocou čítania a počúvania 

textov, ich následným prekladom. Na hodinách sa využívala metóda výkladu, a to najmä pri 

osvojovaní novej gramatiky a metóda rozhovoru pri rozvíjaní komunikačnej stránky jazyka. 

Žiaci pracovali buď jednotlivo alebo v skupinách. Ich vedomosti boli preverované testami, 

previerkami, ústnym skúšaním. Učebné plány boli splnené.  

7. ročník – na hodinách  sa využívala učebnica Project 2 a Project 3, prefotené kópie 

z pracovných listov, interaktívne cvičenia na osvojovanie si novej gramatiky a slovnej zásoby, 

on-line slovníky a slovníky v knižnej podobe. Žiaci využívali aj výukové programy 

DIDAKTA 1 a 2, DOBRODRUŽNÁ ANGLIČTINA. Ich vedomosti boli preverované 

testami, previerkami, ústnym skúšaním. Svoju komunikačnú zručnosť rozvíjali prevažne pri 

prezentovaní svojich prác, pri reprodukovaní prečítaného textu. Využívala sa metóda výkladu, 

najmä pri preberaní novej gramatiky. Komunikačné zručnosti sú u niektorých  žiakov na 

slabej úrovni, tak ako aj gramatická stránka. Učebné plány  boli splnené. 
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8. ročník – na hodinách sa využívala učebnica Project 3 a Project 4, prefotené kópie 

z pracovných  listov, interaktívne cvičenia, internet, on-line slovníky a slovníky v knižnej 

podobe. Na hodinách boli využívané metódy výkladu a rozhovoru. Komunikačné zručnosti  

u 5 žiačok sú na dobrej úrovni, u 3 žiačok sú na veľmi dobrej až výbornej úrovni. Žiačky 

rozvíjali svoju slovnú zásobu a precvičovali gramatiku pomocou výukových programov 

DIDAKTA 2 a DOBRODRUŽNÁ ANGLIČTINA – vyššia úroveň. Žiačky pracovali buď 

samostatne alebo v skupinách, najmä pri tvorení prezentácií a plagátov. Učebné plány  boli 

splnené. 

9. ročník -  anglický jazyk je v tomto ročníku vyučovaný ako nepovinný predmet. Žiačky 

pracovali s učebnicou Project 3, internetom, výukovými programami, interaktívnymi 

cvičeniami, on-line slovníkmi a slovníkmi v knižnej podobe. Žiačky pracovali buď 

samostatne alebo v skupinách, vytvárali prezentácie na rozličné témy a prezentovali ich, tým 

rozvíjali svoju komunikačnú zručnosť. Gramatickú stránku jazyka a slovnú zásobu rozvíjali 

a zlepšovali pomocou výukových programov. Učebné osnovy a  plány boli dodržané a 

splnené.  

 

Mgr. Iveta Tomášová 

 

SLOVENSKÝ  JAZYK  A LITERATÚRA 7. A 9. ROČNÍK  

     Vyučovala som predmet SJL v 7. a 9. ročníku. Siedmaci idú tretím rokom školskou 

reformou, učebné osnovy a z nich vyplývajúce tematické výchovno-vzdelávacie plány sú 

redukované. Vyučovanie je viac zamerané na rozvoj komunikácie žiakov s uplatnením 

jazykových pravidiel. Žiakom sa pracovalo ľahšie, neboli vystresovaní z množstva učiva. Na 

vyučovacích hodinách som uplatňovala rôzne formy a metódy práce. Najradšej pracovali žiaci 

s výukovými programami prostredníctvom interaktívnej tabule. boli Učivo žiaci zvládli podľa 

svojich možností a schopností, často sme riešili problémy so zabúdaním učebných pomôcok, 

ale najmä domácich príprav na hodiny, čo sa v konečnom dôsledku odrazilo na klasifikácii.  

     V 9. ročníku sa učivo SJaL z 95% upevňovalo, aby žiaci úspešne zvládli celoslovenské 

monitorovanie. 5% učiva tvorili nové informácie. Každý žiak zvládol učivo podľa svojich 

schopností.  Učivo sa prebralo, žiaci majú osvojené základné vedomosti zo SJL. 

 

Mgr. Martina Gáborová 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 5. A 6. ROČNÍK  
     Pri práci so žiakmi som uplatňovala komunikatívno-poznávací princíp. Snažila som sa 

o rozvoj vyjadrovacích schopností žiakov, pravopisných zručností, čitateľskej gramotnosti. 

Využívali sme prezentácie, ktoré žiakom priblížili nové témy, nové pojmy. Žiaci veľmi radi 

pracovali s cvičeniami na interaktívnej tabuli a s výukovými programami. Spätnou väzbou 

boli pravopisné rozcvičky, diktáty, testy, pracovné listy, slohová práca. Piataci sú aktívni, 

vedomostne veľmi dobre pripravení z I. stupňa; medzi šiestakmi je dosť žiakov, ktorí sa na 

hodiny nepripravia, nenosia pomôcky. S prácou v oboch triedach som napriek spomenutým 

negatívam spokojná. 

 

OBČIANSKA NÁUKA A OBČIANSKA VÝCHOVA – 5., 6., 7., 8., 9. 

ROČNÍK  
     Občianska náuka a občianska výchova vedie žiakov k aktívnemu poznávaniu seba a iných; 

primerane veku oboznamuje žiakov s poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, 

politológie, práva a ekonómie; na hodinách bol vytvorený priestor pre vyjadrenie sa žiakov; 
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využívali sme interaktívnu tabuľu, internet, pracovné listy, inscenačné hry; spätnou väzbou 

boli tematické previerky a projekty. Problémy – nepripravenosť žiakov, zabúdanie pomôcok, 

neochota komunikovať, nesústredenosť, niektoré témy boli pre niektorých náročné a z toho 

vyplýval ich nezáujem. 

 

ETICKÁ VÝCHOVA – 6. ROČNÍK  
     Mojím cieľom bolo pracovať na formovaní osobnosti žiaka, ktorý má pozitívny vzťah 

k sebe, k životu, k ostatným ľuďom, k prírode. Využívala som komunikatívno-poznávací 

prístup. Dôraz bol kladený na vytvorenie priestoru pre rozprávanie žiakov; sebarealizáciu 

žiaka. Využívali sme aj rôzne prezentácie, inscenačné metódy, žiaci pracovali s počítačom, 

tvorili prezentácie.  Aktivita a práca v triede bola na veľmi dobrej úrovni. Niektoré názory 

a hodnoty žiakov sú však stále nestále, niekedy chybné, nie sú v súlade s hodnotami 

spoločnosti, školy, čo sa prejavuje v ich každodennom konaní, v kontakte s učiteľmi, 

spolužiakmi. Spätnou väzbou boli pracovné listy a projekty. 

 

DEJEPIS – 5., 6., 7., 8. ROČNÍK  
     Cieľom vyučovania bolo vytvárať a formovať historické povedomie žiakov, na základe 

ktorého by boli žiaci schopní pochopiť minulosť. Žiaci sa oboznámili s významnými 

udalosťami, osobnosťami; so životom a prácou ľudí v príslušných historických obdobiach; 

venovali sa rôznym kultúram, náboženstvám; zaoberali sme sa aj časťami slovenskej histórie. 

Veľmi dobrou a užitočnou pomôckou nám boli interaktívna tabuľa, výukové programy, 

pracovné listy, rôzne publikácie. Spätnou väzbou boli testy, písomné skúšanie, prezentácie, 

ktoré tvorili žiaci. 

MEDIÁLNA VÝCHOVA – 6. A 7. ROČNÍK  
     Cieľom predmetu bolo priblížiť žiakom jednotlivé druhy médií, ich fungovanie, význam, 

funkcie, históriu; žiaci mali pochopiť ich negatíva a pozitíva; naučiť sa využívať médiá pre 

svoj osobný vzrast, vzdelávanie; vedieť ohodnotiť, čo v médiách je hodnotné; pracovali sme 

s internetom; nie všetky témy však boli pre nich rovnako zaujímavé. Spätnou väzbou boli 

pracovné listy, prezentácie. 

 

SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA – 7. ROČNÍK  
     Cieľom nového predmetu bolo, aby žiaci pochopili a osvojili si základné pravidlá 

spoločenskej etikety ako pozdrav, podanie ruky, predstavovanie, obliekanie na rôzne 

príležitosti, stolovanie a pod. Pracovali sme s interaktívnou tabuľou, používali 

www.spolocenskaetiketa.sk, videá ČT Etiketa, ktoré sme rozoberali, vypĺňali sme pracovné 

listy, vytvárali rôzne scénky zo života. Spätnou väzbou boli previerky a pracovné listy. 

Žiakov zaujali prezentované videá a radi tvorili scénky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spolocenskaetiketa.sk/
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Príloha č. 2 

 

PRÁCA  S TRIEDOU 

 

Mgr. Viliam Herchl – 1. ročník 
 

 Ciele :  

- Upevňovanie kolektívu 

- Dosiahnutie, čo najlepších výchovno-vyučovacích výsledkov 

- Dobrá spolupráca s rodičmi 

     Na začiatku školského roku bolo nevyhnutné venovať sa žiakom, ktorí boli slabšie 

pripravení na školu, mali zo školy strach. Nevyhnutné bolo získať si ich dôveru. Na konci 

školského roka je kolektív I. triedy  čiastočne stmelený a stále sa formuje. Žiaci sú živí 

a chýba im ešte disciplína.  

     Pomocou vzájomnej komunikácie sme postupne odhaľovali svoje tajomstvá, čo viedlo 

k vytváraniu vzájomnej dôvery medzi žiakmi. Snažili sme sa v triede vytvoriť priateľskú 

atmosféru, ktorá je dôležitá pre účinné vyučovanie. 

     Na vyučovaní sme sa snažili presadzovať tvorivú prácu detí, využívali sme hlavne formu 

hry, ktorá je pre dieťa životnou potrebou. Didaktickými hrami sme precvičovali postreh, 

dôvtip, presnosť, predstavivosť a pohotovosť a zároveň aj súťaživosť medzi žiakmi. 

Venovali sme sa aj starostlivosti o prírodu, veľa sme hovorili o ochrane životného prostredia. 

     Pri slabo prospievajúcich žiakoch som sa vo svojej práci zameral na individuálny prístup, 

predĺžený výklad ( Budajová, Tekeli) , častú pochvalu a povzbudenie aj za malý úspech. 

Pri pohovoroch s rodičmi týchto žiakov sme spoločne hľadali spôsoby, ako dieťaťu pomôcť.  

Využíval som aj pomoc šikovných žiakov slabšie prospievajúcim. 

Spolupráca s rodičmi počas celého školského roka bola na dobrej úrovni, okrem rodičov 

Filipa Tekeliho, ktorí nemali vôbec záujem o svojho syna.  

Ostatných rodičov  som pravidelne  informoval o práci žiakov, správaní a prospechu a mojej 

práci. 

Rodičom sa veľmi páčila imatrikulácia prvákov a vianočná besiedka. 

 

Záver  

     So žiakmi I. ročníka sa mi počas školského roka spolupracovalo dobre. Kolektív žiakov sa 

ešte formuje a vyžaduje veľa trpezlivosti , pretože žiaci sú živí a  len postupne sa učia plniť 

svoje povinnosti a disciplinovane dodržiavať školský poriadok. Treba naďalej pracovať aj na 

tom, aby radi chodili do školy a mali  radosť zo získavania nových vedomostí. 

Žiak Filip Tekeli neprospel zo slovenského jazyka, vykoná komisionálnu skúšku 30. 08. 

2011. 

 

Mgr. Zuzana Kurková – 2. ročník 

 

Plnenie cieľov: 
- formovanie kolektívu                                                                                                                                                                                                                                                                

- zaradenie každého žiaka do kolektívu 

- individuálny prístup k jednotlivým žiakom, rešpektovanie ich potrieb (žiaci 

s poruchami a aj naopak, žiaci nadaní) 

- učiť žiakov vedieť vyjadriť svoje názory 

- viesť ich k samostatnosti, k zodpovednosti za svoju prácu 
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- budovať záujem o učenie a prehlbovať ho 

- rozvíjať logické a tvorivé myslenie 

- rozvíjať spoluprácu s rodičmi     

     Myslím, že sa nám podarilo vytvoriť dobrý kolektív. Žiaci sa kamarátia, rešpektujú sa, 

pomáhajú si. 

     Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá, informujú sa o svojich deťoch osobne a často aj 

telefonicky. 

 

Mgr. Ivana Betková – 3. ročník 
     V triede je 19 žiakov, z toho 12 chlapcov a 7 dievčat. Počas celého školského roka som 

využívala triednické hodiny  na formovanie detského kolektívu. Aj v tomto školskom roku 

sme mali problémy vo vzťahoch medzi dievčatami. To sa nám podarilo odstrániť. Ďalšie 

závažné problémy spôsobovalo posmievanie sa spolužiakom. Na triednických hodinách sme 

sa najčastejšie zaoberali šikanovaním, jeho formami a upozorňovaním na to, čo všetko sa 

klasifikuje ako šikanovanie.  

     Veľmi náročné bolo počas roka dodržiavať dohodnuté pravidlá v triede. Žiaci ich 

teoreticky ovládajú, vedia  aj zdôvodniť ich potrebu, ale ich postoj je taký, že ich 

nedodržiavajú. Objavili sa aj závažnejšie porušenia charakteru odmietnutia poslušnosti 

učiteľovi, dokonca opustenie školy bez súhlasu učiteľa. Boli udelené aj výchovné opatrenia – 

jedno pokarhanie triednym učiteľom a jedno riaditeľkou školy. 

     Spolupráca s rodičmi bola počas školského roka na veľmi dobrej úrovni. Účasť na 

rodičovských združeniach bola veľmi dobrá. Určite tomu pomohol systém individuálnych 

pohovorov. Voči rodičom som bola ústretová, termín pohovorom som umožnila individuálne  

podľa potrieb rodičov. Všetci majú moje telefónne číslo a môžu mi kedykoľvek zavolať. To 

tiež vytvára dobrú atmosféru, podporujúcu spoluprácu.  

     Príprava na vyučovanie sa oproti minulému školskému roku mierne zhoršila, niektorí žiaci 

si častejšie zabúdali úlohy a pomôcky. Veľmi ťažko si osvojovali návyky nosenia čistého 

uteráka a udržiavania poriadku v šatňových skrinkách.   

 

Mgr. Lenka Jančoková – 4. ročník 
 

Dodržiavanie daných pravidiel v triede 

     Snažila som sa, aby si deti aj tento školský rok utužovali kolektív, nevysmievali sa jeden             

druhému a vzájomne si pomáhali. Na začiatku každého týždňa sme si určili SLUŽBU, ktorá 

sa po celý týždeň starala o tabuľu, kvety, rozdávanie pomôcok a tak ma v mnohom 

odbremenili. Deti to radi robili a vždy v pondelok očakávali, koho vylosujem. Na pravidlách 

z 1. ročníka ako napr. aktívne počúvanie, trpezlivosť, vzájomná úcta a pomoc som tiež trvala, 

no nie vždy sa to darilo. Deťom chýba trpezlivosť a nie všetci mali záujem počúvať nové 

informácie (stupňovalo sa to ku koncu šk. roka). Nepostrehla som, že by boli lakomí alebo 

nechceli niekomu v triede pomôcť.   

Práca s počítačom- vyhľadávanie obrázkov a informácií 

     So  štvrtákmi som chodievala dosť často do PC učebne. Vyhľadávali si informácie 

k témam napr. z vlastivedy, pracovali so vzdelávacími programami Didakta a niekedy počas 

pracovného vyučovania si vypracovávali  prezentácie v PowerPointe. Naučili sa robiť len tie 

základné veci, vyhľadávať a sťahovať obrázky z internetu a dávať si ich do prezentácie, 

vložiť text, upraviť farebne. Bolo vidieť, že ich to baví a že mnohí rýchlo pochopia 

fungovanie počítača. Žiaci vypracovávali aj interaktívne testy, kde si mohli percentuálne 

zmerať svoju úspešnosť.  
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Utužovanie spolupráce detí, vzájomná pomoc 

     Myslím, že deti si vytvorili celkom dobrý kolektív, ktorý sa rokmi môže utužiť alebo 

i rozbiť. Mnohokrát som pre nich vytvorila skupinovú prácu, aby si dokázali poradiť, pomôcť 

pri plnení úloh. Ale keďže sú to stále malé deti, ich skupinová práca občas končila žalovaním 

alebo pasivitou jedného z nich (pracovali v 3-iciach). Snažila som sa, aby v skupine boli 

„zmiešaní“ dobrí so slabšími, nech im môžu pomôcť a vysvetliť veci. 

Pestovanie vzťahu ku knihe, detským časopisom (pestovanie čitateľskej zručnosti) 

     Väčšina žiakov odoberala Slniečko, ktoré sme vždy prečítali od A po Z. Keď som chcela 

spestriť čítanie, išli sme do knižnice, kde si deti okrem čítania mohli vypožičať knihy. Pri 

čítaní knihy Filemon, Bonifác... sme si popri čítaní hrali určité pasáže, čo sa deťom páčilo. Aj 

napriek neustálemu čítaniu a rozoberaniu textu sa mi zdá, že nečítajú až tak dobre, a že doma 

sa do kníh veľmi nepozerali. Určite sa zlepšilo čítanie D. Oláha, ktorému sa často venovala 

asistentka a aj J. Zrebený si vylepšil dôraz.   

Používanie netradičných a inovovaných foriem a metód v triede, aby vyučovacie hodiny 

boli zaujímavé a pestré 

     Často som používala skupinovú prácu alebo prácu vo dvojici. Do skupiny sa zaradili sami 

alebo som ich rozpočítala. Radi pracovali aj samostatne na úlohách a nosili mi ich priebežne 

na kontrolu. Odmeňovala som ich okrem známky nejakou malou kresbou alebo nálepkami. 

Častejšie som im dávala možnosť výberu nejakého príkladu alebo cvičenia. Pri práci na tabuli 

som nevyvolávala ja, ale oni si vyberali z triedy.  Chodievali sme počas práce aj na PC do 

učebne vedľa triedy, čo mi vyhovovalo, lebo som si ich mohla rozdeliť. Deti sa hodnotili 

ústne alebo kresbou; vedeli povedať priamo, kto s nimi napr. v skupine nespolupracoval alebo 

či sa aj tí slabší zapájali. Radi hrávali drobné divadielka, ktoré sme si nachádzali v čítanke 

a ktoré sme príležitostne ukázali škôlkarom, prvákom alebo zahrali na besiedke rodičom.     

Prehlbovanie vzťahu k prírode- čistenie lesa, starostlivosť o zvieratá,... 

     Vzťah k prírode sme pestovali rôznymi spôsobmi. Žiaci sa starali o škrečka – triedneho 

miláčika, doniesli mu seno, domček,... Na pracovnom vyučovaní sme teraz v máji chodievali 

plieť bylinkovú záhradku alebo okolo chodníkov vyberať burinu. V triede sme si vždy 

v pondelok určili kvetinára, ktorý sa celý týždeň staral o kvety. Veľkou akciou bolo čistenie 

Kľakovskej doliny, do ktorej sa zapojili všetci žiaci školy. V rámci družiny sme zhotovili 

pokrm pre vtáčatá. 

Vedenie deti k zodpovednosti za svoje činy, učiť ich riešiť problémy medzi sebou 

     Tu sa ukázala ešte detská nezrelosť, lebo žiaci si často robievali drobné zákernosti a keď 

im to ten druhý vrátil, tak prišli žalovať. Častejšie sa stávalo, že vyučovaciu hodinu sme 

začínali riešením nejakého problému a oni radi robili sudcov. Zodpovednosť sme precvičovali 

aj na vyučovacích hodinách, kedy zodpovedali za svoju prácu.  

     Výlet do Habakúk sme absolvovali v júni, deťom sa páčil. Exkurzia do B. Štiavnice do 

banského múzea nám kvôli časovej tiesni nevyšla, no deti boli opäť na dopravnom ihrisku, čo 

si vždy pochvaľujú.  

Mgr. Kamila Andoková – 5. ročník 

     Prvý rok vediem nový kolektív piatakov. Triedu navštevuje 20 žiakov, 12 dievčat a 8 

chlapcov.  Kolektív blo dobrý už na prvom stupni, pribudol k nim iba jeden chlapec z Ostrého 

Grúňa. Deti dosť dobre akceptujú aj integrovanú žiačku. Čo sa týka prospechu, bude to dobrá 

trieda, je tu veľa ctižiadostivých detí. Zatiaľ sa nevyskytli vážnejšie problémy pri správaní. 

Sú pomerne silným kolektívom a nie je žiak, ktorého by úplne ignorovali alebo potláčali. Ak 

sa niečo také ukazovalo, riešia si to v podstate sami. Samozrejme, že je vždy čo zlepšovať 

a meniť. Aj v kolektíve musí prebiehať evolúcia. S triedou som pracovala priebežne, chodila 

som medzi nich cez prestávky,  pred i po vyučovaní. Plán práce, ktorý som navrhla na 

začiatku školského roka sme viac – menej splnili. Majú radi pohyb,  prírodu, radi tancujú, 
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varia, hrajú spoločenské hry. Pomáhali pri výzdobe triedy, školy, zapájali sa do kultúrnych 

programov. Peknou bodkou za našou tohto ročnou prácou bol výlet do Viedne. 

 

Mgr. Martina Gáborová – 6. ročník 

     V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v 6. triede. Cieľom mojej práce bolo 

pokračovať vo formovaní kolektívu, kamarátskych vzťahov, ochoty spolupracovať, vedomia 

spolupatričnosti. Myslím, že táto práca sa nám spoločne darí a žiaci sa postupne stali 

kamarátmi, dokážu bojovať za triedu, vedia spolupracovať. Snažím sa viesť deti 

k zodpovednosti a samostatnosti, aby sa naučili predvídať dôsledky svojich činov a niesť 

zodpovednosť za všetko, čo povedia a urobia. Toto je však dlhodobý cieľ, ktorý bude 

súčasťou mojej práce aj v budúcom školskom roku. Medzi moje priority patrí tiež formovanie 

vzťahu žiakov k svojej triede, k škole, pretože aj prostredie vychováva. Dbám o to, aby sa 

o svoju triedu starali, udržiavali si vo svojich veciach aj v triede poriadok. Myslím, že sa nám 

to spoločne darí. S triedou pracujem na TH, počas prestávok, počas OBV, ETV, MEV, SJL, 

ktoré ich učím, čo považujem za pozitívum. 

     Výchovné problémy, ktoré bolo potrebné riešiť - vyrušovanie na hodinách, nepripravenosť 

na vyučovanie, nedisciplinovanosť počas prestávok. Podľa závažnosti boli všetky priestupky 

proti VPŠ vyriešené.  

     Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, i keď niekoľkí sa nezaujímajú o výchovno-

vyučovacie výsledky svojho dieťaťa a nechodia na RZ. Osvedčili sa individuálne konzultácie, 

korešpondenčné informácie o VVV žiakov. Touto formou boli všetci rodičia informovaní 

o svojom dieťati, čo potvrdili podpisom. Na záverečnom výlete bola trieda  v Kremnici. 

     Myslím si, že v triede je dosť správnych detí, ktoré sú formovateľné, chcú pracovať, 

pomôcť, sú úprimné, slušné. 

 

Ing. Dana Bieliková – 7. ročník 

     V siedmom ročníku som triednou učiteľkou od januára 2010, kedy došlo k zmene 

triednictva z dôvodu odchodu Mgr. Mátrayovej na materskú dovolenku. V triede je 25 žiakov, 

z toho 11 dievčat a 14 chlapcov. Jedná sa o triedu veľmi živú, kde cítiť prevahu chlapcov a  

nastupujúce obdobie dospievania, puberty, čo sa prejavuje na správaní mnohých z nich. 

V triede sú vodcovské osobnosti a to Šipikal,  Meliš, Azor, ktorí dokážu vplývať na ostatných. 

V tomto školskom roku bolo udelené riaditeľské pokarhania Azorovi, Koklesovi, Bielikovi, 

Melišovi a Kadeřábkovi  za opakované porušovanie vnútorného poriadku školy. Veľmi 

problémové správanie mal Erik Kadeřábek, riešila som to priebežne s matkou žiaka, 

osobnými pohovormi so žiakom, jeho správanie pramení z domácich problémov a z obdobia 

nastupujúcej puberty.                       

     Ďalší problematický žiak je Ján Kotrla. Má  diagnostikovanú poruchu správania -

hyperaktivitu spojenú s poruchou pozornosti, čo má dopad na jeho správanie počas 

vyučovacích hodín a cez prestávky. So žiakom chodí matka ku psychologičke a psychiatrovi, 

čiastočne sa u neho prejavuje zlepšenie, avšak stále je jeho konanie nepredvídateľné a veľmi 

impulzívne. Matka cez sociálne oddelenie v Žarnovici rieši umiestnenie do reedukačného 

centra. S matkou som neustále v kontakte, má o syna záujem. 

     V tomto školskom roku sa vyskytli problémy aj s Viktóriou Laurovou, ktorá narúšala 

súdržnosť hlavne dievčenského kolektívu, takisto vyvolávala konflikty aj s ostatnými žiakmi 

našej školy, jej slovník je veľmi vulgárny, je arogantná, drzá . Problém sa riešil aj za účasti 

matky a ostatných rodičov žiakov, ktorých sa to týkalo. 

     Pokarhanie triednym učiteľom dostali Zúbeková, M. Štefančová, K. Repiská  za hrubé, 

vulgárne vyjadrovanie sa, ako aj S. Šipikal, L. Zmitko a L. Laurov za opakované porušenie 

vnútorného poriadku školy 

Ako kolektív  stále nie sme jednotní, aj keď je to už omnoho lepšie ako pred pol rokom. 
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     Príprava žiakov na vyučovanie je rôzna. Mnohí z nich sa na vyučovanie nepripravujú, 

zabúdajú si pomôcky, domáce úlohy, na hodinách sú nesústredení, treba ich ustavične 

napomínať. Jedná sa o P. Bielika, M. Koklesa, L. Laurova, P. Bartoša, E. Kadeřábka a M. 

Meliša. K najzodpovednejším žiakom v triede, aj čo sa týka správania a plnenia si svojich 

školských povinností v rámci svojich schopností patria M. Laurová, B. Laurová, V. Betková, 

G. Goralová, K. Repiská, S. Boháčová, P. Fusatý. V tomto školskom roku sa výrazne 

k lepšiemu zmenila S. Barborová, našla si v triede kamarátky a zlepšil sa aj jej prospech. P. 

Bartoš navštevuje psychologickú poradňu a je   integrovaný. 

     Ako triedna učiteľka som sa snažila kolektív tejto triedy upevniť, vplývať osobnými 

pohovormi so žiakmi na plnenie si ich povinností, zlepšenie prospechu, správania, snažila 

som sa  o vyzdvihnutie ich kladných stránok, toho čo sa mi na nich páči, ale tiež som im 

otvorene povedala, aj to čo by mali na sebe zmeniť, no nie vždy to malo aj konečný pozitívny 

efekt. Keďže žiaci boli zapojení do projektových aktivít Moderná škola v  mikroregióne 

Kľakovská dolina, zúčastnili sa na mnohých exkurziách, ktoré mali hradené z financií 

projektu. Na školskom výlete sme boli spoločne so šiestakmi  v Kremnici na kúpalisku. 

 

Mgr. Peter Jakúbek – 8. ročník 

Oblasť výchovy 

     Pozornosť bola venovaná prehlbovaniu komunikácie medzi TU a žiakmi a tiež medzi 

žiakmi navzájom. Metóda  osobného   kontaktu so žiakmi, rozhovor a metóda  vysvetľovania 

nevhodnosti nesprávneho konania sa vo výchovnej práci i v uplynulom školskom roku 

osvedčila.      

     V niekoľkých prípadoch, keď žiak porušil  zásadu kultúrnosti a rešpektovania pravidiel, 

boli zrealizované  výchovné opatrenia. Na druhej strane boli žiaci pozitívne hodnotení a bolo 

vyzdvihované  ich príkladné a slušné správanie. V kolektíve je veľa povahovo dobrých detí, 

čo pomáha formovať aj ostatných. Veď kolektív má silu formovať osobnosť v pozitívnom, ale 

aj v negatívnom smere.    Žiakov som  i tento rok viedol  k zodpovednosti za vlastné činy, k 

pravdovravnosti a čestnosti. Všetky metódy a formy práce so žiakmi boli orientované tak, aby 

v triede vládla harmónia medzi žiakmi a mnou, ale i žiakmi a ostatnými vyučujúcimi. V práci 

bola uplatňovaná  metóda pozitívnej motivácie a pochvaly, hlavne u žiakov povahovo 

labilnejších, ktorých mám v triede niekoľko.  

Oblasť  vzdelávania 
     Neúspechy žiakov sme pravidelne rozoberali  na  triednických hodinách, ale aj 

individuálne. Spoločne sme hľadali  východiská, ako   zlepšiť  výsledky. Zabezpečil som  

pomoc slabším žiakom lepšími, prípadne vyučujúcimi. 

Žiaci boli  motivovaní tak, aby sa zapájali  aj do mimo vyučovacích aktivít a súťaží. 

Oblasť spolupráce s rodičmi 

     Spolupráca s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni. Triedne stretnutia s rodičmi neboli 

formálne. Rodičia vyjadrili svoj názor a svojou spoluprácou pomáhali riešiť problémy triedy.         

Na triednom stretnutí rodičov neboli ani raz rodičia Nikoly Tekeliovej.                      

 

Mgr. Mária Jakúbeková – 9. ročník 

     Piaty  rok som triednou učiteľkou dnes končiacim deviatakom. V triede je 14 dievčat a 11 

chlapcov, ktorí sa nachádzajú v dosť búrlivom veku, čo sa často prejavuje aj na ich správaní. 

Deti sú také, v akom prostredí vyrastajú, také, ako ich formuje rodina, spoločnosť a kolektív. 

Nemôžem preto odsudzovať žiaka za neslušné rečí, keď doma nič iné nepočuje, nemôžem ho 

odsudzovať, že nevie ukázať city, ako priateľstvo, láska, ochota, keď ju od detstva nepoznal. 

V kolektíve je však väčšina povahovo dobrých detí a to pomáha formovať aj ostatných. 

Vážim si na nich, že hneď neodsudzujú, ale snažia sa pomôcť.  
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     Vzdelávacie výsledky tejto triedy sú pomerne dobré.  Moji žiaci sa počas všetkých 

školských rokov zapájali do rôznych súťaží, aktivít v rámci školy, ba dokonca práve z tejto 

triedy mnohí školu reprezentovali i v rámci okresu. V dnešnej dobe je však správanie 

mnohých ovplyvnené internetovou sociálnou sieťou Facebook. Tento rok sa aj oni pod jej  

vplyvom začali dosť meniť, najmä dievčatá.  Ba čo viac, aj rodičia už berú svoje deti ako 

dospelé a podporujú ich v aktivitách, na ktoré majú ešte čas – diskotéky, nocovanie cez 

víkend na chate s partiou,... 

Na druhej strane môžem však konštatovať, že žiaci, i keď v tomto ročníku dosť poľavili 

v učení (bohužiaľ, školský systém je teraz tak nastavený, že v polovici roka vedia, že sú 

prijatí na strednú školu), sú ochotní pracovať manuálne, pomáhať pri tvorbe životného 

prostredia našej školy, teda vedia na rozdiel od mestských detí robiť. Väčšina je veľmi zručná.  
Triednické hodiny:  

bývali najčastejšie v piatok, nultú (šiestu) hodinu. Tiež boli vždy pred dôležitými akciami 

školy, či prázdninami. Okrem toho som podchvíľou  vošla do triedy a zaujímala sa o ich 

problémy a popritom som sa ich snažila usmerňovať.  

     Okrem bežných triednických záležitostí ako je kontrola podpísaných ŽK, analýza 

prospechu, správania a dochádzky, týždenníckych povinností, úpravy v triede a pomoci pri 

aktualizácii nástenky, sme mali triednické hodiny zamerané na rôzne témy. Venovali sme sa 

tiež intenzívnejšie otázkam výchovy k manželstvu a rodičovstvu a sexuálnej výchove. 

Spolupráca s rodičmi: 

     Spolupráca s  rodičmi bola na dobrej úrovni, no niekoľkí rodičia sa prestali po uistení sa, 

že ich dieťa príjmu na strednú školu o výchovno-vyučovacie výsledky svojho dieťaťa 

zaujímať, prestali chodiť na RZ. Ja som pri každom vzdelávacom, či výchovnom probléme 

osobne vyhľadala rodiča doma.  

     Naplánovaný záverečný výlet som s triedou neabsolvovala z finančných dôvodov, pretože 

ich čakal venček a rozlúčka so školou. 
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Príloha č. 3  

Hodnotenie práce v záujmových útvaroch 
 

Mgr. Zuzana Kurková - KVAPKA 
     Náplň práce v tomto záujmovom útvare sme tvorili spolu s deťmi. Ručné práce sme 

dopĺňali športom, spoločenskými hrami, čítali sme knihy, ktoré nás zaujali a páčili sa nám. 

Chodili sme na turistiku, spoznávali blízke aj ďaleké okolie. 

Ručné práce sme tvorili k sviatkom, ktoré sa viažu k jednotlivým ročným obdobiam. Tvorili 

sme výrobky na Vianočný trh. Využívali sme aj zručnosti získané na hodinách tvorivých 

dielní a žiaci pracovali s rôznym materiálom, ktorý si podonášali z domu. 

     Tak ako každý rok, aj tento sme spolupracovali so žiakmi z ostatných záujmových útvarov 

a so žiakmi z ŠKD.  

     Aj tento školský rok som so žiakmi čítala príbehy, ktoré si vybrali a ktoré ich zaujímali. 

Pokiaľ sa nám podarilo, pozreli sme si ich aj na videu a porovnávali sme film a písaný príbeh.              

Myslím, že činnosť krúžku splnila svoj cieľ. Žiaci si vždy našli činnosť, ktorá ich zaujala, 

páčila sa im a snažili sa ju dokončiť, aj keď to bolo často veľmi ťažké. Učili sme sa 

trpezlivosti, zodpovednosti ale aj vzájomnej pomoci. 

                                                                         

Mgr. Kamila Andoková  

 

VŠETEČNÍK 
     V práci v tomto záujmovom útvare išlo o rozvoj všestranných  schopností a zručností. 

Veľkú časť našej práce tvorili ručné práce pri zhotovovaní výrobkov na Vianočné trhy. 

Podarilo sa nám vyrobiť okolo 200 kusov rôznych darčekov. Boli to výrobky, ktorých 

techniku sme sa naučili na tvorivých dielňach. Napríklad z pedigu, nití, látok, atď. 

     Časť hodín sme strávili pri práci s počítačom, kde sme sa učili hľadať informácie, 

overovať ich, triediť. Pracovali sme s internetom, hlavne sme sa učili hľadať viac zdrojov na 

danú tému. Precvičovali sme aj logickú pamäť a to rôznymi matematickými hrami, šachom. 

Hlavná náplň sa však niesla vo výrobe skanzenu slovenskej dediny. Výrobe domčekov, 

postavičiek, doplnkov  sme venovali veľmi veľa času. Skanzen bol vystavený tri mesiace 

v priestoroch školy. V rámci tvorivých dielní sa každý ročník naučil nejakú techniku a my 

sme si ju na krúžku odovzdávali ďalej. Bola to práca s pedigom, šúpolím, maľovanie na sklo, 

pletenie opaskov, náramkov, zhotovovanie obrázkov, postavičiek a pod.  Pripravovali sme 

rôzne námety na výzdobu miestností pri rôznych podujatiach. Tiež sme zhotovili darčeky pre 

budúcich prvákov. 

     Práca bola rôznorodá, myslím, že každý sa mohol niečomu novému naučiť, prípadne 

zdokonaliť. Navštívili sme aj plaváreň v Žiari nad Hronom. 

 

PRIATELIA  ZEME 
     Práca v tomto krúžku nadviazala na minuloročné aktivity, pretože krúžok pracuje už 

niekoľko rokov. Práca v ňom vlastne sa pri určitých aktivitách opakuje. Pracovali sme na 

úprave okolia školy. Veľká časť práce bola zameraná na tému Vianoce, kde sme pripravovali 

nielen výrobky na vianočné trhy, ale aj výzdobu školy. Strávili sme noc v škole, kde sme 

nielen spolu večerali, športovali, sledovali filmy, ale sa i hrali nočné skrývačky, ktoré sa 

deťom veľmi páčia. Ďalšia akcia bola diskotéka, niekoľko krát sme boli na plavárni v Žiari 

nad Hronom.   Pripravovali sme sa aj na súťaž zdravotníkov, ale nielen pre umiestnenie,  ale 

pre naše trvalé vedomosti pre život.  Peknou akciou bol Beh mieru, ktorý sme zorganizovali 

pri príležitosti tragických udalostí v našej doline. Navštívili sme haldy v Smolníku. Prevažná 

časť sa zúčastnila výletu do Prahy.  Žiakov tiež zaujali Vianočné trhy vo Viedni. V rámci 



 37 

akcie Čistíme Slovensko sme sa tiež zapojili a čistili sme Kľakovský potok. Nezabudli sme na 

tradíciu pálenie sviec pri hroboch partizánov na Škurátke, ktorú sme najskôr vyčistili 

a upravili. Niekoľkokrát sme sa zapojili do výzdoby Spoločenského domu na rôzne 

príležitosti. 

 

Mgr. Peter Jakúbek – NOVINÁRSKY  KRÚŽOK 
     V školskom roku 2010 - 2011 navštevovalo krúžok 16 žiakov. Záujem o krúžok prejavili 

tí, ktorí sú vytrvalí, svedomití, trpezliví a hlavne dokážu tvorivo myslieť a písať. Členovia 

krúžku získali základy žurnalistiky, prehĺbili si vedomosti o redigovaní novín a  novinárskych 

žánrov. Boli poverení úlohami, ktoré súvisia s vydávaním časopisu ŽUŽIHLAS. Popri 

oboznamovaní sa s prácou novinára hlavným cieľom krúžku bolo vydanie troch čísel 

časopisu. Žiaci zaznamenali rozhovory, písali články o mimoškolskom dianí, venovali 

pozornosť kultúrnym, športovým a iným podujatiam.                           

     Novinárske pojmy - kurzíva a stĺpček, glosa, esej, tiež pojmy recenzia a recenzia v tlači, 

o ktorých sa rozprávalo minulý školský rok, si členovia zopakovali  a utvrdili.  Žiaci krúžok 

radi navštevovali a boli hrdí,  keď  našli svoje meno pod článkom v časopise. 

                   

 Mgr. Mária Jakúbeková – KULTÚRNA  ÚDERKA 

     V školskom roku 2010 -11 bolo v krúžku zapísaných 14 žiakov, no príležitostne 

navštevovali krúžok i ďalší žiaci, ktorí neboli zapísaní, ale podieľali sa na príprave nejakého 

kultúrneho programu. Náplňou našej práce bolo pripraviť žiakov na smelé kultivované 

vystupovanie pred verejnosťou, naučiť ich pracovať s mikrofónom. Stretávali sme sa 

poväčšine v stredu, no pred vystúpením aj častejšie. Účasť prihlásených žiakov bola 71%. 

Hlavná činnosť členov krúžku bola docvičiť muzikál Červená čiapočka a tí druhí a vystúpiť 

s ním na verejnosti (v Župkove, Žarnovici, Horných Hámroch...) 

Členovia krúžku tiež vystúpili s programom na troch kultúrnych podujatiach pre rodičov 

a ostatnú verejnosť : 

-  Akadémia v októbri - Úcta k starším, 

-  Vianočný benefičný koncert,    

-  Akadémiu k Dňu matiek, 

Do týchto programov prispeli aj žiaci I. stupňa, ktorých pripravili najmä ich triedni učitelia. 

V rámci krúžku sme s deťmi zo Župkova pripravili pásmo kolied, s ktorým počas vianočných 

sviatkov chodili koledovať po župkovských rodinách. Tiež sme pripravili pozdrav pre našich 

učiteľov k ich sviatku Dňa učiteľov.  

     V rámci krúžkovej činnosti som tiež pripravovala žiakov na rôzne súťaže umeleckého 

zamerania: traja žiaci súťažili v  Slávik Slovenska. kde v tretej kategórii sa žiačka umiestnila 

na druhom mieste.  Tiež sa členovia krúžku aktívne podieľali pri príprave súťaže Dolina, 

dolina, do ktorej sa úspešne zapojilo 6 žiakov / získali zlaté a strieborné pásmo/. No 

a niekoľko žiakov sa v rámci krúžku pripravovalo aj na vystúpenie v rámci MDD a na rôzne 

recitačné súťaže.  

 

  

Mgr. Pavel Andok  

 

LOPTOVÉ  HRY 
Celoročná činnosť krúžku bola zameraná na tieto základné aktivity : 
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1. Základné prvky basketbalu 

 ovládanie lopty 

 prihrávky 

 útočné zoskupenia 

 obranné zoskupenia 

 streľba na kôš 

 trestné hody 

 doskakovanie lôpt 

 pravidlá basketbalu 

 

      2.   Základné prvky volejbalu 

 prihrávky 

 podanie 

 postavenie 

 pravidlá volejbalu 

 útok na sieti 

 postavenie pri útoku 

 postavenie pri obrane 

 

      3. Základne prvky futbalu 

 ovládanie lopty 

 prihrávky 

 útočné a obranné postavenia 

 priame kopy 

 penalty 

 rohové kopy 

  

  4.  Rozvoj obratnosti a kondície 

 Gymnastická príprava 

 Kondičné behy 

 Rozvoj rýchlosti 

        Na začiatku školského roka začali pracovať dva krúžky – mladší (žiaci 5. roč., 6. roč., 7. 

ročníka)  a starší (žiaci 8. roč., 9. roč.). Počas roka sa do činnosti krúžku zapájali, hoci 

nepravidelne, aj ďalší žiaci. Žiaci pristupovali veľmi aktívne k plneniu povinností. O loptové 

hry je značný záujem. V ďalších rokoch je potrebné pouvažovať o viacerých skupinách 

a žiakov rozdeliť na jednotlivé skupiny podľa jednotlivých športov. Stanovené úlohy boli 

splnené.  

  

Mgr. Jana Tomášová – PRÁCA  S PC  NA  2. STUPNI  
     Počas celého školského roka sme sa sústredili na prácu s programom Imagine, slúžiacim 

na rozvoj a myslenie žiakov na základných školách. Žiaci postupne nadobúdali nové 

vedomosti, slúžiace k úspešnému zvládnutiu prostredia programu, ktoré je základom pre 

tvorbu aplikácií, hier, prezentácií a iného obsahu. Naučili sa základné, ale aj pokročilé pojmy 

súvisiace s programovaním. Dôležitú úlohu zohrali vedomosti, nadobudnuté ohľadom 

používania jednotlivých príkazov, ktoré Imagine ponúka. Počas školského roka pracovali na 

rôznych menších projektoch a využívali napr. aj grafický softvér, slúžiaci na kreslenie. Žiaci 

zdokonalili svoje logické myslenie a nadobudli nový rozmer, ktorý im ponúka informatika.  

  

Mgr. Jarmila Bištuťová – KRÚŽOK NEMECKÉHO JAZYKA 
     Krúžok navštevovali žiaci 9., 8. a 7. ročníka. Náplňou práce bolo upevňovanie 

a rozširovanie učiva z nemeckého jazyka. Často sme využívali výukové programy na PC – 

Didakta, NJ, Planet NJ a online úlohy cez internet. Žiaci si preopakovali učivo formou  

rôznych typov cvičení, hier a prezentácií. 



 39 

     S obľubou sme využívali školské video, PC na vyhľadávanie informácií o krajinách, kde 

sa hovorí po nemecky, údaje o družobnej škole v Müchelne a Viedni. Žiaci si tu písali listy, 

robili prezentácie o živote v škole a aktuálne nástenky. 

     V rámci krúžku sme sa zúčastnili besedy s paraolympionikmi, školského kola vo vybíjanej 

a iných podujatí. 

     Cieľom  krúžku bolo čo najlepšie pripraviť žiakov na komunikáciu v cudzom jazyku. 

 

Mgr. Iveta Tomášová – CVIČENIA  ZO  SJL 
     Záujmový útvar navštevovali žiaci 9. ročníka. Vytvorila som ho pre potreby upevnenia 

a doučenia učiva vzhľadom na Monitor a prijímacie pohovory na stredné školy. Záujmový 

útvar trval do apríla 2011 pri naplnení 68 hodín. Okrem klasických cvičení a vypĺňaní 

pracovných listov žiaci pracovali s výukovými programami a cvičeniami vytvorenými 

v HotPatotes (program na tvorbu testov s vyhodnotením úspešnosti). Ciele záujmového útvaru 

sú splnené. 

 

Mgr. Ivana Betková - RELAX 
     Cieľom záujmového útvaru bolo vytvoriť deťom podmienky na aktívne trávenie voľného 

času podľa ich záujmu a potrieb. Zloženiu detí, ktoré sa prihlásili do záujmového útvaru 

Relax, najviac vyhovovali pohybové aktivity. Využívali sme voľnú telocvičňu a kedykoľvek 

to počasie dovolilo, chodili sme do prírody na turistické vychádzky. Najväčší úspech mali 

návštevy Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom a turistické vychádzky, menovite vychádzka 

na Farmu sv. Františka v Horných Hámroch, na ktorej sa deti vozili na koňoch. O výtvarné 

aktivity a návštevy v školskej knižnici nemali deti záujem, tieto aktivity sme nahradili 

pobytom v prírode.  

     Cieľ záujmového útvaru Relax bol splnený. Dochádzka detí bola dobrá, deti mali 

vytvorené podmienky na aktívne trávenie voľného času.  
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Príloha č. 4  

 

Hodnotenie práce interných metodických orgánov školy 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNU   PRÁCE  MZ  
     Na plnení plánu v školskom roku sa zúčastňovali všetci triedni učitelia 1. stupňa - Mgr. 

Betková, Mgr. Kurková, Mgr. Jančoková, Mgr. Herchl. 

     V septembri sme schválili plán práce MZ na školský rok 2010/2011. Zúčastnili sme sa 

Cvičení v prírode, kde žiaci prekonávali prírodné prekážky. Zorganizovali sme výstavku 

Jeseň v prírode a záhrade, kedy deti nosili rôzne unikáty plodov zo svojich záhrad. 

     V októbri sme napísali so žiakmi vstupné testy z predmetov JS a M. Vyrobili sme pre 

starých rodičov drobné darčeky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tohto roku sa kultúrny 

program v jedálni školy pre nich nekonal. Zapojili sme sa i do projektu Deň jablka- žiaci 

pripravili rozličné jablkové pochúťky. Navštívili nás šermiari, ktorí deťom predviedli ukážky 

šermu s rôznymi zbraňami, ktoré si žiaci mohli pozrieť, brnenie aj vyskúšať. Akcia sa deťom 

veľmi páčila. Aj tento rok sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže O najzaujímavejšie 

podujatie školských knižníc, spolu s učiteľmi si žiaci tvorili projekty na určenú tému, ktorú 

potom odprezentovali pred žiakmi školy, čím si zdokonaľovali svoje vystupovanie na 

verejnosti. 

     November sa niesol v znamení nácviku divadielok, s ktorými každý rok navštevujeme 

materské škôlky. Pán učiteľ Herchl si s piatakmi pripravil pre prvákov imatrikuláciu; p. 

riaditeľka našich najmladších pasovala za žiakov školy. Prvákom a rodičom sa akcia páčila. 

Tiež sa konalo 2. Zasadnutie MZ. 

     V decembri sa triedy vyzdobovali k Vianociam. Všetci žiaci napísali listy Ježiškovi 

a poniektorým stihol ešte v ten mesiac aj odpísať. Ako každý rok aj teraz si jednotlivé triedy 

pripravili vianočné besiedky, na ktoré pozvali svojich blízkych. Žiaci vystúpili s programom 

na Vianočnom koncerte v KD v Župkove. S divadielkami sme sa prezentovali v materských 

škôlkach v Hrabičove i H. Hámroch. Župkovských škôlkarov sme si pozvali do školy. 

     Január je mesiac polročných vysvedčení, preto vyučujúci písali previerky z M a SJ. 

Konalo sa tretie zasadnutie MZ, kde sa prerokovali polročné výsledky v prospechu a správaní 

žiakov. 17. 1. sa konal zápis detí do 1. ročníka, zapísali sme 19 detí. Zápis prebiehal počas 

vyučovania, kedy škôlkarov sprevádzali staršie deti= rozprávkové bytosti. 

     K veselším mesiacom sa radí február, lebo sa organizujú karnevaly. Tento rok sme 

usporiadali celoškolskú prehliadku masiek, no lepšie sa vedia zabaviť asi keď sú v jedálni. 

Hry na snehu sa nekonali z dôvodu jeho nedostatku. 

     Hovorí sa, že marec je mesiacom knihy, čo platí aj v našej škole. Prváci a druháci si 

zorganizovali vyučovanie v knižnici; tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili rozprávkového 

predpoludnia, na bolo vidieť, že deti skoro vôbec nepoznajú klasické ľudové rozprávky. Pri 

príležitosti Svetového dňa vody (22.3.), si žiaci 7. ročníka pripravili zaujímavé aktivity 

s vodou pre menšie deti. Páčilo sa im najmä filtrovanie vody cez štrk, piesok,... Piataci si 

pripravili zaujímavé informácie, s ktorými sa predstavili po jednotlivých triedach.  

     V apríli sa  konalo 4. Zasadnutie MZ, na ktorom sme si vyhodnotili výsledky 3. Q. šk. 

roka. Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) sme si sami zorganizovali lesnú škôlku v areáli školy, 

kedy deti v družstvách navštevovali stanovištia, na ktorých plnili rôzne prírodovedné 

disciplíny. Žiakom sa to páčilo, lebo si overovali vedomosti a aj sa vybehali.  

     V máji sme si pripomenuli Deň mlieka. So staršími dievčatami štvrtáčky pripravili chutné 

nátierky z mliečnych výrobkov, ktoré naservírovali ostatným žiakom školy. Pri príležitosti 

Dňa matiek žiaci pre tú svoju zhotovili drobné darčeky. Škôlkari navštívili prvákov 
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s divadielkom a prváci ukázali, čo už dokážu. V rámci ŠKD  sme si na betónovom ihrisku 

usporiadali dopravnú súťaž. 

     MDD sme si v júni presunuli z 1. na 7. jún, kedy do školy zavítalo divadlo Maska 

s programom. Malým deťom sa predstavenie páčilo. Tento mesiac vyučujúci písali aj 

výstupné testy zo SJ a M., konalo sa 5. zasadnutie MZ, na ktorom sme vyhodnotili výsledky 

žiakov  dosiahnuté v 2. polroku.  13.a 14.6. sa 1. stupeň zúčastnil výletu na Habakuky. 

Počasie vyšlo a deti boli spokojné, lebo si nielen pozreli rozprávky, ale aj nakúpili. 22. 6. sa 

konali didaktické hry v areáli školy.   

 

 

Hodnotenie práce PK v školskom roku 2010/2011 
 

Počet členov 

Predmetová komisia v ZŠ s MŠ Župkov pracovala v tomto školskom roku v zložení: 

 

Vedúca PK: 

Mgr. Mária Jakúbeková (MAT, HUV, DEJ,) 

 

Členovia PK: 

Mgr. Pavel Andok   (MAT, ZEM, GEO, TEV, TSV, INF, FYZ, PPB) 

Mgr. Kamila Andoková (MAT, ZEM, FYZ, TEH, THD, OZO, TBR, SEE, VYV) 

Ing. Dana Bieliková  (PRI, CHEM, FYZ, TEV, BIO, TSV) 

Mgr. Jarmila Bištuťová (NEJ) 

Mgr. Martina Gáborová (SJL, DEJ, OBV, ETV) 

Mgr. Peter Jakúbek  (SJL, ANJ, ETV)                                   

Mgr. Eva Matejová  (VYV) 

Mgr. Iveta Tomášová  (SJL)    

Mgr. Jana Tomášová  (ANJ)                                   

                                                                    

Plnenie plánu práce PK 

     V školskom roku 2010-2011 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia podľa plánu práce. 

Účasť bola 82%-tná.  

     Celá naša činnosť vychádzala z plánu školy a z analýzy minuloročnej situácie vo 

vyučovacích predmetoch na II. stupni ZŠ.  Pedagógovia vo svojej práci využívali: 

 Štátny vzdelávací program v 5., 6. a 7. ročníku. 

 Školský vzdelávací program v 5., 6. a 7. ročníku. 

     V škole sa vyučujú dva cudzie jazyky. Keďže naša škola sa radí medzi školy rodinného 

typu, poznáme všetky deti a navyše každý učiteľ učí aj prírodovedné, aj humanitné predmety, 

v prípade potreby sme nečakali len na riadne zasadnutie, problémy sme riešili aktuálne počas 

prestávok či po vyučovaní.  V pláne práce si každý učiteľ pre svoj predmet vytýčil úlohy, s 

plnením ktorých oboznamoval ostatných vyučujúcich priebežne. Na zasadnutiach sme 

kontrolovali plnenie TVVP a ČTP, hodnotili úroveň vzdelávacieho procesu, vedomostí 

žiakov, analyzovali písomné práce a testy z profilujúcich predmetov a informovali o 

problémových žiakoch.  

     Vďaka projektu, do ktorého sa naša škola zapojila, sme získali množstvo učebných 

pomôcok, čo viedlo k ďalšiemu napredovaniu vo vzdelávaní a modernizácii vyučovacieho 

procesu. Popri interaktívnych tabulách, notebookoch a dataprojektoroch sme pracovali aj 

s vizualizérom. Vyučovacie hodiny učitelia pripravovali tak, aby žiakov zaujali, využívali 

efektívne metódy ako skupinová práca,  interaktívne učenie, vyučovanie pomocou prezentácií 

a výukových programov, samostatná práca, individuálny prístup. Vyučujúci vyhľadávali 
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skutočne rôzne netradičné vyučovacie metódy a spôsoby práce, len aby zvyšovali vedomostnú 

úroveň žiakov.  V rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov si osvojili vytvárať 

vlastné I-cvičenia pomocou programov HotPot, Alf a iné. Veľa však záviselo od samotných 

žiakov a ich chuti prijať pomoc od učiteľa, mnohí nemali ani záujem zlepšovať svoj prospech. 

Väčšine žiakov, bohužiaľ, chýba systematická domáca príprava na vyučovanie. V škole je 

však dosť žiakov, ktorí sú vedomostne na dobrej úrovni, získané poznatky dokážu prakticky 

využiť, niektorí z nich úspešne reprezentujú školu vo vedomostných súťažiach 

a olympiádach. V školskom roku 2010/11 sa členovia komisie venovali aj talentovaným 

žiakom, pripravovali ich na školské, okresné a krajské kolá olympiád a iné vedomostné, 

umelecké a športové súťaže. Čím ďalej, tým je však  záujem o súťaže menší.  

 

Plnenie časovo-tematických plánov 

     Učivo jednotlivých predmetov bolo prebraté podľa plánu s prihliadnutím na dodržanie  

štandard,  písomné práce, slohové práce i kontrolné diktáty boli tiež podľa plánu napísané. 

Urobené boli i všetky praktické cvičenia, laboratórne práce a chemické pokusy, pričom 

celková práca do určitej miery závisela na aktivite žiakov.  

 

Akcie realizované v rámci PK 

Exkurzie:  
     V rámci aktivít projektu Moderná škola sa zúčastnili exkurzie do Slovenského banského 

múzea v Banskej Štiavnici, do Slovenskej akadémie vied - geologického pracoviska 

v Banskej Bystrici, exkurzie v obci Vyhne, kde si prezreli prírodné pamiatky a to Vyhniansky 

travertín a Kamenné more, absolvovali exkurziu do Bane všechsvätých v obci Hodruša 

Hámre, vystúpili  na Kláštorské skaly v pohorí Vtáčnik. Tiež sa zúčastnili exkurzie v Krajskej 

hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom, v Tajove - rodnej obci Jozefa Murgaša a 

exkurzie do Slovenského technického múzea v Košiciach. 

Projekty:  
- Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina - vyhlasovateľ agentúra MŠ SR pre 

štrukturálne fondy EÚ Operačný program Vzdelávanie - Premena tradičnej školy na modernú. 

Druhý rok (dĺžka celého projektu je dva roky) boli na II. stupni zakomponované do 

vyučovacieho procesu nasledovné aktivity: 

A2.2 – Po stopách minerálov a hornín v mikroregióne Kľakovská dolina 

                                    – odborní garanti – Ing. Bieliková, Mgr. Andoková,  

                                       koordinátor – Mgr. Jakúbeková 

A2.3 – Sny v cudzom jazyku  (pokračuje z predchádzajúceho roka) 

                                    – odborní garanti – Mgr. Bištuťová, Mgr. Jakúbek, Mgr. Tomášová 

                                       koordinátor – Mgr. Jakúbeková 

A3.4 – Poznaj svoje telo 

                                    – odborný garant – Ing. Bieliková,                                                                

                                       koordinátor – Mgr. Jakúbeková 

A3.7 Mladí vedci z Kľakovskej doliny 

                                    – odborný garant – Ing. Bieliková,                                                                

                                       koordinátor – Mgr. Jakúbeková 

 

Účasť na školeniach a seminároch:  
     V rámci projektu Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina sa v ňom zapojení 

učitelia vzdelávali do marca 2011 v aktivite A1.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

základnej školy ZŠ s MŠ na nové potreby vzdelávania. 

Niektorí učitelia sa okrem toho ešte vzdelávali: 

Mgr. Pavel Andok            - vzdelávanie učiteľov informatiky     
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Mgr. Kamila Andoková   - učiteľ v modernej škole v rámci modernizácie vzdelávacieho  

                                               procesu.  

Mgr. Mária Jakúbeková  - špecializačné vzdelávanie Príprava vedúcich PK         

 

Súťaže a olympiády:  Spolu sa žiaci zúčastnili 30 súťaží v rámci obvodu, okresu, regiónu, 

kde z si z mnohých odniesli popredné umiestnenia. Pri príprave žiakov na jednotlivé súťaže sa 

podieľali všetci vyučujúci.   

 

Vedomostná úroveň žiakov  

     Vedomostnú úroveň dokumentujú analýzy štvrťročných prác a testov z profilujúcich 

predmetov, nachádzajúce sa v dokumentácii PK. 

TESTOVANIE DEVIATAKOV – 2011 písalo 25 žiakov. Priemerná percentuálna úspešnosť 

bola: M -  47,8  %, SJ – 67 %.          

Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch 

     V konečnom dôsledku možno konštatovať, že úspešnosť na prijímacích pohovoroch bola 

veľmi dobrá, pretože boli všetci žiaci deviateho ročníka prijatí na zvolené stredné školy 

a učebné odbory v prvom termíne, či už písomné prijímacie pohovory vykonali alebo nie.  

 

Spolupráca s inštitúciami  

     V rámci súťaží a olympiád bola spolupráca s CVČ Žarnovica na dobrej úrovni. Výborná 

spolupráca  bola s OÚ Župkov.  

 

Rezervy v práci PK a odporúčania na budúci školský rok 

     Zasadnutia PK sú na primeranej úrovni, nie sú formálne. Pretože sme malý kolektív a sme 

v jednej zborovni spolu aj počas prestávok a voľných hodín, otázky výchovy a vzdelania 

riešime denno-denne. Výmena skúseností členov pomáha skvalitniť  výchovno-vzdelávací 

proces, plnením uznesení z jednotlivých zasadnutí sa snažíme skvalitniť  i našu prácu 
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Príloha č. 5 

 

Hodnotenie práce výchovného poradenstva 

 

Mgr. Jarmila Bištuťová – výchovná poradkyňa 

     V školskom roku 2010-2011 navštevovalo ZŠ s MŠ Župkov 187 + 24 žiakov a detí. 

Začiatkom školského roku bolo evidovaných 33 žiakov so ŠVVP, z toho 21 na druhom 

stupni. 8 žiakov je individuálne integrovaných – 6 v ročníkoch 3.a 4. a dvaja žiaci na druhom 

stupni v ročníkoch 5.a 7.Všetci vyučujúci boli s poruchami učenia, správania a odporúčanou 

klasifikáciou spomínaných žiakov oboznámení. Od septembra 2010 do júna 2011 sa na 

základe žiadosti rodičov a triednych učiteľov podrobilo psychologickému vyšetreniu 

a rekontrolnému vyšetreniu spolu 13 žiakov, 11  z prvého stupňa a 2 z druhého stupňa ( 10 

chlapcov a 3 dievčatá ). Spätnou väzbou po pohovore s vyučujúcimi môžem konštatovať, že 

vo väčšine prípadov nápravný program na PPP v Žarnovici žiakom pomáha vtedy, keď 

i rodičia venujú problémom učenia a správania sa svojich detí  dostatočnú  pozornosť.  

     V tomto školskom roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 27 žiakov, 25 žiakov 9. 

ročníka pokračuje v štúdiu na SOŠ, 1 žiačka končí v nižšom ročníku , na bilingválne 

gymnázium je prijatá 1 žiačka.   

     Na Deň otvorených dverí  SOŠ v Novej Bani pozval pán riaditeľ všetkých deviatakov. 

Žiaci si prezreli areál školy, vyučujúci im odprezentovali svoje predmety a aktivity .na 

Výchovní poradcovia a zástupcovia SOŠ a gymnázií z okolia ( Žarnovica, Nová Baňa, 

Hodruša -  Hámre, Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica )  niekoľkokrát 

opakovane robili nábor medzi končiacimi žiakmi . Informácie o ďalšom štúdiu získali žiaci na 

burze povolaní STREDOŠKOLÁK, ktorej sa zúčastnili v novembri v Žiari nad Hronom.  

Počas celého školského roka som poskytovala rodičom i žiakom konzultácie o školách, novo- 

otváraných študijných odboroch, prijímacích pohovoroch a naplnenosti škôl za pomoci 

programu Proforient –  bližie informácie dostali rodičia aj na triednom rodičovskom združení. 

V apríli boli podpísané a odoslané všetky prihlášky.  

 

VÝSLEDKY UMIESTNENIA NAŠICH ŽIAKOV : 

 

NÁZOV   ŠKOLY 4. ročné 3. ročné  SPOLU   

GYMNÁZIUM BILING. B. ŠTIAVNICA             2 D        2 

GYMNÁZIUM – NOVÁ BAŃA 1 CH   2 D        3 

GYMNÁZIUM – ZIAR nad HRONOM 1 CH   2 D        3 

SPŠ DOPRAVNÁ - ZVOLEN             1 D        1 

SÚKROMNÁ OA – ZIAR nad HRONOM             1 D        1 

SOŠ TELEKOM. – BANSKÁ BYSTRICA             1 D        1 

SOŠ HOT.SL.a OBCHODU ZVOLEN  1D       1 

SÚKROMNÁ S0Š TECHN. – ZIAR nad HR. 1 CH 1 CH       2 

SOŠ OBCH. a SLUŽ. ZIAR nad HRONOM 1 CH   1 D        2 

SOŠ - ŽARNOVICA 3 CH 1 CH       4 

SŠ-SOŠ elektrotechn.BANSKÁ BYSTRICA 1 CH          1 

PaSA LEVICE 1 D        1 

SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN 1 D        1 

SOS OBCH. a SLUŽ. BANSKÁ ŠTIAVNICA   1 CH       1 

 KONZERVATÓRIUM – SPEV BRATISLAVA 1 D         1 

SOŠ BANSKÁ  BYSTRICA  1 D 1 
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SOŠ BANSKÁ  BYSTRICA  1 D 1 

KONČIACI V 8.ROČNÍKU  1 D 1 

SPOLU : 8 CH      

13 D 

3 CH       

3 D 

27= 

100% 

 

Bez prijímacích pohovorov prijatí : 24  

Po prijímacích pohovoroch :              1    

Talentové skúšky :                             2 

8-ročné gymnázium :                         0 

   

     V decembri 2010 si 83 žiakov II. st. pozrelo v DJGT vo Zvolene muzikál Snehulienka.  

Pochvaly TU dostalo spolu 137 žiakov, napomenutie TU-2 žiaci, pokarhanie TU 3 .žiaci. 

Pochvalu RŠ dostalo 0 žiakov, pokarhanie RŠ 4 žiaci. 

      

         Pred VÝCHOVNÚ  KOMISIU bolo v  školskom roku 2010 / 2011 predvolaných spolu  

7 žiakov, ktorí porušili školský poriadok. 

       12 žiakom bolo udelené  písomné pokarhanie RŠ za porušenie vnútorného poriadku 

školy, za závažné porušenie vnútorného poriadku školy dostali 3 žiaci zníženú známku zo 

správania na stupeň 2 a 1 žiačka ôsmeho ročníka na stupeň 4. 
        V júni som zaevidovala žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v školskom roku 

2011 – 2012 v počte 19, vyplnila im vstupné doklady a zaslala na Školské výpočtové 

stredisko do Banskej Bystrice. 
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Príloha č. 6 

Hodnotenie práce drogového preventistu 
 

Ing. Dana Bieliková  
     Tak ako aj v predchádzajúcom školskom roku  som sa snažila hlavne o vypĺňanie  

voľnočasových aktivít žiakov, pretože práve táto forma prevencie je odborníkmi najviac 

doporučená. Organizovala som rôzne aktivity a to podľa plánu, ktorý som vypracovala na 

začiatku školského roka, ktorý bol podľa aktuálnosti priebežne upravovaný. Besedy 

s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom  p. 

Búryovou som zorganizovala pre žiakov siedmeho ročníka a to v rámci projektovej aktivity 

Ako funguje moje telo na témy poruchy stravovania, infekčné ochorenia a zdravý životný 

štýl. Žiaci boli na besedách aktívni, veľa sa pýtali, bolo vidieť, že ich tieto  problematiky  

zaujímajú. Následne žiaci siedmeho ročníka vytvorili prezentáciu o fajčení, ktorú 

odprezentovali v týždni boja proti fajčeniu aj ostatným žiakom našej školy. Uskutočnila sa aj 

beseda s paraolympionikmi v stolnom tenise , ktorá mala medzi žiakmi skutočne veľký ohlas. 

Uskutočnené  športové súťaže mali medzi žiakmi veľký úspech a žiaci na nich súťažili 

v zmysle pravidiel fair-play. Namiesto ranča v Žarnovici sme boli na farme sv. Františka, 

žiaci mali možnosť zajazdiť si aj na koňoch. Turistický výstup na Buchlov bol zamenený za 

výstup na hrad Skýcov, a keďže turistika na začiatku školského roka z dôvodu nepriaznivého 

počasia sa nezrealizovala, presunula som ju na koniec školského roka. Pri turistike sa snažím 

o environmentálne pôsobenie na žiakov, spoznávame rastliny, zbierame papiere, učíme sa 

k ohľaduplnému správaniu sa k prírode. V spolupráci s výchovnou poradkyňou sme 

zorganizovali návštevu divadelného predstavenia vo Zvolene Snehulienka a sedem trpaslíkov.  

Všetky aktivity prebehli bez problémov, k zraneniam žiakov nedošlo, žiaci dodržiavali 

vnútorný poriadok školy. 

     Protidrogová prevencia sa realizuje v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu, a to 

všetkými pedagógmi na našej škole, ktorí sa snažia v rámci svojich predmetov, triednických 

hodín, záujmových útvarov o to, aby žiaci mali svoje záujmy a nesnažili sa voľný čas vypĺňať 

konzumáciou drog, hlavne tých voľne prístupných a to cigariet a alkoholu. 

     Protidrogové pôsobenie na žiakov nie je však u všetkých úspešné. V priestoroch školy 

a školského areálu ku konzumácii alkoholu, ako aj k fajčeniu tento školský rok nedošlo, avšak 

viem o tom z rozprávania žiakov, že žiaci našej školy požívajú tieto voľne dostupné drogy, 

rodičia žiakov o tom vedia, nevedia im v tom zabrániť. Dohováranie z mojej strany 

nepomáha, jedná sa jednoznačne z môjho pohľadu o chybu rodičov, nezvládnutie výchovy 

dieťaťa, púšťanie svojich detí na chaty, diskotéky.  

 

Iné školské aktivity: 

Výchovné koncerty a divadelné predstavenia 

1. Koncert v kostole v predveľkonočnom období – vážna hudba – piesne s náboženskou 

tematikou.  

2. Popovo-rockové duo – populárne piesne a hovorené slovo – o šikanovaní, rasizme, 

vzťahmi medzi ľuďmi,... 

3. Divadelné predstavenie Aladín. 

4. Divadelné predstavenie Malý princ. 

5. Divadelné predstavenie Cesta okolo sveta za 80 dní, DJGT Zvolen. 
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Príloha č. 7 

 

Hodnotenie práce koordinátora environmentálnej výchovy 

 

Mgr. Kamila Andoková  
     Hlavným cieľom práce koordinátora bolo vniesť do práce celého kolektívu myšlienku, aby 

sa u detí rozvíjali také osobnostné kvality, ktoré ich naučia chrániť a zlepšovať životné 

prostredie. To sa myslím aj podarilo, pretože všetci vnášali do práce nielen teoretické 

poznatky, ale aj osobné skúsenosti  a poznania. Plán práce bol naozaj širokospektrálny 

a vyučujúci si mohli pre prácu so svojou triedou vybrať to, čo sa im hodilo aj v rámci 

vyučovacieho procesu.  

     Hlavnou osou práce bolo budovanie parku v okolí školy. Po celý rok sme čistili 

a upravovali plochy pred školou a v okolí jedálne. Vyrovnávali sme terén, sadili rastliny, 

začali budovať miniparky. Zrealizovali sme plánovaný zber papiera, dokonca v tomto 

školskom roku dvakrát. Splnili sme aj úlohu o dopravnej výchove. Vychádzky sa uskutočnili 

v každom ročníku, deti tak naďalej lepšie spoznávajú svoje okolie, faunu a flóru, život ľudí 

v našom regióne. Nezabudli  sme na tradície nášho regiónu a zapojili sme  do všetkých akcií 

usporiadaných v škole. Či to už boli Vianočné trhy, Veľká noc. Pripravili sme Beh mieru pri 

príležitosti výročia tragických udalostí v našej doline.  

     Pripomenuli sme si Deň vody, Deň Zeme,  Deň zdravia a mnohé ďalšie. Zapojili sme sa do 

separovaného zberu odpadov.  Na hodinách VYV sme plasty po úprave využívali ako 

ozdobný a dekoratívny materiál. Žiaci mali v rámci zdravej stravy možnosť kupovať si jablká 

a čistú ovocnú šťavu,  pripravili sme s nimi rôzne zdravé jedlá a nápoje. Čistili sme Vtáčnik, 

Škurátku, hroby partizánov.  

     Zapojili sme sa do akcie ministra životného prostredia „Vyčistime si Slovensko“. Pracovali 

sme v celej Kľakovskej doline od Horných Hámrov až po Kľak. Odstraňovali sme nelegálne 

skládky. Pri celej akcii sme úzko spolupracovali so starostami obcí Kľakovskej doliny.  

     Každá trieda bola na exkurziách a výletoch, kde žiaci spoznávali naše rodné Slovensko. 

Niektoré výlety boli aj do susedných krajín EÚ. Aj duchovná kultúra mala miesto v našej 

práci – práca s knihami, čitateľský maratón. Úspešné boli nočné pobyty detí v škole. 

Usporiadaných bolo niekoľko výstaviek, najväčšia bola výstava  - Skanzen slovenskej dediny, 

ktorú zhotovili  žiaci našej školy.  

     Akcií bolo naozaj neúrekom, deti sa mali možnosť realizovať v rôznych oblastiach. 

Zostáva len dúfať, že sa na deti niečo nalepí a odnesú si to aj do reálneho života. Veď naša 

príroda má toho ignorantstva a ľahostajnosti už dosť. 
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Príloha č. 8 

 

Hodnotenie práce v materskej škole ZŠ s MŠ Župkov 

Anna Šipikalová – triedna učiteľka MŠ 
 

     Do materskej školy v školskom roku 2010/2011 bolo prijatých 24 detí. Počas školského 

roku sa jedno dieťa odsťahovalo Aneta Oláhová. Dochádzka v prvom polroku pre vysokú 

chorobnosť bola slabšia, v druhom polroku bola na dobrej úrovni. V tomto školskom roku 

bolo 9 predškolákov, z toho 1 dieťa dostalo odporučenie z CPPPaP na odklad povinnej 

školskej dochádzky. 

     Po písomnom súhlase rodičov v MŠ zrealizovali z CPPPaP individuálne vyšetrenie u detí 

predškolského veku formou psychodiagnostickej metodiky. Zistenia boli nasledovné: 

Dostatočne pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy: 

Zuzana Dražilová 

Tomáš Valenta – slabšia koncentrácia pozornosti 

Natália Belanová  

Olívia Gajdošová – grafomotorika 

Martina Kováč – grafomotorika, slabšia koncentrácia pozornosti 

Dominik Truska – grafomotorika, slabšia koncentrácia pozornosti 

Jozef Tekeli – grafomotorika, slabšia koncentrácia 

     Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako pozitívnu. Rodičia sa zaujímajú o výchovno-

vzdelávacie výsledky svojich detí, spolupracujú s učiteľkami na triede, podieľajú sa na chode 

triedy.  

 

Aktivity v MŠ po jednotlivých mesiacoch 
 

SEPTEMBER 

 9.9. bolo zrealizované rodičovské združenie , zúčastnilo sa 13 z 20 rodičov, boli 

oboznámení  so ŠkVP a plánom práce MŠ. 

 Zber liečivých rastlín spolu s rodičmi – zúčastnila sa jedna mamička, sušili, kreslili, 

dotvárali herbár, získali informácie o význame byliniek pre človeka. 

 Vykopávanie a následne pečenie zemiakov z vlastnej úrody 

 Prednáška o zubnej hygiene – dôležitosť starostlivosti o zubný chrup 

 Deň mlieka  v spolupráci s prvým ročníkom nás navštívil Antiviráčik z f. RAJO 

deťom rozdal mliečka – význam pitia mlieka v rámci projektu „Objav Mlieko“ 

 Bola vykonaná depistáž logopedičky p. Mgr. Majzlíkovej  - odporučila na logopedické 

vyšetrenie 

 Za spolupráce rodičov – výzdoba MŠ jesennými plodmi 

Priemerná dochádzka  v mesiaci september: 11,9 

         

OKTÓBER 

 V rámci environmentálneho projektu sme sa zapojili do „Ekologickej stopy“ 

 Spoločná tekvicová súťaž (upevňovanie vzťahu rodič – dieťa) 

 Púšťanie šarkanov, ktoré si deti samé vyrobili  

 Deň jablka (strúhali, jedli a i.) 

 V rámci medzinárodného dňa knižníc – prezentácia pred školákmi divadielko ,, 

„O repe“ 
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 Čistenie školskej záhrady, zber úrody – návyk starostlivosti o prírodu 

 Mesiac úcty k starším 

Priemerná dochádzka v mesiaci október: 14 

                

NOVEMBER 

 Zapojili sme sa do projektu „Evička nám ochorela“ - deti si osvojovali správne 

hygienické a bezpečnostné návyky 

 Poznávali, triedili, rozlišovali  chuťou ovocie a zeleninu – pripravovali si vitamínové 

bomby 

 Učili sa separovať a triediť odpad – vytvorili „Vláčik separáčik“ 

Priemerná dochádzka v mesiaci november: 14,4 

                 

 DECEMBER                                                

 Pozorovali vplyv počasia na prírodu 

 Zhotovovali kŕmidlá  pre vtáčiky – učili sa starostlivosti o vtáčiky v zimnom období 

 Hrali  v škole divadielko „O snehuliakovi“ 

 Do MŠ zavítal Mikuláš s darčekmi pre deti 

 Stavali a ozdobovali vianočný stromček 

 Piekli a ozdobovali medovníčky 

 Pripravili besiedku pre rodičov  

Priemerná dochádzka v mesiaci december: 13,5 

                

JANUÁR 

 Hry so snehom, stavanie snehuliakov, sánkovanie, bobovanie, otužovanie snehom 

 Zápis predškolákov do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili 9 predškoláci, 1 má odklad 

plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 Pozorovanie zmien v prírode ovplyvnené počasím, vychádzky ku Kľakovskému 

potoku – vplyv zimy. Vytvárali si citový vzťah k živej a neživej prírode. 

 Navštívili sme spolu so žiakmi prvého stupňa divadlo vo Zvolene predstavenie 

„Snehulienka a sedem trpaslíkov“. 

 Žiaci tretej triedy nám zahrali divadielko ČIN, ČIN 

Priemerná dochádzka v mesiaci január: 8,6 

                

FEBRUÁR  

 Deti pozorovali oblohu zapisovali zmeny- malí meteorológovia 

 Boli na návšteve u prvákov na vyučovacej hodine, p. uč. Mgr. Herchl im pripravili 

pracovné listy, čím ich zapojil do priameho vyučovacieho procesu. 

 Pripravili srdiečka pre rodičov na Valentína 

 Karneval – ukážka masiek žiakom prvého stupňa, súťažili, dostali odmeny, sladkosti 

a občerstvenie im pripravili rodičia. 

Priemerná dochádzka v mesiaci február: 9,9 

              

MAREC 

 Navštívili v spolupráci s MŠ Horné Hámre a prvým ročníkom Planetárium v Žiari nad 

Hronom 
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 Zapojili sa do súťaže „Vesmír očami detí“ 

 15.3. v spolupráci s mikroregiónom Kľakovskej doliny všetky MŠ mali predstavenie 

v telocvični ZŠ – Župkov  -  „Vintalko“ 

 Navštívili nás deti z MŠ - Hrabičov 

 Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Vitana a Bupi a získali sme  CD na cvičenie 

 V rámci mesiaca knihy sme absolvovali návštevu školskej knižnice, v spolupráci so 

škôlkami z Kľakovskej doliny návšteva mestskej knižnice v Žarnovici spojená 

s divadelným predstavením – O troch prasiatkach , Danka a Janka 

 V spolupráci s rodičmi projekt „Putovná kniha“ - čítali doma s rodičmi a prezentovali 

obsah v MŠ 

 S príchodom  jari vyrábali vtáčiky, kvietky a i. 

 Zber prvých jarných liečivých bylín – Podbeľ 

 Oboznamovali sa s okolitými obcami, pozvali sme si na návštevu p. starostu Ing. J. 

Tomáša, ktorý deťom porozprával zaujímavosti o obci. Deti mu na pamiatku vyrobili 

znak obce. 

Priemerná dochádzka za mesiac marec: 13,7 

        

APRÍL 

 Čistili školskú záhradu, sadili a pozorovali rast, uplatňovali prakticky návyky 

starostlivosti o prírodu 

 V spolupráci mikroregiónu Kľakovskej doliny všetky MŠ a žiaci ZŠ absolvovali 

koncert   „Spievanka a Zahrajko“ v SD Župkov 

 Mali sme tvorivé dielne s p. L. Boháčovou – deti ozdobovali kraslice rôznymi 

technikami 

 S prvým stupňom sme v rámci ľudových tradícií vynášali MORENU 

 Zapojili sme sa do zbierky „Deň narcisov“ 

 Sadili sme si do školskej záhrady zeleninu 

 V spolupráci s CPPPa P absolvovali predškoláci testovanie školskej zrelosti 

 V rámci projektu Vyčistime si Zem aj naši škôlkari čistili okolie MŠ s Lienkou 

Bodkulienkou 

 Deti zo štvrtého ročníka pripravili súťažné dopoludnie pre škôlkarov o spoznávaní 

prírody 

 V spolupráci so ZŠ  nám žiaci 8. ročníka pomáhali na dopravnom ihrisku – 

oboznamovali škôlkarov s pravidlami bezpečnosti na ceste, jazdou na bicykli a 

kolobežke 

Priemerná dochádzka v mesiaci apríl: 10,9 

                 

MÁJ 

 Pozorovali hmyz, život  dážďovky – sledovali na pokuse život dážďoviek, na 

školskom dvore pozorovali mravenisko 

 Divadelné predstavenie v Nitre so žiakmi ZŠ – Mátohy 

 Návšteva lesnej škôlky, sadili sme si na školskom dvore stromček od p. horára  

 Vychádzky do blízkeho okolia, pozorovanie a počúvanie zvukov v prírode 

 Vyrábali darček pre mamičky, besiedka ku Dňu matiek 

 V rámci spolupráce návšteva MŠ Hrabičov za spolupráce rodičov. Do MŠ sa deti 

viezli limuzínou, pozorovali okolie Kľakovského potoka 

Priemerná dochádzka v mesiaci máj: 15,3 
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JÚN 

 Deň detí v MŠ – autobusom sme cestovali do  Žarnovice  - navštívili sme cukráreň, 

boli na zmrzlinu, deti si mohli vybrať podľa vlastnej chuti, vychádzka po meste 

 Kreslili na cestičku kriedami 

 Ukážka práce s psíkmi, ktorá sa konala v spolupráci s celou ZŠ  

 S prvákmi športové dopoludnie v telocvični – futbal, loptové hry 

 Zahrali sme žiakom 2. a 4. ročníka divadielko „O nezbednom vajíčku“ 

 Rozlúčka predškolákov, ktorým slávnostne p. zástupkyňa odovzdala Osvedčenia 

o absolvovaní predprimárneho vzdelania, odmenou im bola torta a koláče, ktoré 

upiekli mamičky. Na záver si robili gofry. 

 Spoločný výlet s rodičmi do Bojníc – rozprávka Kocúr v čižmách 

 Veľmi pozitívne hodnotím akciu ku Dňu otcov, kde sa na prvýkrát zúčastnilo 7 ockov 

– deti mali z toho nesmierny zážitok 

 Robili sme anketu o spokojnosti rodičov s MŠ, bolo daných 18 lístkov, vrátilo sa nám 

12 – hodnotenie bolo pozitívne, rodičia vyjadrili spokojnosť s MŠ 

Priemerná dochádzka v mesiaci jún: 13,3 
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Príloha č. 9  

 

Hodnotenie projektu Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina 

 

                              
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

     V septembri 2009 bola podpísaná zmluva o NFP medzi Základnou školou s materskou 

školou Župkov a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt je 

financovaný Európskym sociálnym fondom (85%), zo štátneho rozpočtu (10%) a zo zdrojov 

školy (5%). Celková výška projektu predstavuje sumu 122 936,67 €. 

Projekt pozostával zo 14 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít. Hlavné aktivity boli 

naplánované na obdobie 21 mesiacov, podporné na 23 mesiacov. V školskom roku 2009/2010 

sme implementovali 8 hlavných aktivít a v školskom roku 2010/2011 6 aktivít.  

 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základnej školy ZŠ s MŠ Župkov na 

nové potreby vzdelávania 

Aktivity sa zúčastnilo 12 učiteľov (pri práci s IKT 14 učiteľov). Vzdelávali sme sa od 

decembra 2009 do februára 2011 v počte 1600 hodín. Boli sme rozdelení do 2 skupín. 

Vzdelávanie malo 4 okruhy, a to: manažérska dimenzia, osobnostná dimenzia, 

informačná dimenzia a e-learning. Vzdelávanie hodnotíme ako pozitívny posun 

v práci učiteľa. Na aktivitu bolo vyčlenených 26 555,14 €. 

 Mladí záchranári z Kľakovskej doliny 

Priamou cieľovou skupinou boli žiaci 5. ročníka, odbornými garantmi boli p. uč. 

Bieliková a Andoková. Na aktivite sa spolupodieľal Slovenský červený kríž. Žiaci sa 

naučili poskytovať 1. pomoc a získali vedomosti o ochrane svojho zdravia.  Pozitívne 

hodnotíme  Dni prvej pomoci, ktoré sa realizovali v spolupráci so SČK v rámci tejto 

aktivity. Na aktivitu bolo vyčlenených 8 208,02 €. 

 Bezpečne na chodníku i na ceste 

Vzhľadom na to, že štatistiky sú neúprosné a na cestách niekedy zbytočne umierajú 

chodci a bicyklisti, rozhodli sme sa naučiť našich prváčikov a druháčikov, ako sa 

správať na chodníku i na ceste. Aktivita bola implementovaná v rámci  prírodovedy 

a deti sa hravou formou naučili správať na ceste ako chodec, cyklista a získali 

základné vedomosti o zdravotnej výchove. Prostredníctvom 3 kurzov s kpt. 

Šmondrkovou z PZ Žiar nad Hronom a prostredníctvom zakúpených výukových 

programov sa deti naučili spoznávať dopravné značky, získali zručnosti ako reagovať 

v dopravných situáciách. Vedomosti i zručnosti si overovali v praxi na Dopravnom 

ihrisku v Žiari nad Hronom. Odbornými garantmi aktivity boli p. uč. Kurková 

a Betková. Na aktivitu bolo vyčlenených 4 312,61 €. 

 Vzdelávanie zážitkom 

Cieľom tejto aktivity bolo priblížiť žiakom svet okolo nás a tak ich nenásilnou formou 

vtiahnuť do sveta poznania. Aktivita bola súčasťou predmetov geografie, biológie, 

dejepisu, informatiky a technickej výchovy, a preto aj odbornými garantmi boli 

pedagógovia týchto predmetov, a to p. uč. Andoková, Andok, a Bieliková. 
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Prostredníctvom exkurzií (Planetárium Žiar nad Hronom, Vlkolínec, Bojnice 

a Tesárske Mlyňany) si žiaci 5. a 6. ročníka  overili získané vedomosti v jednotlivých 

predmetoch a exkurzie im umožnili v praxi vidieť a zažiť prebrané učivo. Aktivita 

nepriamo siahala aj do iných predmetov, napr. slovenského jazyka, pretože žiaci 

prispievali článkami z exkurzií do školského časopisu Žužihlas, na informatike sa 

naučili tvoriť prezentácie z exkurzií a pod. Na aktivitu bolo naplánovaných 1 841,46 

€. 

 Zmapovanie výskytu vtákov a cicavcov v regióne Kľakovská dolina 

Cieľovou skupinou aktivity boli žiaci 5. a 6. ročníka, odbornými garantmi boli  p. uč. 

Bieliková a Andoková. Cieľom tejto aktivity bolo metódou zážitku a formou vlastnej 

práce získať vedomosti v oblasti prírodovedných predmetov – biológie a geografie. 

Realizovaním blokového vyučovania predmetov  biológie a geografie žiaci získali 

vedomosti v celom kontexte, zistili, že výskyt živočíchov  je podmienený 

geografickými podmienkami a na základe tohto poznania sa naučili spoznávať vtáky 

a cicavce, ich život, stavbu tela a zmapovali výskyt vtákov a cicavcov v našom 

regióne. Pri implementácii tejto aktivity žiaci spoznávali stavbu tela vtákov a cicavcov 

prostredníctvom nových učebných pomôcok - vypchanín vtákov a cicavcov. Pomocnú 

ruku nám podali odborníci z Múzea vo Svätom Antone pod vedením Ing. Erika 

Petrikoviča – ornitológa a  Ing. Ivan Brašeň z Odštepného Lesného závodu Žarnovica. 

Na aktivitu bolo naplánovaných 10 920,18 €.  

 Sny v cudzom jazyku 

Táto aktivitu sa realizovala od októbra 2009 a ukončili sme ju jazykovými pobytmi 

žiakov v Rakúsku a vo Veľkej Británii v máji a júni 2011. Cieľom aktivity bolo 

formou zážitku a blokového vyučovania priblížiť žiakom anglický a nemecký jazyk, 

a tak ich nenásilnou formou  vtiahnuť do sveta poznania iných kultúr. Žiaci pracovali 

s IKT, so zaujímavými výukovými programami a prostredníctvom e-learningu. 

Pedagógovia oslovili zahraničné školy s cieľom nadviazať partnerstvo. Motiváciou pre 

žiakov bola realizácia pobytu v zahraničí s cieľom overiť si získané komunikačné 

zručnosti priamo v krajinách hovoriacich po anglicky a nemecky a spoznať inú 

kultúru. Cieľovou skupinou boli žiaci 5. – 7. ročníka, odbornými garantmi boli p. uč. 

Bištuťová, Mátrayová, Tomášová a p. uč. Jakúbek. Na aktivitu bolo naplánovaných 11 

0721 49 €. 

 Tvorivá dramatika 

V rámci školského vzdelávacieho programu ponúkame žiakom 2. ročníka nový 

predmet – tvorivá dramatika. Cieľom tohto predmetu je a aktivity bolo  zážitkovou 

a hravou formou rozvíjať u žiakov tvorivosť, komunikáciu a naučiť ich verejne 

vystupovať s cieľom získať spôsobilosti pre život. Prostredníctvom zakúpených 

učebných pomôcok - maňušky, masky, čiapky na hlavu rôznych zvieratiek, 

postavičiek z rozprávok a svojpomocne vytvorených rekvizít druháčikovia pod 

vedením triednej pani učiteľky Betkovej nacvičili divadielka a scénky, s ktorými sa 

prezentovali pred rodičmi, žiakmi a deťmi z materskej školy. Deti si pochvaľovali 

návštevy bábkového predstavenia a rozprávok v divadlách v Banskej Bystrici 

a v Nitre. Veríme, že účasť žiakov na exkurziách v rámci predmetu im umožnilo zažiť 

krásno, stretnúť sa s dramatickým umením naživo a naučiť sa kultúrne správať. Na 

aktivitu bolo naplánovaných 2 309,06. 

 Tvorba životného prostredia 

Aktivita bola nápomocná pri realizácii premeny tradičnej školy na modernú, nakoľko 

nový vyučovací predmet s rovnomenným názvom bol realizovaný zážitkovou 

a hravou formou s cieľom pestovať u žiakov hodnoty a postoje k životnému 

prostrediu, k získaniu vedomostí, skúseností a pracovných zručností v oblasti tvorby 
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životného prostredia. Veríme, že prácou na skrášlení prostredia školy prostredníctvom 

vhodnej výsadby kríkov, stromčekov a rastlín a zodpovedným prístupom k tomu, čo 

„vybudujú“ sme doviedli žiakov k uvažovaniu o životnom prostredí a jeho ochrane. 

Cieľovou skupinou boli žiaci 5. ročníka a odborným garantom bola p. uč. Andoková. 

Na aktivitu bolo naplánovaných 2 337162 €. 

 Audiovizuálne učenie v 2. ročníku 

Už samotný názov aktivity napovedá, že žiaci 2. ročníka získavali vedomosti 

a zručnosti inovatívnou metódou práce, a tou je  práca na PC s  využitím výukových 

programov v predmetoch matematika, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk 

a literatúra, anglický jazyk, výtvarná výchova. Odbornou garantkou aktivity bola p. uč. 

Betková. Na aktivitu bolo naplánovaných 356,50 € + 14 671,36 € na vybavenie 

audiovizuálnej učebne. 

 Po stopách výskytu minerálov a hornín v regióne Kľakovská dolina 

Cieľom aktivity bolo metódou zážitku a vlastného prežitia a formou vlastnej práce 

získať vedomosti v oblasti prírodovedných predmetov (biológia, geografia a chémia). 

Žiaci sa učili spoznávať minerály a horniny, ich zloženie prostredníctvom exkurzií, 

besied i vlastného zmapovania ich výskytu v našom regióne. Získané vedomosti 

využili aj v iných predmetoch (informatika – tvorba prezentácie), výtvarná výchova 

(zapojenie do výtvarných súťaží), učili sa pracovať v tíme a prezentovať svoje učenie 

a výsledky. Cieľovou skupinou boli žiaci 7. ročníka, odbornými garantmi boli p. uč. 

Bieliková a Andoková. Na aktivitu bolo naplánovaných 2 397,27 €.  

 Detské hudobné divadlo 

Vytvorením nového predmetu s rovnomenným názvom aktivity sme chceli podporiť u 

žiakov rozvoj ich tvorivosti, hudobnosti, komunikáciu, ale učiť ich verejne 

vystupovať, čím by získali spôsobilosti potrebné pre život. Návštevami detských 

hudobných predstavení a realizovaním nácvikov detských muzikálov sme umožnili 

žiakom 3. ročníka zažiť krásno, stretnúť sa s hudobno-dramatickým umením naživo 

a prezentovať svoje zručnosti. Odbornou garantkou aktivity bola p. uč. Jakúbeková. 

Na aktivitu bolo naplánovaných 2 916,95 €. 

 Ako funguje moje telo 

Cieľom aktivity bolo rozvíjať u žiakov poznanie o svojom tele prostredníctvom 

moderných učebných pomôcok, realizovať besedy s dorastovým lekárom, 

gynekológom, urológom, kožným lekárom, odborníkmi na zdravú výživu. Aktivita 

prispela k rozvoju poznania a vedomostí žiakov o fungovaní ľudského tela aj 

s využitím predmetov Svet práce (príprava zdravých jedál), slovenského jazyka 

(tvorba jazykových prejavov – dynamický opis) a informatiky (prezentácia činností). 

Cieľovou skupinou boli žiaci 7. ročníka, odbornou garantkou bola p. uč. Bieliková. Na 

aktivitu bolo naplánovaných 5 227,83 €. 

 Učenie hrou v 1. – 3. ročníku  

Cieľovou skupinou boli žiaci 1., 2. a 3. ročníka, odbornými garantmi boli p. uč. 

Herchl, Kurková, Betková a Jančoková. Cieľom aktivity bolo metódou hry, zážitku 

a vlastného prežitia a formou vlastnej práce rozvíjať logické a technické myslenie, 

schopnosti a zručnosti a získať spôsobilosti potrebné pre život. 

Inovovanými metódami a formami práce (blokovým vyučovaním predmetov 

prírodoveda, vlastiveda, matematika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova) sa 

u žiakov podporil rozvoj kľúčových kompetencií – schopnosť riešiť problémy, vedieť 

pracovať s informáciami, pracovať v tíme, rozvili si komunikačné zručnosti. Na 

aktivitu bolo naplánovaných 6 220,83 €. 
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 Mladí vedci z Kľakovskej doliny 

Aktivita bola zameraná na vytvorenie vhodných a kvalitných podmienok pre aktívne 

učenie sa žiakov i motiváciou k celoživotnému vzdelávaniu v prírodovedných 

predmetoch. Implementácia aktivity prispela k rozvoju vedomostí žiakov 6. a 7. 

ročníka z predmetov chémia, biológia a fyzika a k rozvoju schopností a zručností pri 

overovaní hypotéz, riešení problémových úloh, formulovaní záverov a prezentácie 

svojho učenia. Žiaci prostredníctvom exkurzií navštívili Hvezdáreň v Žiari nad 

Hronom, Tajov a Slovenské technické múzeum v Košiciach. Zakúpením nových 

didaktických pomôcok a výukových programov a ich používaním na vyučovacích 

hodinách sa prírodovedné predmety mohli stať zaujímavými. Odbornou garantkou 

bola p. uč. Bieliková. Na aktivitu bolo naplánovaných 10 240,12 €. 

Podporné aktivity 

 Riadenie projektu a  

 Informovanosť a publicita – vyčlenených bolo  13 100,23 €. 

 

Do aktivít boli zapojení aj ostatní žiaci školy ako nepriama cieľová skupina. 

 

   Projekt nám veľa dal, ale aj vzal. Záleží od toho, z ktorej stránky sa naň pozrieme, či 

pracovnej, alebo súkromnej. Ak z pracovnej, tak projektom sme získali učebné pomôcky, 

vybavili sme audiovizuálnu učebňu, skrášlili sme si školské prostredie, ponúkli sme žiakom 

činnosti, pri ktorých  boli obohatení o emocionálne prežívanie, či z vyučovacích hodín, 

exkurzií, z jazykových pobytov, ktoré by sme im bez projektu nemohli umožniť. Ak zo 

súkromnej stránky, projekt nás obral o oddychový čas, ktorý sme venovali administrácii 

projektu.  

     I napriek tomu konštatujeme, že to bolo náročné obdobie, ale neľutujeme prácu, napätie a 

stres a ako dôkaz uvádzame skutočnosť, že sme sa opäť zapojili do ďalšieho projektu 

s názvom Inovatívna a moderná škola v Kľakovskej doline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


