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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

za školský rok 2011/2012 
 

 

Predkladá:  

 

....................................  

Mgr. Iveta Tomášová  

riaditeľka školy  

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Župkov 

za školský rok 2011/2012 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 27. 08. 2012. 
 

                 

                 Mgr. Iveta Tomášová, rš 

                             

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Župkov 

za školský rok 2011/2012 prerokovala rada školy dňa  28. 08. 2012.  

Rada školy odporúča zriaďovateľovi správu schváliť. 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Mgr. Peter Jakúbek 

                        predseda rady školy 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa 

 

Obec Župkov 

 

schvaľuje – neschvaľuje  

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Župkov za 

školský rok 2011/2012. 

       

         Ing. Ján Tomáš, starosta obce 

  



                           Základná škola s materskou školou Župkov 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2011/2012 strana 2 
 

 

Východiská a podklady k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ s MŠ Župkov: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (vtedy MŠ) SR č. 9/2006 Z. z. zo 

16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení.  

 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z..  

 

3. Plán práce ZŠ s MŠ Župkov na školský rok 2011/2012.  

 

4. Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie a metodického združenia, výchovného 

poradenstva, koordinátora prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy za školský rok 

2011/2012.  

 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Župkov.  

 

6. Ďalšie podklady:  

 Správa z komplexnej inšpekčnej činnosti v materskej škole ZŠ s MŠ, 

 vyhodnotenie jednotlivých podujatí,  

 výsledkové listiny žiackych súťaží, 

 zhodnotenie práce vyučujúcich jednotlivých predmetov, 

 zhodnotenie práce triednych učiteľov, 

 zhodnotenie práce v záujmových útvaroch. 
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I. a) Základné identifikačné údaje o škole:  

 

Názov školy Základná škola s materskou školou 

Adresa školy Župkov 18, 966 71 Župkov 

Telefónne číslo +421 (0)45/6866130 

Fax +421 (0)45/6866130 

Email skola@zszupkov.edu.sk; riaditel@zszupkov.edu.sk  

Webové sídlo www.zszupkov.sk  

Zriaďovateľ Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov 

 

 

       Vedúci zamestnanci školy: 

 

Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ Mgr. Ivana Betková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ Anna Šipikalová 

Vedúca školskej jedálne Andrea Haringová 

 

I.  b) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

Rada školy:  
Rada školy pri ZŠ s MŠ Župkov bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňa 17. apríla 2008 na obdobie 4 

rokov.  

 

Členovia rady školy: 

 

titul, meno, priezvisko funkcia zvolený / delegovaný za 

Mgr. Peter Jakúbek predseda pedagogických  zamestnancov ZŠ 

Mgr. Lenka Jančoková člen pedagogických  zamestnancov ZŠ 

Martina Gáborová člen rodičov MŠ 

Emília Repiská člen nepedagogických zamestnancov 

Anna Považanová člen pedagogických zamestnancov MŠ 

Mgr. Eva Valentová člen  zriaďovateľa 

Vladimír Vozár člen zriaďovateľa 

Ing. Rudolf Repiský člen zástupca podieľajúci sa na 

vzdelávaní mládeže 

Ľubica Repiská člen rodičov ZŠ 

Anna Šipikalová člen rodičov ZŠ 

Ľubica Belanová člen rodičov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
mailto:riaditel@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/
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Činnosť rady školy za školský rok 2011/2012:  

 

V školskom roku 2011/2012 plnila rada školy svoju funkciu iniciatívneho a poradného 

samosprávneho orgánu. Zasadnutia sa uskutočnili podľa plánu a hlavnými bodmi rokovania 

boli:  

 

 školský vzdelávací program, plán práce na školský rok 2011/2012; 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2010/2011; 

 správa o hospodárení za rok 2010; 

 projekt Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina; 

 aktuálne informácie o činnosti školy; 

 organizácia školského roku 2011/2012.  

 

Úlohy stanovené radou školy boli priebežne plnené, vážnejšie problémy rada školy nemusela 

riešiť.  

 

Poradné orgány riaditeľky školy  

 

Pedagogická rada – v školskom roku 2011/2012 PgR zasadala 15 krát. Na svojich 

zasadnutiach zobrala na vedomie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé 

štvrťroky, výsledky komisionálnych skúšok žiakov, odporučila riaditeľke školy udeliť 3 

žiakom pochvaly rš a 6 žiakom pokarhania rš, uložila triednym učiteľom udeliť napomenutia 

a pokarhania triednym učiteľom. Na návrh výchovnej komisie a triednych učiteľov 

pedagogická rada riešila priestupky žiakov ako porušenie Školského poriadku školy a navrhla 

na konci 1. polroka a 2. polroka 2011/2012 siedmim žiakom znížené známky zo správania. 

 

Predmetová komisia a metodické združenie – v oblasti riadenia školy boli riaditeľke školy 

nápomocné predmetová komisia (PK) a metodické združenie 1. – 4. ročníka + MŠ (MZ). 

PK a MZ sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju organizačno-

riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem pravidelných 

plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. školský 

vzdelávací program, systém kontroly a hodnotenia žiakov, výsledky celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníka T-2011 a taktiež boli nápomocné pri organizovaní rôznych 

podujatí a súťaží organizovaných školou a CVČ Žarnovica a Nová Baňa. 

Vedúce PK a MZ spolupracovali s vedením školy, spolupodieľali sa na pedagogických 

pozorovaniach vyučovacích hodín, predkladali závery, návrhy a podnety zo zasadnutí. 

Činnosť PK a MZ prispela k upevňovaniu demokratického štýlu riadenia a k zvyšovaniu 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 
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I. c) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012 
 

Základná škola 

 

ročník 

stav k 15.09.2011 stav k 31.08.2012 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integro-        

vaných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integro-        

vaných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 1  18  0 

1 

1. a 3. 

ročník  

20  

1  18  0 

1 

1. a 3. 

ročník  

20  2. 1  16  0 1  16  1  

3. 1  18  3 

1 

 2. a 4. 

ročník  

21  

1  17       6 

1 

 2. a 4. 

ročník  

21  4. 1  19  3 1   19  3 

5. 1  23  4   2 1   24   6    2 

6. 1  20  1   2 1   20  1     2 

7. 1  23  1   

 

1   23  1    

 8. 1  25  1     1   23  1      

9. 1  20   0      1  18 0      

spolu 9 182 13 2 45 9  178 19 2 45 

 

Materská škola – počet detí 

 

mesiac IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

priemer 15,7 16 13,7 9,7 14,4 14,4 15,7 14,7 12 14 

 

I. d) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov 

na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v školskom roku 2012/2013 

počet žiakov z celkového počtu zapísaných počet tried 

spolu dievčatá 

odklady plnenia povinnej 

školskej dochádzky nezaškolení v MŠ samostatné 

24 0  2 0 1 
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 Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné školy v školskom roku 2012/2013 

ročník 
Prehľad o počte žiakov zapísaných na štúdium na jednotlivé typy škôl 

osemročné 

gymnázium gymnázium 

stredné odborné 

školy  

stredné 

umelecké školy   neumiestnení 

9. 0  3 13  2   0 

8. 0 1 0 0 - 

5. 1 0 0 0 - 

 

I. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

 

Celkové hodnotenie žiakov  

ročník 

počet 

žiakov 

prospel s 

vyznamenaním 

prospel veľmi 

dobre prospel neprospel 

1.  18  -  - 18  0  

2.  16 10 6 0  0  

3.  17 11 5 1 0 

4.   19  14 1 4                0 

5.   24  14 8 2 0 

6.   20  14 6              0 0 

7.   23  12 5 6 0 

8.   23  5 6 9 3 

9. 18 10 5 3                0 

Spolu 178 90 42 43 3 
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Priemer klasifikácie podľa predmetov 

predmet 

ročník SJL 

TOF/ 

TDA ANJ NEJ MAT INV DEJ 

VLA/ 

GEG/ 

ZEM 

PDA/ 

BIO/ 

PRI FYZ 

PPB/ 

OŽZ CHE 

1. 1,67 1 1,06 0 1,39 0 0 0 1,17 0 1 0 

2. 1,8 1 1 0 1,6 0 0 1,6 1,33 0 1 0 

3. 1,82 1 1,29 0 1,94 1,06 0 1,53 1,41 0 1 0 

4. 2,05 1 1,47 0 1,89 1 0 1,58 1,37 0 1 0 

5. 1,96 0 2,09 0 1,87 1,48 1,35 1,65 1,61 0 1 0 

6. 1,47 0 1,68 1,47 1,58 1,16 1,47 1,26 1,32 1,42 1 1,37 

7. 2 0 1,91 2,09 2,39 1,48 1,65 1,96 1,57 1,83 1 1,57 

8. 2,35 0 2,65 2,52 3,39 1,35 1,83 2,48 1,91 2,65 1 1,96 

9. 2,28 0 2,28 1,78 2,33 0 1,78 2,06 1,44 1,56 0 1,89 

 

Priemer klasifikácie podľa predmetov 

predmet 

ročník VUM HUV DHD MEV 

OBN/ 

OBV VYV 

ETV/  

NAB TBR 

TEV/ 

TSV SVY SRB TEH 

1. 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

2. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

3. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

4. 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

5. 0 1 0 0 1 1 1 1 1,09 0 0 0 

6. 0 1,05 0 1 1 1 1 1 1,16 0 0 0 

7. 0 1 0 1 1,7 1 1 0 1,09 1 0 1 

8. 1 0 0 1,87 1,61 0 1 0 1,36 0 1,3 1 

9. 0 1 0 0 1,06 1,06 1 0 1,06 0 0 1 

 

Na základe analýzy možno prospech žiakov hodnotiť pozitívne, nakoľko s vyznamenaním 

prospelo 56,25 % žiakov, prospelo veľmi dobre 26,25 % žiakov, prospelo 25,85 % žiakov. 
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Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T-2012 

počet žiakov SJL -  Ø SR SJL -  Ø škola MAT -  Ø SR MAT -  Ø škola 

18 54,5 % 43,3 % 57,5 % 56,1 % 

 

Výsledky testovania potvrdili celkovú úroveň a prospech žiakov 9. ročníka v predmetoch 

slovenský jazyk a matematika počas povinnej školskej dochádzky. 

 

Dochádzka žiakov a výchovné opatrenia 

ročník 

vymeškané 

hodiny ospr. neospr. 

pochvaly 

TU 

pochvaly 

RŠ 

pokarhania 

TU 

pokarhania 

RŠ 

znížené 

známky 

zo 

správania 

1. 1138 1124 14 18 0 0 0 0 

2. 944 944 0 3 0 0 0 0 

3. 1470 1470 0 2 0 0 0 0 

4. 1059 1033 26 2 0 1 1 0 

5. 2641 2641 0 6 0 2 0 0 

6. 1636 1636 0 11 0 0 0 0 

7. 1904 1864 40 6 2 0 1 0 

8. 2402 2372 30 3 0 0 1 3 

9. 2762 2749 13 3 0 0 1 0 

spolu 15956 15833 123 54 2 3 4 3 

 

Z analýzy dochádzky žiakov do školy vyplýva, že v školskom roku 2011/2012 na jedného 

žiaka školy pripadlo 88,64 vymeškaných hodín. Uvedený počet hodín možno hodnotiť ako 

vysoký.  

Príčiny vysokého počtu vymeškaných vyučovacích hodín sú:  

- dlhodobé alebo opakované viacdňové vymeškávanie vyučovania z dôvodu choroby,  

- vymeškávanie z dôvodu jednodňových lekárskych ošetrení a vyšetrení, 

- školské úrazy detí, 

- úrazy detí spôsobené v domácom prostredí,  

- vymeškávanie z  nevyhnutných rodinných dôvodov.  

V apríli 2012 sa nám objavili sfalšované ospravedlnenky u žiakov 7. a 8. ročníka. Po 

dôslednom riešení problému aj so zákonnými zástupcami žiakov dostali žiaci výchovné 

opatrenia.  

V správaní žiakov sa vážnejšie priestupky vyskytovali ojedinele. Znížené známky zo 

správania a pokarhania riaditeľkou školy boli udelené za opakované porušovanie školského 

poriadku, a to najmä za neospravedlnené hodiny, nedisciplinované správanie, neplnenie si 

žiackych povinností a agresivitu voči iným spolužiakom.  
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Pochvaly udeľovali triedni učitelia za mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku, 

pochvaly riaditeľkou školy boli udelené za reprezentáciu školy a ďalšie aktivity v prospech 

školy. 

I. f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2011/2012 

ročník Uplatňované učebné plány 

MŠ ISCED 0 predprimárne vzdelávanie 

1. – 4. ročník ISCED 1 primárne vzdelávanie 

5. – 8. ročník ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie 

9. ročník Učebné plány pre 9. ročník schválených MŠ SR dňa 14. mája 

2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003 – 

variant 1 základný 

 

I. g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Materská škola počet 

zamestnanci 3 

z toho pedagogickí zamestnanci 2 

- kvalifikovaní 2 

- nekvalifikovaní 0 

z počtu nepedagogických zamestnancov 1 

Základná škola  

zamestnanci 20 

z toho pedagogickí zamestnanci 14 

- kvalifikovaní 14 

- nekvalifikovaní 0 

z počtu nepedagogických zamestnancov  

- upratovačky 4 

- ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník 1 

- správca počítačovej siete 1 

Školský klub detí  

Zamestnanci (započítaná v ZŠ) 1 

Z toho pedagogickí zamestnanci 1 

- kvalifikovaní 1 

Školská jedáleň  

zamestnanci 3 

- vedúca ŠJ 1 

- hlavná kuchárka 1 

- pomocná kuchárka 1 

SPOLU zamestnancov 26 
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Zoznam pedagógov ZŠ s MŠ 

meno, priezvisko, titul aprobácia 

MŠ  

Anna Považanová MŠ 

Anna Šipikalová MŠ 

ZŠ  

Kamila Andoková, Mgr. – do 30.04.2012 MAT – ZEM  

Pavel Andok, Mgr. MAT – ZEM  

Ivana Betková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Jarmila Bištuťová, Mgr. SJL – NEJ  

Dana Bieliková, Ing. CHE - BIO 

Martina Gáborová, Mgr. SJL 

Viliam Herchl, Mgr. 1. – 4. ročník 

Peter Jakúbek, Mgr. ANJ – SJL – ETV   

Mária Jakúbeková, Mgr. MAT – HUV  

Lenka Jančoková, Mgr. 1. – 4. ročník  

Zuzana Kurková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Eva Matejová, Mgr. vychovávateľstvo + 1. – 4. ročník 

Iveta Tomášová, Mgr. 1. – 4. ročník + SJL  

Jana Tomášová, Mgr. ANJ a literatúra 

Jaroslava Žabková, Mgr. – od 01.05.2012 MAT – Základy techniky 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2011/2012 

predmet počet učiteľov neodborne vyučujúcich 

daný predmet 

anglický jazyk – 1. stupeň 1 

dejepis 2 

občianska náuka 1 

fyzika 3 

mediálna výchova 1 

telesná výchova 2 

tvorba životného prostredia 1 

spoločenská výchova 1 

spotrebiteľská výchova 1 

svet práce 1 

technika – do 30.04.2012 1 

 

V materskej škole bola 100% odbornosť vzdelávania.  
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Prehľad o odbornosti vyučovania za školský rok 2011/2012 

Počet hodín/ 

ročník 

odborne neodborne 

 

1. ročník 4 9 

2. ročník 12 14 

3. ročník 1 15 

4. ročník 6 11 

5. ročník 13 55 

6. ročník 15 65 

7. ročník 7 51 

8. ročník 20 60 

9. ročník 17 60 

SPOLU: 95 340 

 

I. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania / počet 

ukončilo prebieha začalo 

Modernizácia 

vzdelávacieho 

procesu 

2 - 2 - 

Špecializačné 

vzdelávanie - 

vedúca 

predmetovej 

komisie 

1 1 - - 

Ďalšie 

vzdelávanie 

učiteľov – 

cudzie jazyky 

2 1 1 - 

 

Pedagogickí zamestnanci školy prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie.  

V školskom roku 2011/2012 pedagógovia pokračovali vo vzdelávaní, ktoré začalo v minulom 

školskom roku. Nové vzdelávanie pedagógovia nezačali z dôvodu zapojenia sa do projektu 

Premena tradičnej školy na modernú, prostredníctvom Agentúry MŠVVaŠ SR, v ktorom sme 

mali nastavené aj vzdelávanie všetkých pedagógov zapojených do projektu. V prípade 

úspešnosti projektu by pedagógovia časovo nezvládli aj iné vzdelávanie a nastal by 

neriešiteľný problém so zastupovaním za vzdelávajúcich pedagógov. Pedagógovia školy sa 

zúčastňovali jednodňových seminárov týkajúcich sa daných predmetov. 
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I. i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Vedomostné súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

olympiáda v 

slovenskom jazyku - 

okresné kolo 

Maroš Betko  úspešný riešiteľ Mgr. Jakúbek 

olympiáda 

v anglickom  jazyku 

- okresné kolo 

Barbora Palatínusová, 

Maroš Betko   

 

2. miesto  

úspešný riešiteľ 

Mgr. Jakúbek, Mgr. 

Tomášová 

pytagoriáda – 

okresné kolo 

Táňa Hocková, Peter 

Repiský  

úspešní riešitelia Mgr. Jakúbeková 

olympiáda v dejepise  

- okresné kolo 

Michal Fusatý, 

Maroš Betko  

1. miesto 

2. miesto 

Mgr. Jakúbeková 

biologická 

olympiáda - okresné 

kolo 

Ivana Mokrá, 

Nikola Chorváthová  

 

1. miesto 

úspešný riešiteľ 

Ing. Bieliková 

biologická 

olympiáda – krajské 

kolo 

Ivana Mokrá 5. miesto Ing. Bieliková 

geografická 

olympiáda – okresné 

kolo  

Jozef Chmola, 

Jozef Hrnčiar 

úspešní riešitelia Mgr. Andoková 

Múzeum praveku 

 

kolektív 7. ročníka úspešní riešitelia Mgr. Jakúbeková 

Zaostri na školu – 

fotografická súťa 

Iveta Štefančová, 

Barbora Laurová, 

Michaela Laurová  

diplom Mgr. Jakúbeková 

Čo šepká les 

 

Jozef Chmola, Jozef 

Hrnčiar, Martin Repiský  

úspešní riešitelia Ing. Bieliková 

Hliadka mladých 

zdravotníkov I. - 

okres 

 

Michaela Debnárová, 

Jozef Hrnčiar, Alica 

Janovičová, Vanesa 

Kadeřábková, Nikolas 

Struhár, Veronika 

Vicianová 

2. miesto Ing. Bieliková 

informatická súťaž I-

BOBOR 

Zuzanaa Maslenová  

 

1. miesto Ing. Herko 
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Športové  súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

Cezpoľný beh - okres družstvo dievčat, 

družstvo chlapcov  

7. miesto 

7. miesto 

Ing. Bieliková, 

Mgr. Andok 

Beh oslobodenia 

Hornej Ždane 

Nelka Azorová, 

Sebastián Koháni  

(1800 m),  

Martin Štefanča 

(1800 m),  

Tomáš Azor (3000 

m),  

Radoslav Lupták 

(3000 m),  

Simona Mokrá  

(1800 m) 

 

3. miesto 

3. miesto 

 

6. miesto 

 

5. miesto 

 

6. miesto 

 

6. miesto 

Ing. Bieliková 

Florbal  - okres 

 

družstvo starších 

žiakov, 

družstvo mladších 

žiakov  

 

2. miesto 

 

3. miesto 

Mgr. Bačíková 

Vybíjaná - okres  

 

družstvo mladších 

žiačok  

 

3. miesto Ing. Bieliková 

Volejbal - okres  

 

družstvo starších 

žiakov  

 

1. miesto Mgr. Andok 

Volejbal - región  

 

družstvo starších 

žiakov  

3. miesto Mgr. Andok 

Futbal - okres  

 

družstvo mladších 

žiakov 

 

2. miesto Mgr. Jányi 

Florbal CUP - okres družstvo starších 

žiakov, 

družstvo mladších 

žiakov 

 

5. miesto 

 

3. miesto 

Mgr. Andok 

Malý futbal Mc 

Donalds´ Cup - okres  

 

družstvo mladších 

žiakov 

9. miesto Mgr. Jányi 
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Kinderiáda – Banská 

Bystrica – kraj  

 

škola ako celok, 

Filip Fusatý – 60 m, 

Michaela Bartošová 

– 60 m, 

 Veronika Vicianová 

- hod loptou  
 

15. miesto 

3. miesto 

 

6. miesto 

4. miesto 

Ing. Bieliková 

Atletika - okres  

 

Družstvo chlapcov,  

družstvo dievčat, 

Matúš Michálik – hod 

kriketkou, 

Iveta Štefančová – vrh 

guľou, 

Marek Azor – skok do 

výšky, 

Tomáš Azor – vrh 

guľou 

 

3. miesto 

3. miesto 

1. miesto 

 

1. miesto 

2. miesto 

 

4. miesto 

 

Ing. Bieliková 

Mgr. Andok 

 

Umelecké  súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

Polícia očami detí – 

regionálna výtvarná 

súťaž 

 

Samuel Šipikal, 

Veronika Betková, 

Roman Drážil, 

Nikola Chorváthová 

ocenené práce Mgr. Matejová 

Hasičská technika 

dnes a v minulosti - 

regionálna výtvarná 

súťaž 

Anna Hoffmanová 2. miesto Mgr. Matejová 

Polícia známa – 

neznáma  - výtvarná 

súťaž 

Alžbeta Tekeliová  

 

2. miesto Mgr. Matejová 

Výtvarná súťaž 

v rámci Európskeho 

týždňa boja proti 

drogám 

Anna Hoffmanová, 

Kristína Pavlíková, 

Natália Barborová     

 

ocenené práce Mgr. Matejová 

Šaliansky Maťko - 

okresná súťaž v 

prednese povestí 

Viktória Boháčová 

a Michal Fusatý. 

 

reprezentácia školy Mgr. Gáborová, Mgr. 

Jančoková 

Prednes poézie a 

prózy - okres 

Nikola Chorváthová 2. miesto Mgr. Gáborová 

Dilongstar – 

spevácka súťaž – 

Trstená 

 

Terézia Gregorová, 

Tatiana Hocková  
 

reprezentácia školy Mgr. Jakúbeková. 

Mgr. Jakúbek 
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Dolina, dolina - 

región 

Tatiana Hocková 

a Michaela Bartošová, 

Veronika Micháliková 

a Terézia Gregorová 

 

zlaté pásmo 

 

strieborné pásmo 

Mgr. Jakúbeková, 

Mgr. Jakúbek 

Slávik Slovenska – 

okres 

 

Veronika Micháliková   

Tatiana Hocková   
3. miesto 

1. miesto 

Mgr. Jakúbeková, 

Mhr. Jakúbek 

 

I. j)  Údaje o vypracovaných projektoch 

Názov projektu Podporený/ 

nepodporený 

Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

OPV Vzdelávanie – 

Moderná škola 

v mikroregióne 

Kľakovská dolina 

podporený 2009 2011 

trvá overovanie 

výstupov 

Enviroprojekt nepodporený - - 

Podpora vytvárania 

pozitívnej sociálnej 

klímy a motivácie v 

multikultúrnych 

triedach základných 

škôl 2012 

nepodporený - - 

Revitalizácia 

materských škôl 2012 

nepodporený . . 

Škola podporujúca 

zdravie 

podporený 2002 trvá 

O najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice 

26. miesto október 2011 október 2011 

Záložka nás spája - október 2011 október 2011 

 

I. k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole. 
V ZŠ s MŠ Župkov bola v roku 2011/2012 vykonaná komplexná inšpekcia v materskej škole (16. 

– 18.11.2011). Závery: pozitívom bolo spojenie so ZŠ do 1 právneho subjektu, čo sa kvalitne 

prejavilo v zabezpečovaní priestorových podmienok a materiálneho vybavenia. Zistené porušenia: 

neustanovenie zrš pre MŠ, absencia Kontinuálneho vzdelávania učiteliek MŠ, absencia práv 

a povinností detí a ich zákonných zástupcov. 

V júni 2012 inšpektori štátnej školskej inšpekcie prešetrili sťažnosť zákonného zástupcu 

praktikantky Strednej pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorej bola umožnená náčuvová prax 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9698
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9698
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9698
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9698
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9698
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9698


                           Základná škola s materskou školou Župkov 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2011/2012 strana 16 
 

v Školskom klube detí ZŠ s MŠ Župkov, na postup riaditeľky školy pri riešení vzniknutého 

problému.  Zo šetrenia inšpekcie vyplynulo, že sťažnosť bola neopodstatnená, riaditeľka 

postupovala v zmysle platnej legislatívy. 

 

I. l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy. 
V rámci koncepcie rozvoja školy bola v školskom roku 2011/2012 venovaná pozornosť 

modernizácii materskej školy, tried a odborných učební:  

 zakúpenie výukových programov,  

 modernizácia školskej knižnice a doplnenie knižného fondu,  

 obnova školského nábytku v MŠ a v triedach 1. stupňa, 

 zakúpenie okrasných rastlín a kríkov do areálu školy, 

 v spolupráci so zriaďovateľom školy rekonštrukcia MŠ (rozšírenie herne). 

 

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne. 

Nepretržite sa využívala PC miestnosť, a to na vyučovanie informatiky, informatickej 

výchovy v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť žiakov. Na využívanie 

moderných foriem a metód práce slúžila aj audiovizuálna učebňa. Pravidelne sa vyžívala aj 

učebňa chémie a biológie. Na vyučovanie cudzích jazykov slúžilo jazykové laboratórium. 

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej 

prípravy v zrekonštruovanej a vymaľovanej telocvični alebo v športovom areáli.  

Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné učebné 

pomôcky a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ interiéru tried a 

chodieb školy. Na chodbách boli aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť bola 

venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním stromov a 

kríkov a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad.  

 

I. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 
 

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bolo finančné zabezpečenie školy v 

kalendárnom roku 2011 nasledovné:  

 

V roku 2011 sme dostali   303 316 € 

 

Výdavky:  295 476 € 

 prevádzka = 63 853 € (materiál, energie, cestovné náhrady, poštovné, údržba, služby, 

výchovno-vzdelávací proces) 

 mzdy a odvody = 213 536  €, 

 doprava žiakov = 9 365 €, 

 SZP = 2 430 €, 

 Vzdelávacie poukazy = 5 063 € 

 Výchova a vzdelávanie v MŠ = 1 228 € 

 

Zostatok do roku 2012 predstavoval 7 840 €, ktorý sa do 31.03.2012 minul na prevádzku. 
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I. n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho 

plnenia. 

 

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. 

Cieľ bol rozpracovaný do špecifických cieľov: 

Oblasť pedagogickej koncepcie 

 Dodržiavať hodnoty školy a pravidlá správania sa ľudí v škole. 

 Uplatňovať  humanistický prístup učiteľa vo výchovno-vyučovacom procese – 

poskytnúť všetkým žiakom rovnakú šancu, aby mohli byť úspešní. 

 Vyučovanie viesť tak, aby bolo orientované na zisk kľúčových kompetencií žiakov. 

 Kvalitne implementovať štátny a školský vzdelávací program v 1. – 4., 5. – 8. ročníku. 

 Poskytnúť adaptačné vzdelávanie začínajúcim pedagógom školy. 

 Motivovať pedagógov na ďalšie vzdelávanie sa v oblasti zavádzania aktívneho učenia 

sa žiakov, v podpore rozvoja čitateľskej gramotnosti a v uplatňovaní inovatívnych 

metód a foriem práce 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia  

 Skvalitňovať pracovné prostredie školy pre žiakov a zamestnancov školy.. 

 Postupne vybavovať školu modernými didaktickými a učebnými pomôckami, 

potrebnými na kvalitný výchovno-vyučovací proces. 

 Skrášľovať vnútorné prostredie školy i vonkajšie okolie školy – výsadba rastlín a 

okrasných kríkov a starostlivosť o ne. 

 Podľa možností sa zapájať  do projektov: 

 premena tradičnej školy na modernú (MŠVVaŠ SR), 

 otvorená škola oblasť športu, 

 otvorená škola oblasť IKT, 

 elektronizácia a revitalizácia školského stravovania, 

 elektronizácia a revitalizácia materských škôl, 

 elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, 

 iných, podľa daných výziev z ministerstiev. 

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými škole  

 Efektívne spolupracovať  s inými subjektmi nápomocnými škole. 

 Naďalej skvalitňovať spoluprácu s CPPPaP Žarnovica. 

 Získavať budúcich žiakov a ich rodičov prezentáciami našich výsledkov. 

 Prepájať život školy so životom v obciach Kľakovskej doliny a v obciach Píla a Veľké 

Pole.. 

 Z našej ZŠ s MŠ vytvoriť centrum vzdelávania sa a kultúrneho vyžitia žiakov 

i miestnej komunity. 

 Kvalitne reprezentovať a prezentovať našu školu. 
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Oblasť ľudských zdrojov 

 Postupne zabezpečiť  kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie TSV, F, ON, D 

a Techniky. 

Oblasť reprezentácie a prezentácie ZŠ s MŠ  

 Naďalej pozitívne zviditeľňovať našu školu. 

 

Plnenie špecifických cieľov bolo sledované kontrolnou činnosťou vedenia školy. Ciele 

boli postupne plnené, tie, ktoré boli termínované, boli splnené do 30.06.2012. 

V rámci školského vzdelávacieho programu sme kládli dôraz najmä na:  

 využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese a uplatňovanie ďalších 

inovovaných a inovatívnych  metód a foriem práce v MŠ a ZŠ,   

 vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,  

 zavedenie predmetov tvorivá dramatika, tvorivé písanie, detské hudobné divadlo, 

pohybová príprava, ochrana života a zdravia, mediálna výchova, tvorba životného 

prostredia, spoločenská výchova a spotrebiteľská výchova, 

 starostlivosť o nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov, 

 individuálny prístup, 

 poskytovanie a skvalitňovanie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími  potrebami, 

 zlepšovanie materiálneho vybavenia školy, 

 zabezpečenie kvalifikovanosti vyučovania predmetu technika.  

 

Špecifické ciele boli realizované prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu, 

triednických hodín i záujmovej činnosti. Vytváranie priaznivej tvorivej atmosféry bolo 

priebežne sledované a podporované aj organizovaním rôznych aktivít.  
 

I. o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení.  

 

Kľúčové pozitívne stránky školy sú : dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, 

úspechy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach, umiestňovanie žiakov na 

stredné školy, vytváranie vhodných podmienok pre prácu pedagógov a žiakov a záujmovú a 

mimoškolskú činnosť. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

kvalifikovanosť pedagógov klasické tabule v 1. – 3. ročníku 

dobré výchovno-vzdelávacie výsledky absencia chemicko-fyzikálnej učebne 

úspechy v súťažiach  

rekonštrukcia školy  

kvalitná práca so žiakmi so ŠVVP  

práca  s talentovanými žiakmi  

moderné vybavenie tried 4. – 9. ročníka  

3 miestnosti s PC  

moderné didaktické pomôcky  

rekonštrukcia telocvične a športový areál  
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záujem pedagógov o vzdelávanie  

dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy  

dobrá spolupráca s radou školy a RZ  

dobrá spolupráca s OZ Vtáčnik  

autobusová dostupnosť ku škole  

úspešnosť žiakov na SOŠ  

príjemné prostredie  

zapájanie do projektov a úspešnosť  

 

 

 

Riziká vyplývajúce zo slabých stránok  
Riziká, ktoré vyplývajú zo slabých stránok, môžeme začleniť najmä do oblasti 

vybavenia školy. Škola plní ciele a opatrenia na zlepšenie materiálno-technického vybavenia 

školy. V nadväznosti na normatívne finančné prostriedky budeme pokračovať v dopĺňaní 

kabinetných zbierok o moderné učebné a didaktické pomôcky a prezentovať vnútorné 

vybavenie a zariadenie školy medzi rodičmi a verejnosťou. 

 

Príležitosti vyplývajúce zo silných stránok 

Silné stránky ponúkajú škole nasledovné príležitosti:  

 naďalej inovovať výchovno-vzdelávací proces zavádzaním nových foriem a metód 

práce,  

 pravidelne hodnotiť školský vzdelávací program, upravovať alebo inovovať ho na 

základe skúseností a požiadaviek rodičov,  

 podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom skvalitňovať svoju prácu, 

  finančné prostriedky naďalej získavať z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom 

projektov 

 spolupracovať s rodičmi a hľadať spoločné riešenia, 

 pokračovať v spolupráci zainteresovaných organizácií, 

 vytvoriť pracovnú pozíciu asistent učiteľa,  

 využívať všetky dostupné možnosti na propagáciu školy.  
 

I. p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  
Škole sa darí umiestňovať žiakov na stredných školách podľa výberu a záujmu žiakov. 

Podrobnejšia analýza je v kapitole o umiestnení žiakov do škôl.  

 

II. Ďalšie informácie o škole  
 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
Zabezpečenie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania je neoddeliteľnou 

súčasťou práce pedagógov pri využívaní tradičných i inovovaných a inovatívnych metód a  

foriem práce. Na skvalitňovanie tejto oblasti má vplyv aj zlepšovanie prostredia. Medzi 

významné činitele pri vzdelávaní patrí aj starostlivosť o zdravie žiakov ako súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu. Žiaci majú dostatočný čas na oddych a regeneráciu síl. K správnemu  
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vývoju prispieva aj stravovanie v ŠJ, poskytovanie zdravej desiaty a zapojenie do projektu 

Školské ovocie.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy  
Počas školského roka 2011/2012 pracovali deti v MŠ v 1 záujmovom útvare – anglický jazyk 

a žiaci ZŠ v 14 záujmových útvaroch.  Mali rôzny charakter: športový, počítačový, 

spoločensko-vedný, kultúrny, prírodovedný, tanečný, novinársky. Záujmová činnosť prispela 

k aktívnemu využívaniu voľného času žiakov, ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania a k 

výborným výsledkom školy v súťažiach v rámci okresu, regiónu a kraja. Škola je otvorená pre 

verejnosť najmä vo využívaní knižničných priestorov, športového areálu a telocvične.  

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
V ZŠ aktívne pracovala rada rodičov, ktorá sa podieľala na živote v škole a bola súčasťou 

školy. 

 Rodičia spolupracovali s vedením školy na:  

 príprave a realizácii plenárneho RZ,  

 na spoločných akciách – návštevy plavárne v Žiari nad Hronom, organizovanie 

prednášok pre žiakov, turistické vychádzky, Betlehemci, Imatrikulácia prvákov, 

organizovanie výletov a exkurzií.  

 rodičia  pomohli škole aj v materiálnej oblasti:  

 nákup učebných pomôcok, 

 organizovanie Dňa detí, 

 odmeny žiakom,  

 darčeky pre žiakov k Mikulášovi.  

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:  

Škola mala v minulom školskom roku veľmi dobrú spoluprácu s nasledovnými inštitúciami:  

 Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) 

v Žarnovici – škola spolupracovala cez výchovnú poradkyňu a pozývala na 

vyučovanie odborníkov z CPPPaP, aby sledovali prácu detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, robili priebežné hodnotenia, aby boli pedagógom nápomocní 

po odbornej stránke pri vypracovaní učebných osnov i individuálnych plánov pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Realizovali sa odborné 

prednášky pre žiakov na tému šikanovania a drogovej závislosti. 
 Centrum voľného času v Žarnovici – naším cieľom bol rozvoj žiakov aj 

v mimoškolskej činnosti, a preto sme ponúkli žiakom možnosť navštevovať záujmové 

útvary cez CVČ Žarnovica, prípadne sme poskytli priestory školy pracovníkom CVČ 

na realizáciu záujmových útvarov podľa výberu žiakov.  

 Spolupráca s Telovýchovnou jednotou Župkov – vzhľadom na to, že telocvičňa, 

futbalové ihrisko a betónové ihrisko patria obci Župkov a my tieto objekty a priestory 

využívame na telesnú výchovu i rôzne športové aktivity, participovali sme na údržbe 

objektov podľa požiadaviek športovej komisie obecného zastupiteľstva. Naším cieľom 

bolo vrátiť deťom radosť z pohybu, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu,  

vychovať budúcich športovcov, ktorí  reprezentovali región Kľakovskej doliny  
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(futbalový klub, atletický klub) a  vytvárať a udržiavať kvalitné  podmienky na 

športovanie. 

 Spolupráca s Jednotou dôchodcov – ponúkli sme pomoc starším ľuďom 

v Kľakovskej doline formou návštev žiakov jednotlivých tried, pri nákupoch, pomoc 

v záhradkách a podobne (podľa požiadaviek) a naopak, naši žiaci dostali možnosť 

získať zručnosti a schopnosti dnes už pomaly v zabudnutých ľudských činnostiach, či 

remeslách (pletenie korbáčov, tkanie, príprava charakteristických jedál našich starých 

rodičov,...). 

 Spolupráca s Občianskym združením Vtáčnik – v kvalitnej spolupráci sme naďalej 

pokračovali. OZ Vtáčnik finančne zastrešuje spevácku súťaž Dolina, dolina, ktorej sa 

zúčastňujú žiaci žarnovického a žiarskeho okresu.  
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ZÁVEREČNÁ   SPRÁVA   VÝCHOVNÉHO   PORADCU 

 

Práca výchovného poradcu sa riadila plánom práce a zameriavala sa na tieto oblasti: 

 

1. Práca so žiakmi  

 Práca s individuálne začlenenými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vyučovacími potrebami.  

 Na základe psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení boli v školskom 

roku 2011 – 2012  13-ti  žiaci individuálne začlenení a 23 žiakov s individuálnym 

prístupom (s poruchami učenia a správania sa ). Od septembra 2011 do júna 2012  sa 

na základe žiadosti rodičov a triednych učiteľov podrobilo psychologickému 

vyšetreniu 11 žiakov z 2. – 4. ročníka. 

 Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s problémami v učení a správaní sa bola 

počas celého roka zabezpečovaná prostredníctvom CPPPaP v Žarnovici  a CŠPP Nová 

Baňa – Hrabiny s cieľom určiť príčiny problémov žiakov a odporučiť správny postup 

na ich odstránenie a minimalizovanie. Spolupráca s uvedenými  inštitúciami je na 

dobrej úrovni. Všetci vyučujúci boli s poruchami učenia, správania a odporúčanou 

klasifikáciou spomínaných žiakov oboznámení.    

 

Nárast problémov a ich závratnosť naznačuje potrebu funkcie školského psychológa a 

špeciálneho pedagóga priamo v škole.  

 

VÝCHOVNÁ  KOMISIA v  školskom roku 2011 / 2012 riešila 5 prípadov, kde žiaci 

porušili školský poriadok. 

2. Spolupráca s rodičmi žiakov 

 Na rodičovskom združení v januári  2012 boli rodičia informovaní o možnostiach 

štúdia na stredných školách, o priebehu a termíne celoštátneho testovania žiakov zo 

slovenského jazyka a matematiky,  o termínoch a priebehu prijímacieho konania, 

o podpisovaní a odosielaní  prihlášok na SŠ, o prijímaní na štúdium na stredných 

školách. 

 Viacerí rodičia využili možnosť individuálne konzultovať svoje otázky týkajúce sa 

prijímacieho konania na SŠ, možnostiach a podmienkach štúdia, predpokladoch 

svojho dieťaťa pre zvolený odbor. 

3. Spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi 

 Vedenie základnej školy a pedagogická rada boli priebežne informovaní o činnosti na 

úseku výchovného poradenstva, o profesijnom záujme žiakov 9.ročníka, o výsledkoch 

prijímacieho konania a rozmiestnení žiakov, o výsledkoch práce integrovaných žiakov 

a žiakov s poruchami učenia a správania, o činnosti výchovnej komisie a spolupráci 

výchovného poradcu s CPPPaP v Žarnovici. 

 V spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi sledoval výchovný 

poradca prácu žiakov so špeciálnymi potrebami učenia a správania, individuálne 

začlenených žiakov a žiakov s problémovým správaním. 

 Organizoval besedy  (Kyberšikana, Ako vypracovať IVVP ...) s pracovníkmi CPPPaP 

4. Spolupráca s inými inštitúciami 

 Výchovný poradca sa zúčastňoval porád a školení organizovaných CPPPaP 

v Žarnovici 

 Spolupráca so strednými školami spočívala v stretávaní sa žiakov, výchovného 

poradcu a a zástupcov stredných škôl buď na pôde ZŠ s MŠ Župkov alebo priamo na  
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jednotlivých stredných školách v rámci „Dní otvorených dverí“ . Náplňou stretnutí 

bolo odovzdať žiakom aktuálne informácie o štúdiu prostredníctvom besied, 

prezentácií, individuálnych pohovorov a propagačných materiálov. 

 V marci sa výchovný poradca zúčastnil workshopu Prečo technické odbory, alebo čo 

žiada trh práce organizovaného SSOST, združením InTech a s podporou Nadácie 

ZSNP a Slovalco. 

 V máji sa žiaci 5. ročníka zúčastnili  besedy na tému KYBERŠIKANA s pracovníčkou 

CPPPaP Žarnovica. 

 V máji a júni 2012 boli prehodnotení všetci individuálne začlenení žiaci za účasti 

pracovníkov CPPPaP Žarnovica a CŠPP  Nová Baňa, rodičov, triednych učiteľov 

a výchovného poradcu. 

 V decembri sa tradične žiaci druhého stupňa zúčastnili aktuálneho muzikálu 

BETLEHEM v DJGT Zvolen. 

 V apríli sa konal v Nitre medzinárodný seminár KARIÉROVÉ  PORADENSTVO, kde 

sa zúčastnil aj výchovný poradca z našej školy. 

5. Profesijná orientácia, usmerňovanie záujmu žiakov o stredoškolské štúdium a 

rozmiestňovanie absolventov na stredné školy 

 Výchovný poradca postupoval podľa celoštátneho harmonogramu 

 Podrobné informácie o ďalšom štúdiu získali žiaci o školách , ktoré sa prezentovali na 

burze povolaní STREDOŠKOLÁK v novembri v Žiari nad Hronom. Mnohí tak získali 

komplexnejší pohľad na študijný či učebný odbor a ľahšie sa vedeli zorientovať pri 

výbere vhodnej školy. 

 V mesiacoch október až marec výchovný poradca zisťoval zmeny záujmov o štúdium 

na SŠ a zaznamenával ich do zberov záujmov pre Školské výpočtové stredisko 

v Banskej Bystrici. 

 Žiaci získavali informácie o SŠ z nástenných novín VP, z programu Proforient, 

z informačných materiálov zasielaných SŠ, zoznamovali sa priebežne so štatistikami 

naplnenosti jednotlivých odborov zo ŠVS Banská Bystrica. 

 V  novembri   2011 vykonali všetci žiaci 9. ročníka Testy HIERARCHIE ZÁUJMOV, 

IQ TEST a OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK v spolupráci so psychológmi z CPPPaP 

Žarnovica a následne po ich spracovaní mali žiaci a rodičia možnosť konzultovať 

s odborníkmi o predpokladoch na ďalšie štúdium a vybrať si vhodnú profesiu.  

 Žiakov 8.ročníka oboznámil výchovný poradca so systémom stredného školstva na 

Slovensku, možnosťami štúdia a požiadavkami, aké musia spĺňať pre prijatie na 

zvolenú strednú školu. 

 Žiaci 8.ročníka v priebehu mesiaca jún dodali podklady pre vypísanie prihlášok na SŠ 

a predbežne si jednu strednú školu s odborom zvolili. 

 Vo februári  2012 boli odoslané 3 prihlášky na SŠ s talentovými skúškami, 1 prihláška 

na bilingválne gymnázium a v apríli prihlášky ostatných 15 žiakov 9. ročníka a 1 

prihláška žiaka 5. ročníka na osemročné gymnázium. 

 V prvom kole prijímacích skúšok boli prijatí všetci žiaci. 
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VÝSLEDKY UMIESTNENIA NAŠICH ŽIAKOV 

 

NÁZOV   ŠKOLY 4. ročné 3. ročné  SPOLU   

GYMNÁZIUM BILING. B. ŠTIAVNICA                             1 

GYMNÁZIUM – ZIAR nad HRONOM 2 CH             1 D        3 

GYMNÁZIUM – ZIAR nad HRONOM – 8. ročné         1 

SOŠ ZDRAVOTNÁ - ZVOLEN                      1 D        1 

SÚKR. SOŠ TECHN. – ZIAR nad HRONOM 4 CH           1 CH       5 

SOŠ OBCH. a SLUŽ. ZIAR nad HRONOM 2 CH             2 D        4 

SOŠ - ŽARNOVICA 1 CH                  1 

SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN                      1 D         1 

SOS OBCH. a SLUŽ. BANSKÁ ŠTIAVNICA  1 CH       1 

SÚKR. SUŠ HODRUŠA - HÁMRE                      1 D                    1 

SUŠ TRENČÍN                      1 D          1 

         

 z 5. ročníka                                          1 CH                      

 z 8. ročníka                                          1 D            

SPOLU UMIESTNENÝCH                                          9 CH           7 D  2 CH 20 

 

Bez prijímacích pohovorov prijatí : 15  

Talentové skúšky :                                 3 

8-ročné gymnázium :                             1 

Bilingválne gymnázium                         1 

 

6. Vedenie evidencie a štatistiky, príprava na cvičné testovanie KOMPARO 

a celoslovenské TESTOVANIE9 zo slovenského jazyka a matematiky 

 Vypĺňanie a odovzdanie zberov profesijných  záujmov do ŠVS Banská Bystrica - 

priebežne 

 Vypĺňanie prihlášok na SŠ 

 Vydanie zápisných lístkov rodičom žiakov 

 Monitorovanie prijímacieho konania na SŠ 

 Vyplnenie a odoslanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka prostredníctvom 

programu Proforient, evidencia profesijného záujmu žiakov 7.ročníka a žiakov 

hlásiacich sa na osemročné gymnázium – jún 2012 

 Október – marec príprava a odosielanie podkladov na cvičné a celoslovenské 

testovanie zo SJ a M, priebežné zasielanie informácií na ŠPÚ 

 

Výsledky a úroveň plnenia plánovaných úloh a cieľov ovplyvnili tieto faktory:  

 klesajúci výchovný vplyv v rodine  

 absencia spolupráce niektorých rodičov pri riešení najzávažnejších problémov ich detí 

 nedostatočné   kompetencie  školy a ostatných podporných inštitúcií v represívnych 

opatreniach. 

 

 

                                                                                 Vypracovala : Mgr. Jarmila Bištuťová , VP 
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VYHODNOTENIE PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTU 

     

 V rámci protidrogovej prevencie som vychádzala zo záujmu žiakov 

z predchádzajúcich školských rokov o jednotlivé aktivity a na základe toho som vypracovala 

aj plán koordinátora protidrogovej prevencie na tento školský rok.  

 Zamerala som sa hlavne na vypĺňanie voľnočasových aktivít žiakov, aby sa naučili 

zmysluplne tráviť voľný čas, aby pochopili škodlivosť drogových závislostí jednak pre seba 

a jednak pre celú spoločnosť. 

Nad rámec aktivít uvedených v pláne som zorganizovala Deň mobility, boja proti 

ozónu a to formou prezentácie, kvízu, vytvárania posterov, jazdy zručnosti na kolobežkách 

a bicykloch, ako aj výletu na bicykloch do Žarnovice. Tiež sme sa zapojili do súťaže 

Sporttube. day, v rámci ktorého všetci žiaci našej školy športovali ,víťazi boli odmenení 

medailami, športovým pohárom. So žiakmi sme vytvorili v areály školy bylinkovú špirálu 

a podkovu okrasných rastlín. V rámci protidrogovej prevencie som uskutočnila aj výlet na dva 

hokejové zápasy do Zvolena, beseda s pracovníkom CPPPaP bola nahradená besedou 

s pracovníčkou Regionálneho úradu v Žiari nad Hronom p. Búryovou a to na tému fajčenie 

pre žiakov 5. ročníka. Za účelom zistenia, či naši žiaci nepožívajú nedovolené omamné látky 

bol na škole vykonaný zákrok polície so služobným psom špecializovaným na vyhľadávanie 

drog, zákrok sa skončil s negatívnym výsledkom. Tiež som zorganizovala v spolupráci so 

Slovenským červeným krížom v Žiari nad Hronom na škole deň zdravia, kde si žiaci preverili 

svoje zručnosti ohľadom poskytovania prvej pomoci a v mesiaci marec aj darovanie krvi, 

pričom do školy prišlo darovať krv až 32 darcov. 

Do jednotlivých aktivít sa zapájali hlavne žiaci nižších ročníkov, žiaci z ôsmeho 

a deviateho ročníka akoby stratili o takéto aktivity záujem., jedná sa hlavne o turistické 

aktivity, návštevy plavárne, besedy. 

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. 

 Pri jednotlivých aktivitách mi pomáhali všetci vyučujúci na našej škole, ktorí tiež 

samostatne v rámci svojich krúžkov, vyučovacích, ako aj triednických hodín vplývajú na 

formovanie mravných hodnôt našich žiakov. 

 Medzi žiakmi našej školy sú bohužiaľ aj takí, ktorí fajčia a ani sa tým netaja. S týmito 

žiakmi mávame pohovory, dohovárame im spolu aj s ich rodičmi, avšak stále je to neúspešné 

,žiaci ktorí boli pristihnutí fajčiť v areály školy mali znížené známky zo správania (Ján Kotrla, 

Marek Azor a Erik Kadeřábek ) . 

   

                                Vypracoval protidrogový preventista 

                                                                                                                  Ing. Dana Bieliková 
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VYHODNOTENIE  PRÁCE  MZ  

 

V školskom roku 2011/2012 navštevovalo 1. stupeň ZŠ  70  žiakov. Triednymi učiteľmi boli 

v 1. ročníku - Mgr. Jančoková, v 2. ročníku - Mgr. Herchl, v 3. ročníku - Mgr. Kurková,  v 4. 

ročníku -  Mgr. Betková. 

V septembri sme sa na 1. zasadnutí dohodli na pláne práce pre školský rok 2011/2012, ktorý 

sme aj schválili. 

September: Absolvovali sme jesenné Cvičenia v prírode. Ako cieľ sme si vybrali dôjsť na 

Biely vrch, no zistili sme, že menšie deti nevládzu. Trasu sme skrátili a zdraví a načas sa 

vrátili ku škole. Už tradične zvykneme prezentovať plody našich záhrad a polí na jesennej 

výstavke. Žiaci individuálne nosili rôzne ovocie a zeleninu, aby mohli ukázať, čo ich najbližší 

vypestovali. 

Október :   Žiaci 2.-4. ročníka absolvovali vstupné testy. So starými rodičmi sa mohli deti 

stretnúť na  kultúrnom podujatí v kultúrnom dome v Župkove. Tu im zarecitovali pekné básne 

a zaspievali piesne. 13. október je dňom jablka. Každá trieda sa tento deň venovala tematike 

jablka; nakrájali si ich, počítali slovné príklady, písali o nich; na VV si jabĺčka namaľovali. 

V októbri sa už tradične zapájame do akcie Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici. 

Tento rok si deti do každej triedy pozvali rodiča alebo starého rodiča, ktorý im porozprával 

o svojej obľúbenej knihe a potom spolu pracovali na rôznych aktivitách. Bolo to poučné 

a tvorivo strávené predpoludnie. 

November:  Na  začiatku mesiaca sme na VV, pracovnom vyučovaní zhotovovali šarkany, 

ktoré sme prezentovali na výstavke na hornej chodbe. Konalo sa  2. zasadnutie MZ, kde sme 

vyhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Začali sme nacvičovať divadielka pre 

materské školy. Najmladší žiaci si zorganizovali Pasovačku prvákov, kedy boli slávnostne 

pasovaní p. zástupkyňou za prvákov, čo sa im „rátalo“.  

December: Na VV, pracovnom vyučovaní, triednických hodinách sme si zhotovili ozdoby 

a vianočne  vyzdobili triedy. Každoročne píšu a kreslia deti Ježiškovi a tak tomu bolo aj tento 

rok. Zorganizovali sme si vianočné besiedky pre blízkych v triedach. Žiaci sa zúčastnili aj 

celoškolského vianočného programu v telocvični školy, kde sa predstavili so svojím 

programom. 

Január:   V tomto mesiaci sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie MZ, kde sme rozoberali výsledky 

detí za 1. polrok. Vyučujúci v 2.-4. ročníku si zhotovili polročné testy pre žiakov. Uskutočnil 

sa zápis predškolákov do 1. ročníka, ktorý sme robili osvedčenou formou - počas vyučovania 

škôlkari prechádzali krajinkami- maliarska, geometrická, matematická a rozprávačská a tu 

plnili isté úlohy. Aby to pre ne nebol stres, sprevádzali  ich rozprávkové postavičky- starší 

žiaci odetí do kostýmov. Na konci januára sme sa s nacvičenými divadielkami predstavili 

v okolitých materských škôlkach, kde sa potom naši žiaci mohli aj pohrať so škôlkarmi. 

Február :  Už od začiatku mesiaca sa deti chystali na karneval. Tejto téme sme sa venovali na 

VV i pracovnom vyučovaní. Fašiangový karneval sme si usporiadali v školskej jedálni, 

zúčastnilo sa ho dosť žiakov a zavítali tam aj rodičia. Najväčšiu radosť mali deti, keď vyhrali 

nejakú drobnosť v tombole. Žiaci sa mohli zúčastniť aj karnevalu na korčuliach vonku na 

ľade. Účasť bola menšia, ale dokázali sa aj tu zabaviť. 14. 2. je Valentína, kedy sa oslavuje 

deň zaľúbených. Niektorí žiaci z 1. stupňa to tiež využili a poslali si lístočky. 

Marec : V tomto mesiaci nás navštívili pracovníci Matice slovenskej, doniesli nové tituly kníh 

do školskej knižnice a pri tejto príležitosti s deťmi aj besedovali o čítaní, knihách a pod. 22. 

marca je Svetový deň vody. Na 1. stupni sme si ho pripomenuli hodením Moreny do potoka, 

privítaním jari – odomkli sme kľúčikom, svoj pitný režim si deti celé vyučovanie udržiavali  
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pitím minerálok a nakoniec sme si zhotovili každá trieda svoje akvárium, ktoré sme 

prezentovali na nástenkách. 

Apríl: Uskutočnili sme 4. zasadnutie MZ, aby sme zhodnotili prácu detí v III. Q šk. roka. 

V apríli si pripomíname Deň Zeme, ktorý sme žiakom priblížili lesnými aktivitami v areáli 

školy. Deťom sa veľmi páčili a poďakovanie patrí aj deviatakom, ktorí ochotne našich 

prvostupniarov sprevádzali na jednotlivých stanovištiach a pomáhali im.  Prváci sa ešte 

zúčastnili podobných aktivít na škôlkarskom dvore spolu so škôlkarmi. Tu ich navštívili 

pracovníci LZ zo Žarnovice, aby deťom hravou formou priblížili prírodu. 

Máj: Počas tohto mesiaca sa uskutočnila ďalšia dobrá akcia- Deň mlieka, ktorej patrónmi boli 

deviataci. Pripravili určité aktivity pre deti, aj program uviedli a aj ho vyhodnotili. Žiaci sa 

mohli zúčastniť „koštovania“ nátierok, pozreli si, ako sa vyrábajú korbáčiky, parenice; riešili 

osemsmerovky, pozreli si prezentácie o mliečnych výrobkoch, zúčastnili sa besedy 

s pracovníčkou Regionálneho úradu zdravia zo Žiaru nad Hronom. Svoju tvorivosť naplno 

využili vo vytváraní objektov zo škatuliek a obalov mliečnych výrobkov. Telesnú zdatnosť si 

deti mohli otestovať počas športovej akcie Sporttube Day, kde tiež ochotne pomáhali 

deviataci. 

Jún :  Je to posledný mesiac školského roka plný akcií. MDD sme si presunuli z 1. na 4. jún, 

kedy sme celá škola cestovali do Banskej Bystrice na filmové predstavenie do kina. Prebehli 

výstupné previerky v 2.- 4. ročníku. Zorganizovali sme letné Cvičenia v prírode- prešli sme 

pešo do Hrabičova na ihrisko, kde deti mali aktivity a potom sa zahrali futbal. Všetky triedy 

sme sa zúčastnili výletov( 1.-2. ročník - Bojnice, 3.-Čierny Balog, 4.ročník- opekanie 

v prírode na chate). Uskutočnil sa ďalší ročník akcie Noc v škole, ktorej predchádzala aktivita  

Deň  

rodiny. Zúčastnil sa jej hojný počet rodičov s deťmi, ktorí strávili príjemný podvečer 

športovaním (vybíjaná) a opekačkou.  27. júna sa uskutočnilo záverečné  zasadnutie MZ, kde 

sa vyhodnotila jeho celková činnosť a p. uč. Jančoková poďakovala ostatným členom za 

celoročnú prácu.   

 

                                                                                      Vypracovala:  Mgr. Jančoková, ved. MZ 

 

SPOLUPRÁCA  MATERSKEJ  ŠKOLY  SO  ZÁKLADNOU  ŠKOLOU  

V októbri prváci navštívili škôlkarov a zahrali im krátke divadielko o zvieratkách. 

V decembri prišli predškoláci k prvákom, aby sa zoznámili s prostredím školy a triedy. Žiaci 

im ukázali, čo už dokážu a tiež aj krátke didaktické hry zamerané na oddych.  

V januári sa konal zápis do 1. ročníka a predškolákov prišla povzbudiť aj ich pani učiteľka. 

Boli smelí, nebáli sa rozprávať, k čomu určite prispela aj hravá forma zápisu. Škôlkarov sme 

pozvali do školy na ukážku divadielok detí 1. stupňa. 

V marci sme pozvali škôlkarov k potoku na privítanie jari pri príležitosti Dňa vody. Deti 

odomkli prírodu, zaspievali pieseň a hodili Morenu do potoka. 

V apríli sa prváci so škôlkarmi stretli s pracovníkmi LZ zo Žarnovice v záhrade, kde im 

pracovníci pripravili rôzne lesnícke aktivity. Bolo to poučne strávené predpoludnie. 

Deň mlieka v máji sme oslávili tiež v škôlkarskej záhrade, kedy sme spoločne so škôlkarmi 

vyrábali rôzne objekty z obalov mliečnych výrobkov. Akciu sme zavŕšili zjedením spoločne 

zhotovenej piškótovej torty. Zúčastnili sme sa športovej súťaže Sporttube day na ihrisku, kde 

deti plnili rôzne súťažné disciplíny. 

V júni sme využívali  záhradu materskej školy na vybehanie a pohranie sa v piesku. 

 

                                                                                                       tr. uč. Mgr. Lenka Jančoková 
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VYHODNOTENIE PRÁCE PK  

 

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) – 

– od 1. mája 2012 ju nahradila Mgr. Jaroslava Žabková 

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. Iveta Tomášová  (SJL, DEJ)    

Mgr. Jana Tomášová  (ANJ)                                   

                                                                    

Plnenie plánu práce PK 

V školskom roku 2011-2012 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia podľa plánu práce. Účasť 

bola 92,5%-tná.  

Naša činnosť vychádzala z plánu školy a z analýzy minuloročných výsledkov vo vyučovacích 

predmetoch na II. stupni ZŠ.  Pedagógovia vo svojej práci využívali: 

 Štátny vzdelávací program v 5. – 8. ročníku. 

 Školský vzdelávací program v 5. – 8. 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, stanovili sme si presné kompetencie vyplývajúce 

z prierezových tém, priebežne sme hodnotili úroveň vzdelávacieho procesu, vedomostí 

žiakov, analyzovali písomné práce a testy z profilujúcich predmetov a informovali o 

problémových žiakoch.  

K napredovaniu vo vzdelávaní a modernizácii vyučovacieho procesu viedlo aj množstvo 

učebných pomôcok. Popri interaktívnych tabulách, notebookoch a dataprojektoroch sme 

využívali aj vizualizér. 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 skutočne rôzne netradičné vyučovacie metódy a spôsoby práce, len aby zvyšovali 

vedomostnú úroveň žiakov.  Postupne si osvojili vytvárať vlastné I-cvičenia pomocou 

programov HotPot, Alf a iné. Veľa však záviselo od samotných žiakov a ich chuti prijať 
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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 tematických výchovno-vzdelávacích 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.  

 

VÝSTUPNÉ TESTY  Z  MATEMATIKY 

    

 

Úspešnosť Priemerná  Nedostatky 

  

známka 

 Trieda V.  62,80% 2,78   

Trieda VI. 69,04% 2,38   

Trieda VII. 56,70% 3,13   

Trieda VIII. 42,30% 3,42 Rovnice so zlomkami, slovné úlohy na rovnice 

Trieda IX. 68,33% 2,75   

    
    VÝSTUPNÉ TESTY  ZO  SLOVENSKÉHO  JAZYKA  A  LITERATÚRY 

 

Úspešnosť Priemerná  Nedostatky 

  

známka 

 Trieda V.  74,88% 2,4   

Trieda VI. 85,00% 1,71   

Trieda VII. 74,25% 2,25   

Trieda VIII. 61,43% 3   

Trieda IX. 62,50% 3   

 

Akcie realizované v rámci PK 

Exkurzie:  

Z naplánovaných exkurzií a výletov boli realizované tieto: Dopravné ihrisko v Žiari nad 

Hronom (5. ročník), Chemické laboratórium Vlčie hrdlo Bratislava (6. ročník),  vzdelávacie 

centrum Atlantis Levice (7., 8. ročník), burza povolaní Stredoškolák Žiar nad Hronom (9. 
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ročník), návšteva DJGT Zvolen (celý II. stupeň), výlet do Bojníc (5.,6. ročník), výlet do 

Nízkych Tatier (8. ročník).    

Akcie II. stupňa v mimovyučovacom čase: Jesenný aj zimný výstup na Vtáčnik (jesenný 

výstup bol spojený s čistením a úpravou hrobu a mohyly padlých partizánov v II. sv. vojne), 

Beh mieru, karneval na ľade, beseda s ornitológmi, ukážka práce hasičov, súťaž v sudoku, 

čitateľský maratón, noc v škole (8. ročník).  

Projektové vyučovanie: Deň mobility, Deň vody, Deň mlieka, Medzinárodný deň knižníc.  

Účasť na školeniach a seminároch:  

Niektorí učitelia sa okrem toho ešte vzdelávali: 

Mgr. Pavel Andok            - Ďalšie vzdelávanie učiteľov v informatike     

Mgr. Kamila Andoková   - Modernizácia vzdelávacieho procesu.  

Mgr. Mária Jakúbeková  - Špecializačné vzdelávanie – Príprava vedúcich PK.         

 

Súťaže a olympiády:  Spolu sa žiaci zúčastnili 32 súťaží v rámci obvodu (okresu), regiónu 

i kraja, 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. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ -  písalo 18 žiakov. Priemerná percentuálna 

úspešnosť bola: M -  55,83  %, SJ – 43,26%.          

Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch 

V konečnom dôsledku možno konštatovať, že úspešnosť na prijímacích pohovoroch bola 

veľmi dobrá, pretože všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na zvolené stredné školy 

a učebné odbory v prvom termíne, či už písomné prijímacie pohovory vykonali, alebo nie.  

 

 Štúdium odbornej literatúry 

Vyučujúci jednotlivých predmetov si rozširovali obzor návštevou webových stránok 

odporúčaných ŠPÚ, prípadne MŠ 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.   

 

Spolupráca s inštitúciami  

V rámci súťaží a olympiád bola spolupráca s CVČ Žarnovica a CVČ Nová Baňa na dobrej 

úrovni. Výborná spolupráca  bola s OÚ Župkov.  
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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.  

 

 

 

 

 

vypracovala Mgr. Mária Jakúbeková, vedúca PK 
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ANALÝZA ČINNOSTI  ŠKD  

 

 V školskom roku 2011/2012 začalo pracovať jedno oddelenie ŠKD  s celkovým 

počtom žiakov 45. Trvalo chodiacich žiakov bolo viac ako 25 a preto začalo pracovať aj II. 

oddelenie ŠKD , ktoré viedla Mgr. Lenka Jančoková. V januári 2012 sa odhlásili dvaja žiaci 

a vo februári 2012 bola z ŠKD vyradená  jedna žiačka z dôvodu neplatenia poplatkov za 

ŠKD.  Žiaci mali pravidelnú dochádzku. 

I. oddelenie navštevovali žiaci 1. -3. ročníka  a dvaja žiaci 5. ročníka z dôvodu zlého 

autobusového spojenia. V II. oddelení boli žiaci 2. -4.ročníka , dve žiačky 6. ročníka a jedna 

žiačka 7. ročníka. Žiaci II. stupňa prichádzali do školského klubu najmä po šiestej a siedmej 

vyučovacej hodine a venovali sa hlavne príprave na vyučovanie.  

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

žiakov, športovú činnosť, v prípade dobrého počasia na pobyt vonku  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 ich manuálne zručnosti, predstavivosť, fantáziu a aktivitu. Žiaci lepili, 

strihali, vystrihovali, skladali papier, modelovali, pracovali s rôznym  prírodným materiálom, 

ktorý si počas vychádzok do prírody nazbierali, na prácu využívali aj rôzny odpadový 

materiál, upratovali svoje pracovné miesto. Robili práce plošné aj priestorové. Práce žiakov 

zdobili  triedu aj chodbu. 

Prírodovedná činnosť 

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

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

kŕmili vtáčiky počas zimy. Zbierali sme prírodný materiál, z ktorého vytvorili pekné výrobky. 

Žiaci radi pracovali s encyklopédiami. Robili sme rôzne pokusy, zamerané na lepšie 

pochopenie prírodných dejov. Pre žiakov sme pripravili kvízy a tajničky. 

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. Niektoré 

dievčatá navštevovali tanečný krúžok a svoje získané zručnosti odovzdávali ďalším deťom 

a spolu sa učili tanečné kroky a súťažili v tancovaní. Počas roka sme viac- krát pripravili aj 

súťaže v speve piesní napr. Slávik ŠKD. 

Výtvarná činnosť 

Žiaci veľmi radi kreslili a maľovali. Tu sa rozvíjala ich fantázia ale aj zručnosti. Využívali 

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

materiálom, maľovali vodovými farbami, temperovými farbami, kreslili pastelom, farbičkami, 

kriedami, voskovým pastelom, tušom. 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 maľovaniek. 

Etická činnosť 

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

v škole, v jedálni, v telocvični, na školskom dvore a ihrisku,   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 
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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, zúčastnili sa aj čitateľského maratónu. Žiaci počúvali rozprávky a písali 

svoje vlastné príbehy, hrali sme bábkové divadielka. Táto činnosť žiakov zaujala a vymýšľali 

si aj svoje divadielka. Žiaci mali radi hádanie hádaniek, riešili tajničky aj osem smerovky. 

Opäť sme pripravili pre žiakov aj rôzne kvízy s rozprávkovou tematikou. 

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. 

V jesennom a jarnom období sme využívali školské bicykle a kolobežky. Túto činnosť mali 

žiaci veľmi radi. V zimnom období, keď bolo na betónovom ihrisku vytvorené klzisko, si deti 

nosili korčule a korčuľovali sa. Chodili sme sa aj sánkovať a stavali sme snehuliakov. 

Chodili sme aj na vychádzky do okolia školy aj ďalej do dediny. Počas týchto vychádzok si 

žiaci zopakovali dopravné pravidlá. Do telocvične sme chodili menej- z dôvodu 

popoludňajších vyučovacích hodín Tv .  V telocvični sme hrali rôzne pohybové hry / 

vybíjanú, futbal, florbal /na čo sa žiaci veľmi tešili, ale aj rôzne súťaživé hry.  

Príprava na vyučovanie 

Väčšina žiakov,  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. Žiaci, ktorí si úlohy písali doma, mali 

pripravené zaujímavé úlohy a tiež si precvičovali učivo. 

Počas školského roka sme sa so žiakmi zúčastnili viacerých podujatí organizovaných školou. 

Žiaci sa zúčastnili karnevalu, karnevalu na ľade,  sledovali športové zápasy starších žiakov, 

niektorí žiaci sa zúčastnili  návštevy plavárne v Žiari nad Hronom, návštevy farmy 

s koníkmi... 

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

Od 23. apríla 2012 do 27. apríla 2012 sa uskutočnila náčuvová prax študentky PaSA 

Turčianske Teplice. 

 

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

 

 

 

 

Vypracovala Mgr. Eva Matejová, vychovávateľka ŠKD 
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VYHODNOTENIE PRÁCE VO VYUČOVACÍCH  PREDMETOCH 

 

MGR. PAVEL ANDOK 

Zemepis/Geografia 

     V tomto školskom roku som vyučoval geografiu v 8.ročníku a zemepis v 9. ročníku. 

Pracoval som podľa tematického výchovno-vzdelávacieho 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. 

Orientoval som sa 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, projekty. 

Matematika 

     Vyučoval som matematiku v 8. 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. 

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 a Repiská. 

Najslabšie : Bielik, Kotrla,  a Kokles, ktorý majú nedostatočnú. 

Telesná a športová výchova 

    Vyučoval som chlapcov na celom druhom stupni . Učivo bolo prebrané v súlade s časovo – 

tematickým plánom. Väčšina chlapcov má veľmi dobrý vzťah k pohybu. Najväčší záujem je 

samozrejme o futbal. Ťažšie sa im pracuje s gymnastikou. Zúčastnili sme sa prevažného počtu 

súťaží organizovaných centrom voľného času. Na týchto súťažiach sme dosiahli veľmi slušné 

výsledky.  

Pohybová príprava 

    Pohybovú prípravu som vyučoval v 5. 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 odporúčam sa venovať tejto činnosti. 

Informatika 

     Informatiku som vyučoval v piatom, šiestom, siedmom a siedmom 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 na počítači. Ťažšie sa 

učia pojmy súvisiace s informatikou. Zaujala ich aj práca v Imagine, kde získali základné 

vedomosti z programovania. 

Fyzika 

Učivo bolo prebrané podľa plánu. Problémom bolo, že sme museli prevažnú časť roka 

pracovať bez učebníc. Žiaci dosiahli priemerné výsledky. Ťažšie riešili úlohy súvisiace 

s prácou a pohybom. 
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MGR. KAMILA ANDOKOVÁ – DO 30.04.2012 

Matematika 

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

tematických výchovno-vzdelávacích 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 je 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.  

Používala som nové cvičebnice, kde boli aktuálne úlohy zo života, kde bolo viac príkladov na 

precvičovanie. So žiakmi som sa zapojila do niektorých matematických súťaží. V Pytagoriáde 

postúpili traja žiaci VI. ročníka do okresného kola. 

Geografia 

Prácu so žiakmi na hodinách geografie 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 v každom  ročníku. Jedna 

hodina v týždni je málo, pretože dosť často hodiny odpadávali a mnohé učivá som musela 

spájať. Pracovala som podľa TVVP, 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. 

Technická výchova 

Technickú výchovu som mala v ročníkoch VII., VIII. a  IX.. s dotáciou jedna hodina 

týždenne. Zamerali sme sa hlavne na získanie praktických zručností pri práci s drevom, 

papierom, kovom, plastom. Oprava drevených predmetov, natieranie a morenie dreva. 

Povrchová úprava 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 

Predmet v šiestom a siedmom ročníku, kde sme sa venovali téme drevo, spracovanie dreva, 

povrchová úprava dreva. Výsledkom bolo zhotovenie kŕmnych vtáčích búdok a rámovanie 

obrazov. 

Tvorba životného prostredia 

Nový predmet v rámci reformovaných ročníkov. Práca bola realizovaná podľa TVVP. 

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.                        
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Ochrana života a zdravia 

Predmet v šiestom a ôsmom ročníku, podľa TVVP 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. Deti táto téma 

z praktických dôvodov dosť zaujímala.  

Fyzika 

Predmet fyzika som vyučovala v VII. a IX. ročníku.  Učivo som prebrala podľa TVVP. Boli 

prevedené aj laboratórne práce, niektoré náhradné, pretože chýbajú pomôcky, alebo sú 

nefunkčné. Prínosom na tento predmet by jednoznačne bola lepšie vybavená špeciálna 

učebňa, tak ako  na chémiu.. Tu je dôležité robiť praktické pokusy a demonštrácie,  pretože 

učivo je náročné. 

Výtvarná výchova, výchova umením 

Vyučovala som v ročníkoch VI. a IX. V ročníku VIII. bol  nový predmet výchova umením, 

kde bola výtvarná skĺbená s hudobnou výchovou. Pracovala som podľa TVVP, ktoré boli 

vypracované na začiatku šk. roka. Zapojili sme sa aj do niekoľkých výtvarných súťaží, kde 

sme väčšinou dostali len pochvaly za účasť.   Veľkú časť prác tvorili práce, ktoré boli a ešte aj 

budú použité na tematické výzdoby školy pri rôznych výročiach a oslavách.      

Spotrebiteľská výchova 

Nový predmet v ôsmom ročníku, kde sa žiaci oboznamovali s problematikou vo vzťahu 

zákazník, spotrebiteľ a tí na druhej strane. Prebrali sme práva i povinnosti na oboch stranách. 

Myslím si však, že toto učivo by sa dalo prerozdeliť do predmetu občianska náuka 

a matematika.                    

 

MGR. JAROSLAVA ŽABKOVÁ – OD 01.05.2012 

Matematika – 6. ročník 

V predmete matematika sme postupovali podľa TVVP. Na spestrenie hodín matematiky sme 

v rámci utvrdzovania učiva riešili so žiakmi rôzne tvorivé a problémové  úlohy zamerané na 

rozvoj sociálnych zručností potrebných pre spoluprácu a rozvoj sebadôvery. Riešili sme 

slovné úlohy s využitím námetu ekologickej výchovy. V úlohách s kombinatorickou 

motiváciou mali žiaci možnosť rozvíjať poznávacie schopnosti a kreativitu. V opakovaní 

učiva o uhloch žiaci počas projektového učenia vyhľadávali a spracovávali informácie a mali 

možnosť rozvíjať svoje projektové zručnosti. 

Žiaci sa zapojili do matematickej súťaže SUDOKA. Najúspešnejší z nich získali vecnú 

odmenu. 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola prevažne tvorivá, žiaci boli aktívni, negatívne 

hodnotím ich písomný prejav a úpravu v zošitoch.  

Geografia – 6. ročník 
Učivo bolo prebraté podľa TVVP. Pri preberaní učiva som sa snažila zaraďovať prácu 

s učebnicou na rozvoj čítania s porozumením – žiaci vyhľadávali potrebné informácie. Na 

zlepšenie predstavivosti som často využívala rôzne prezentácie a videozáznamy, kde mali 

žiaci možnosť vidieť environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o krajine. Pri 

opakovaní učiva som zaraďovala rôzne hry zamerané na rozvoj poznávacích schopností 

žiakov. Pri tvorbe projektu – NAJ Ameriky žiaci vyhľadávali, spracovávali dané informácie 

a rozvíjali svoje prezentačné zručnosti. 

Technika/Technická výchova - 6., 7., 8., 9. ročník 

Pracovali sme podľa TVVP. Činnosť žiakov bola zameraná na rozvoj zodpovednosti za svoje 

bezpečné konanie v technickom prostredí. Počas tvorivej práce so žiakmi sa dôraz kládol na 

dodržiavanie stanovených pravidiel na ochranu svojho zdravia. Praktickú činnosť so žiakmi 
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sme zamerali na rozvoj schopnosti vytvárať a realizovať technické myšlienky pre zlepšenie 

životného prostredia. 

Svet práce – 7., 8. ročník 

Postupovali sme podľa TVVP. Praktická činnosť žiakov bola zameraná na rozvoj 

zodpovednosti za svoje bezpečné konanie v pracovnom prostredí, rozvoj základných zručností 

pre spoluprácu a rozvoj schopností zlepšovať svoje životné prostredie. Výstupom praktických 

činností žiakov bola estetizácia životného prostredia v okolí školy. 

Tvorba životného prostredia – 5., 6. ročník 

Teoretická časť v tomto predmete bola zameraná na osvojenie si náhľadu na životné 

prostredie, schopnosť analyzovať životný štýl - spotrebu vecí, energií, produkciu odpadov, 

separáciu odpadu. Žiaci získali poznatky ako využívať prírodu ako lekáreň a nachádzať 

v prírode množstvo cenných látok  potrebných pre udržanie rovnováhy nášho organizmu. 

Dôraz sa kládol na vnímanie estetickej kvality prostredia, na čo bola v maximálnej miere 

zameraná aj praktická činnosť žiakov.                       

Ochrana života a zdravia – 6., 8. ročník 

Žiaci získavali vedomosti a zručnosti zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych 

situáciách. Praktické činnosti žiakov boli zamerané na pozorovanie svojho okolia, 

vyhodnocovanie situácií z hľadiska bezpečnosti a aplikáciu návykov bezpečného správania sa 

počas presunu. 

Žiaci mali možnosť vidieť praktickú ukážku hasenia požiaru členmi Hasičského 

a záchranného zboru. 

Výstupom projektového učenia bol plagát s tematikou Civilná ochrana obyvateľstva.  

Fyzika – 7., 8., 9. ročník 

Učivo fyziky bolo zamerané na rozvoj poznávacích schopností, vytváranie kladné postoja 

k opatreniam vedúcim k úsporám energie, na prepojenie s prírodou - uvedomiť si prítomnosť 

vody vo vzduchu, v zemi i na zemi ako nevyhnutný predpoklad pre život, poukázať na 

význam šetrenia vody. 

Pre lepšie zaujatie žiakov a získanie predstavivosti som využívala rôzne prezentácie, 

videozáznamy. 

V každom ročníku v rámci projektového učenia výstupom bolo zhotovenie plagátu k danej 

téme. Žiaci vyhľadávali informácie, urobili výber tých najdôležitejších a najzaujímavejších 

informácií a svoje práce odprezentovali. 

Výtvarná výchova/Výchova umením – 6., 8., 9. ročník 

Žiaci mali možnosť prostredníctvom tohto predmetu rozvíjať vnímanie a predstavivosť, 

tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie  prostriedky – prostredníctvom toho vedieť 

vyjadriť vlastné koncepty. Pri spracovaní témy Plán môjho mesta, dediny – mali možnosť 

vyjadriť vlastné nápady. 

Práce žiakov sa využili pri výzdobe v rámci kultúrnych podujatí.  

Spotrebiteľská výchova – 8. ročník 

Témy v tomto predmete boli zamerané na: 

- hodnotový rebríček v živote človeka, spolurozhodovanie pri tvorbe rozpočtu,  

- poukázať na práva pacienta, oboznámiť sa o poskytovaných zdravotných službách,- 

- získať informácie o bankových inštitúciách a ich produktoch a službách... 

- získať informácie o systéme štátnej a verejnej služby... 

Žiaci mali možnosť získať spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich 

produkty pri vypracovaní projektu. 
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MGR. IVANA BETKOVÁ 
Vo štvrtom ročníku som v slovenskom jazyku a matematike kládla dôraz na scelenie učiva I. 

stupňa, aby žiaci odchádzali na 2. stupeň s komplexnými vedomosťami. Výstupné testy 

ukázali dobré vedomosti o vybraných slovách, slabšie v písaní diktovaného textu. V literárnej 

výchove si žiaci napriek častému používaniu terminológie veľmi ťažko osvojovali jednotlivé 

termíny. Naopak, veľmi dobre zvládli prácu s textom, testíky čitateľskej gramotnosti. 

V matematike im najväčšie ťažkosti spôsobovali matematické operácie, napríklad sčitovanie 

a odčitovanie pod seba s prechodom a pamäťové počítanie. Veľmi dobre zvládali slovné 

úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia a učivo geometrie. 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. Dokázali vytvárať prezentácie v PowerPointe a na dobrej úrovni 

ich prezentovať pred triedou. Žiaci mali možnosť sami riadiť svoje učenie a učiť sa 

zodpovednosti za vlastné učenie. Pracovali na projektoch v skupine i samostatne, používali 

techniku (PC, fotoaparát). Poznatky získavali na exkurziách v baníckom múzeu a Novom 

Zámku v Banskej Štiavnici, v Bystrianskej jaskyni, lesníckom skanzene v Čiernom Balogu, 

v múzeu v Nemeckej, na vychádzkach po rodnom kraji. Získali zručnosti, ktoré budú môcť 

rozvíjať na 2. stupni ZŠ. 

Informatická výchova  

Žiaci pracovali usilovne, no bývali niekedy dosť hluční. Žiaci ukladali svoje vypracované 

úlohy na svoje meno. Písali sme texty, ktoré sami vymýšľali, upravovali si písmo alebo si 

menili jeho farbu. Radi si vyrábali prezentácie, ukázala som im aj robenie efektov. Žiaci 

obľubovali prácu na Kerpoof, posledné mesiace si chatovali cez Rexík. Občas sme išli na 

web. stránku školy a tam si čítali, čo nové alebo prezerali fotky. Žiaci obľubovali vyrábať 

komixy na Rexíku, hrať sa logickú hru Robot. Ak niekto niečo nevedel, dokázali si poradiť 

jeden druhému 

Výtvarná výchova  

Keďže tento predmet je len 1 hod., často sme si sily rozdelili na predmety VV a pracovné 

vyučovanie. Deti robili  dosť tvorivých prác - strihali, trhali papier, robili koláž, či 

jednoduchú kresbu. Bolo vidieť, kto je zručnejší a trpezlivejší, kto má akú fantáziu.  Žiaci 

mali tento predmet radi, mohli si sadnúť s kým chceli. Na VV chodievala so štvrtákmi aj 

Lucia Haferová 5. roč., ktorá najradšej pracovala s Luciou Tekeliovou. Všetky výtvarné práce 

sme dávali na výstavku na chodbu alebo do triedy. 

 

ING. DANA BIELIKOVÁ 

Telesná výchova, telesná a športová výchova v V. až IX. ročníku 

 Na hodinách sme pracovali podľa plánov vytvorených na začiatku školského roku. 

V budúcom školskom roku navrhujem nezaradiť tento predmet medzi prvé vyučovacie 

hodiny, nakoľko sa nedá chodiť von a následne nacvičovať atletické disciplíny, tento problém 

bol v šiestom ročníku, kde obe hodiny v týždni boli prvú vyučovaciu hodinu. Žiačky. až na 

pár výnimiek.  deviateho ročníka na hodinách cvičili rady, dodržiavali bezpečnosť, 

uplatňovali princípy fair-play, skoro všetky sa snažili podať čo najlepší výkon. 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 aj v tomto školskom roku cvičenia na upevnenie kondície, 

nakoľko táto u žiakov nie je dostatočná, čo sa prejavuje pri behoch na dlhé trate, ktoré medzi 
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väčšinou žiačok nie sú obľúbené, tento problém je trvalejšieho charakteru a z roka na rok sa 

len prehlbuje. 

Fyzika v VI. ročníku 

  Učivo bolo prebraté podľa TVVP. Pri učení som využívala hlavne aktívne učenie, 

fyzikálne zákonitosti sme vyvodzovali na základe praktických aktivít- pokusov. Oceňujem 

u žiakov, že na každú hodinu si priniesli pomôcky podľa mojich pokynov, takže 

s vykonávaním pokusov neboli absolútne žiadne problémy, žiaci boli disciplinovaní 

a dodržiavali bezpečnosť pri práci. Žiaci sa naučili zostrojovať aj grafy, robili ich veľmi radi. 

Najväčší problém robili žiakom premeny jednotiek objemu, príklady na výpočet hustoty, 

žiakom robilo problém dosadzovanie do vzorca a následný výpočet neznámej veličiny. 

Vedomosti žiakov sú na rôznej úrovni, sú žiaci menej a viac šikovní, avšak všetci sa 

na vyučovanie pripravovali zodpovedne, v tejto triede sa mi pracuje veľmi dobre. Na 

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

cvičenia,  pri týchto druhoch cvičení boli mimoriadne aktívni aj slabší žiaci, takže som ich 

podľa možností zaraďovala čo najčastejšie , často sme na hodinách vyplňovali pracovné listy, 

ktoré som im vypracovala s cieľom precvičovania  a upevňovania vedomostí. 

Biológia/ prírodopis  

 Učivo bolo vo všetkých ročníkoch prebraté podľa plánov, praktické cvičenia boli 

uskutočnené, pričom  z praktických aktivít v piatom, šiestom a siedmom, ako aj vo ôsmom 

ročníku  nie je potrebné podľa pokynov vyhotovovať špeciálne záznamy. Aj tento rok musím 

skonštatovať, 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. Oproti minulému 

školskému roku som mala v siedmom ročníku len 1 hodinu, čo je úplne nedostatočné, učivo 

o stavovcoch som vynechala a ľudské telo bolo prejdené skutočne len v skratke, chýba čas na 

precvičenie učiva, robenie projektov a ich prezentácia. Žiačka siedmeho ročníka Nikola 

Chorváthová, ktorá sa zúčastnila biologickej olympiády bola nútená toto učivo preberať 

v rámci doučovania. Na hodinách som využívala interaktívnu tabuľu  aj na opakovanie učiva 

cez cvičenia v programe HotPotatoes, ktoré žiaci riešia s veľkým záujmom. Na hodinách 

využívam prezentácie,  rôzne metódy, pracovné listy, skladanie domina, doplňovačky, 

skladanie obrázkov a následné riešenie úloh. Najhoršie sa mi pracuje vo ôsmom ročníku, kde 

žiaci strácajú pracovné listy, na hodiny sa nepripravujú, nie je možnosť nadväznosti učiva, sú 

značné rozdiely v schopnostiach a vedomostiach jednotlivých žiakov, čo sťažuje prácu na 

hodine.  

 V piatom a šiestom ročníku sa nachádzajú integrovaní žiaci a to Oláh, Hafferová. 

S týmito som pracovala s časti individuálne,  a sčasti pracovali s celou triedou. Na týchto 

predmetoch je možné ich začlenenie medzi ostatných žiakov v triede, pričom pri 

vypracovávaní úloh som mi častejšie pomáhala, úlohy im redukovala. 

 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. 

 Nikola Chorváthová obsadila na obvodnom kole biologickej olympiády 6. Miesto, 

bola úspešnou riešiteľkou a žiačka deviateho ročníka Ivana Mokrá obsadila vo svojej 

kategórii v teoteticko – praktickej  časti  , ako aj posterov časti prvé miesto. Na krajskom kole 

skončila v posterovej časti piata a v teoreticko- praktickej časti 9. až 12. Žiaci piateho ročníka 

sa pripravovali na súťaž Čo šepká les, skončili na 6 mieste z 12 zúčastnených družstiev.  

Pohybová príprava – VI. a VIII. ročník 
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Na hodinách sme pracovali podľa plánov, žiaci cvičili radi, dodržiavali pravidlá fair-play, 

vedeli sa navzájom povzbudiť, snažili sa podať čo najlepší výkon. Upevňovali si základné 

zručnosti v  jednotlivých športových disciplínach , zvyšovali si kondíciu. Snažila som sa o to, 

aby brali šport ako základnú životnú potrebu, ako prostriedok upevňovania svojho zdravia 

a tiež prostriedok ako vhodne tráviť voľný čas. 

Ochrana života a zdravia – V. a VII. ročník 

 Na hodinách žiaci získali vedomosti z oblasti poskytovania prvej pomoci, orientácie 

a správaní sa v prírode, v základoch topografie. Na hodinách boli žiaci aktívni, kládli otázky, 

viedli sme vzájomnú diskusiu, mnohé informácie sme získavali prostredníctvom internetu. 

Žiakom som sa snažila vysvetliť, že vedomosti získané v rámci tohto predmetu sú pre ich 

ďalší praktický život veľmi dôležité, aplikovali sme ich na konkrétne situácie z bežného 

života. Na škole sa uskutočnil aj deň zdravia v spolupráci so Slovenským červeným krížom, 

kde si žiaci precvičili poskytovanie  prvej pomoci v konkrétnych naaranžovaných situáciách. 

Žiaci piateho ročníka sa zúčastnili aj súťaže hliadok mladých zdravotníkov, kde obsadili 

druhé miesto a žiaci siedmeho ročníka spolu so žiakmi ôsmeho ročníka obsadili šieste miesto. 

Chémia 
          Učivo sa prebralo podľa plánu, všetky praktické cvičenia v deviatom ročníku boli 

uskutočnené. Praktické cvičenia v šiestom až ôsmom roč. nerobím ako samostatné hodiny , 

ale na základe praktických aktivít si vyvodzujeme nové vedomosti a zručnosti. Uvítala by 

som keby z tohto dôvodu boli hodiny chémie delené, pretože pri vyššom počte žiakov je 

takýto spôsob aktívneho učenia dosť obtiažny a to aj z dôvodu, že mnohí žiaci sú 

nedisciplinovaní, nedodržiavajú presný pracovný postup a hrozí nebezpečenstvo vzniku 

poranenia. Ak má byť hodina chémie pre žiakov aspoň sčasti zaujímavou je potrebné robiť 

pokusy  často, všetko čo sa dá ukazovať názorne cez experimenty. V šiestom a siedmom 

ročníku je jedna hodina chémie do týždňa, čo je o pol hodinu viac ako je v štátnom 

vzdelávacom programe. Myslím si, že pol hodina by bola nepostačujúca, nakoľko  veľa 

žiakov má z dôvodu, že sa doma na vyučovanie nepripravuje problém pri logickej 

nadväznosti poznatkov na ďalšej vyučovacej hodine, ktorá je až po týždni. Vo ôsmom ročníku 

je jedna hodina chémie nepostačujúca, nie je priestor na precvičovanie učiva  a jeho 

utvrdenie. Na hodinách chémie som sa snažila rozvíjať u žiakov vedomosti a zručnosti, ktoré 

sú potrebné pre bežný život, žiaci boli nútení vyhľadávať nové informácie z učebnice, čím 

som u nich rozvíjala čítanie s porozumením, s ktorým majú mnohí problémy, nevedia 

informáciu vyhľadať. Žiaci sa na hodinách snažili v rámci svojich schopností, niektoré témy 

ich zaujímali viac, iné menej. 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.  

  

MGR. JARMILA BIŠTUŤOVÁ 

Nemecký jazyk som vyučovala  ako druhý cudzí jazyk v ročníkoch 6.,7.a 8. - 3 hodiny 

týždenne a v 9. ročníku ako nepovinný predmet  dve hodiny týždenne. 

Pracovali sme s učebnicami a pracovnými zošitmi odporúčanými MŠ SR  Projekt Deutsch 

podľa vypracovaných tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Spätnú väzbu som 

získavala pomocou testov, ktoré žiaci písali po každom tematickom celku a pracovných 

listov. 

6. ročník  

Žiaci sa oboznámili s druhým cudzím jazykom pomerne rýchlo. Pracovali radi a najradšej sa 

učili a upevňovali učivo pomocou pracovných listov, výukových programov PLANET, 

DIDAKTA, SCHIFFEL... a  cvičeniami z virtuálnej knižnice . Oživením vyučovacích hodín 
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bolo vytváranie projektov a ich prezentácia ( dramatizácia ) pred spolužiakmi a na 

interaktívnej tabuli – Meine Familie, Freund, Tier, Ferien...Používali sme množstvo uč. 

pomôcok, makiet, obrázkových slovníkov, ktoré vytvorili minulý školský rok žiaci na 

aktivitách projektu Sny v cudzom jazyku. (Geburtstagskalender, Tiere, Verkehrsmittel, 

Freizeit, Stundenplan.....). Cieľ vo vyučovaní bol splnený.  

7. ročník 
Žiaci boli vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby, ktorú využívali v čítaní s porozumením 

a tvorivých cvičeniach. Rozvíjala sa komunikatívna zložka jazyka pri témach – Wohnort, 

Essen, Einkaufen, Mode, Transport, Umwelt, Schulfest a Träume. Pri upevňovaní 

gramatických javov žiakom pomáhali výukové programy a cvičenia z virtuálnej knižnice. 

Vytvárali prezentácie a postery. Záverom bola ústna prezentácia  rodiny, do ktorej museli 

zakomponovať všetky spomínané témy. Cieľ bol splnený. 

8. ročník 

Žiaci boli rozdelení na skupinu chlapcov a dievčat.  

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

aktivitách na vyučovaní, ktoré som striedala – práca s textom, jazykové hry, doplňovačky a 

tajničky, bežiace diktáty, simulovanie scénok z reálneho života – ochorenie, autonehoda, 

návšteva priateľa, cestovanie,... cvičenia z  virtuálnej knižnice, výukové programy, DVD...  

Napriek vynaloženej námahe a striedaniu rôznych aktivít vyučovacie výsledky v skupine 

chlapcov boli priemerne o 30% horšie (individuálne začleneného žiaka vynímajúc).  Ďalší 5 

so ŠVPU mali pripravované úlohy, prihliadajúc na ich postihnutie, buď zredukované alebo 

farebne zvýraznené pokyny. Problém slabých dosiahnutých výsledkov vidím v nezáujme 

o učenie, nesústredenosti a neobjektívnej sebareflexii.  

9.ročník 

Žiaci postupovali podľa učebnice Projekt Deutsch 4. Gramatické učivo si upevňovali 

cvičeniami v pracovných zošitoch a možnosťou pracovať so všetkými výukovými 

programami v jazykových učebniach. V júni vyhotovil každý učebnú pomôcku pre 

spolužiakov ( mapa Nemecka s najväčšími a významnými mestami, pexesá, plagáty, 

obrázkové slovníky, pracovné listy, kartičky čísloviek...). 

 

MGR. VILIAM  HERCHL 

Jazyk slovenský –  cieľom vyučovania bolo naučiť žiakov poznávať tvrdé, mäkké 

spoluhlásky, poznať krátke a dlhé samohlásky, rozlišovacie znamienka, vokáň, mäkčeň, atď., 

poznávať vety – oznamovacie, rozkazovacie , opytovacie, zvolacie, želacie. 

Ďalej sa mali naučiť v slohovej výchove rozvíjať svoju slovnú zásobu, vyjadriť svoj názor 

a vedieť ho zapísať. 

Na hodinách čítania sme sa venovali zdokonaľovaniu čitateľskej technike a čítanie textu 

s porozumením, pretože len dobré čítanie umožní žiakom vzdelávať sa dobre aj v iných 

predmetoch. Žiaci radi pracovali aj na hodinách tvorivého písania, tvorivá dramatika si ich 

veľmi nezískala. Pri práci sme využívali pracovné listy, s ktorými žiaci radi pracovali. 

Učivo slovenského jazyka zvládli všetci žiaci, veľmi dobré výsledky dosiahli : Timotej 

Boháč, Matej Bara a Branislav Šopa. 

Matematika -   úlohou žiakov bolo zvládnuť učivo : sčítavanie a odčítavanie do 100, rozklad 

čísla,  porovnávanie čísel a  jednoduché slovné úlohy, násobenie a delenie do 20.  Z geometrie 

– rysovanie priamky, polpriamky, úsečky, vedieť určovať body na úsečke, mimo úsečky 

a pod. Poznať tiež trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh a kocka. Všetci  žiaci  učivo zvládli, 

najlepší boli Roman Drážil, Timotej Boháč, Matúš Seget a Silvia Viglašská. 
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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 . Venovali sme sa aj vlastnostiam vody a vzduchu a ich významu pre život 

a zdravie človeka. S tým súviseli aj témy o zdravom životnom prostredí, ochrane zdravia 

a poskytovania prvej pomoci. Venovali sme sa orientácii v okolí, poznávaniu nášho regiónu – 

Kľakovskej doliny, významné miesta, vodstvo a príroda v nej. Na hodinách prírodovedy sme 

využívali pracovné listy. 

Vlastiveda – hlavným cieľom bolo orientovať sa na región Kľakovskej doliny, poznávať svoj 

rodný kraj a miesta, v ktorých žijeme. Venovali sme sa aj poznávaniu širšieho okolia školy 

a bydliska – významné miesta v okolí,  pripomenuli sme si aj zvyky a tradície nášho regiónu. 

Venovali sme sa aj téme starostlivosti o naše okolie. Pri práci využívali pracovné listy. 

Výchovné predmety – žiaci si  najviac  obľúbili telesnú a pohybovú prípravu, ale s radosťou  

pracovali aj na hodinách výtvarnej a hudobnej výchovy. Na hodinách detského hudobného 

divadla sme nacvičovali krátke divadelné hry. Žiaci síce pracovali, ale pretože v triede nemám 

talentované deti alebo výrazné osobnosti, ktoré by potiahli kolektív, tak často radšej len 

počúvali, ako by sa zapájali do tvorivej práce a preto sa mi v  tejto oblasti  pracovalo dosť 

ťažko 

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

a vlastivedy. 

Žiačka Kristínka Budaiová je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 

špecifické vývinové poruchy učenia, dysortografia – stredný stupeň, dyslexia – ľahký stupeň. 

Žiačka pracuje od 1.2.2012 podľa individuálneho IVVP s rešpektovaním odporúčaných 

prístupov a navrhnutého spôsobu hodnotenia a klasifikácie podľa odborných záverov 

CPPPaP. Na hodinách jazyka slovenského a matematiky má osobnú asistentku, ktorá sa jej 

individuálne venuje. 

Žiačka postupuje do ďalšieho ročníka. Jej postup bol prehodnotený dňa 20.6.2012  Mgr. 

Škvarkovou z CŠPP v Novej Bani, za prítomnosti matky, triedneho učiteľa a výchovnej 

poradkyne. Správa z prehodnotenia bude zaslaná ZŠ a MŠ Župkov.  

Informatická výchova 
Žiaci pracovali usilovne, no niekedy ich bolo treba napomenúť za hlasnejšiu vravu. Naučili sa 

kopírovať obrázky z internetu a vložiť ich na papier. Učila som ich aj uložiť si vypracovanú 

úlohu na svoje meno do priečinka. Aj sme písali texty, ktoré sami vymýšľali, no nie vždy to 

išlo. Niekto už bol hotový, kým druhí hľadali ešte písmeno na klávesnici. Radi hrali Alíka, 

Ihrisko, kreslili v RNA alebo v Skicári. Chodievali sme aj na webovú stránku školy, kde si 

prezerali najmä fotky. Kristína Budaiová najradšej pracovala na výukovom programe 

Upratovanie, alebo kreslila. 

 

MGR. LENKA JANČOKOVÁ 

V tomto školskom roku som začala učiť prvákov. Sú to deti “živé”, plné energie a veľakrát by 

som ich ešte poslala do škôlky. Na začiatku roka sme si dali nejaké pravidlá správania sa, no 

ešte teraz niektorým ich dodržiavanie robí problém. Mnohí z nich radi žalovali, poukazovali 

na druhých, že im robia zle, ale aj oni v tom neboli bez viny. Viackrát som musela výklad 

prerušiť, upokojiť ich, aby sme mohli ďalej pokračovať v učení. Často som využívala krátky 

oddych-cvičenie, občerstvenie a rôzne drobné didaktické hry hlavne na matematike a čítaní. 

Deti ich mali radi, všetci sa chceli zapájať, ale nezabudli byť pri tom aj hluční. V správaní  
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boli problémy najmä s K. Tekelim, F. Tekelim, J. Tekelim, D. Truskom, V. Tužinskou, K. 

Pásztorovou, N. Baniarim. Naopak, dobré správanie mali N. Belanová, T. Píšová, M. Nguyen, 

Z. Drážilová, N. Azorová, T. Valenta, O. Gajdošová.      

Matematika 

Učili sme sa počítať do 20. Najprv sme sa čísla učili poznať, napísať, zoraďovať na číselnú 

os. Potom sme sčitovali, odčitovali. Aby hodiny neboli jednotvárne, volila som a, pri ktorých 

si oddýchli aj pobehali. Najradšej mali hru Na poštára. Išlo tam o spoznávanie čísel. Posledné 

mesiace som im dala hru Kolotoč, kde v kruhu na koberci každý riešil príklad na papieriku, 

ktorý sa k nemu dostal. Obľubovali sa hrať na obchod. Veľakrát žiaci pracovali v 3-členných 

skupinách, a potom vedeli aj povedať, kto pracoval alebo nie. Každú vyuč. hodinu sme 

pracovali aj na úlohách v PZ-  tie som vyberala, nerobili sme všetky. Mali radi aj samostatné 

práce, kedy si mohli sami opečiatkovať dobre vypracovanú úlohu. Na geometrii som sa 

venovala poznávaniu geometrických tvarov- vedeli zo škôlky a rysovaniu rovných čiar. Deti s 

obľubou rysovali, no ešte to chce u nich pestovať dôkladnosť a trpezlivosť. Najradšej mali 

rysovanie ľubovoľných obrázkov. Deti sčitovali aj odčitovali pomocou prstov alebo číselnej 

osi. Ku koncu roka som im dávala aj matematické päťminútovky. Problémy im zo začiatku 

robilo odčítavanie a aj teraz sú to rámčekové príklady. Slovné úlohy celkom zvládali. 

Najslabší sa mi zdali byť K. Tekeli, M. Kováč, ku koncu roka sa zhoršila K. Pásztorová.  

Čítanie/písanie 
Tu som mala dva ciele- naučiť deti čítať a písať. Na čítaní som išla metódou splývavého 

čítania. To znamenalo dobre poznať tvar písmena, osvojiť si jeho výslovnosť. Veľa sme čítali 

hromadne, no radi čítali aj sami. Vždy som trvala na tom, aby si ukazovali prstom, keď čítajú. 

Tiež som viac ráz musela výklad prerušiť a deti upokojiť. Aj tu som využívala oddychové 

prestávky a drobné didaktické hry. Ešte nie všetci čítajú stopercentne. Deti radi pracovali v 

šlabikári s pracovnými cvičeniami- tajná matematika, hra na detektíva, v textoch vyhľadávali 

určité slová, radi išli k tabuli a ukazovali ukazovadlom na určité písmená - hra Na učiteľa. 

Písanie mali nie vždy úhľadné. Ak som videla predtým, že krajšie písali, tak som im isté veci 

dala aj prepísať. Žiaci veľa odpisovali, prepisovali, neskôr som už pristúpila k písaniu 

diktátov- písmená, slabiky, slová, vety. Mýlia sa najmä v tom, že zabudnú dať dĺžeň, mäkčeň, 

bodku. Viacerým sa stane, že vynechajú písmeno alebo skomolia slová. Najslabší v písaní 

diktátov sa mi zdali K: Tekeli, M. Kováč, L. Michňová, V. Tužinská, J. Tekeli 

Výchovy /TV, HV, EV, VV, Pohybová príprava/ 

Deti mali z výchov najradšej TV a pohybovú prípravu, kde sa mohli vybehať a vyhučať. Ale 

aj tu sme vyžadovali dodržiavanie istých pravidiel, čo robilo problém niektorým 

jednotlivcom. Najradšej súťažili, mali radi „behavé“ cvičenia. Na hudobnej výchove radi 

spievali, aj sa hýbali. VV bola tiež uvoľnenejšia, mohli si sadnúť, s kým chceli, najradšej 

maľovali. Na EV sme sa veľa rozprávali a pracovali v PZ.  

Prírodoveda 

Tu som chcela, aby deti získali všeobecný prehľad o svete okolo seba- ročné obdobia, 

zvieratá, rastliny, časti dňa, potreba čistej vody, moje telo, zdravie,… Deti často pracovali v 

3-členných skupinách, vystrihovali, lepili, ale aj zdôvodňovali, prečo to tak urobili. 

Bol to pre mňa ťažký rok, deti ešte aj keď sa rozprávajú, tak kričia na seba, čo mi vadí, 

chcela by som, aby boli pokojnejší, menej uvravení. Bude treba s nimi veľa pracovať v 

ďalšom roku a dúfam, že budú na ďalší rok vyzretejší. 
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MGR. ZUZANA KURKOVÁ 

Slovenský jazyk a literatúra 

Kľúčovým učivom SJL v 3.tr. je učivo o vybraných slovách. Žiaci ho zvládli v tomto šk. roku 

pomerne dobre. Na hodinách pracovali s tabuľkami, so slovníkmi, učili sa odôvodňovať 

pravopis, používať jednotlivé slová vo vetách  pre lepšie pochopenie ich významu. Najviac 

chýb robili v už známom učive. Neustále je potrebné opakovať tvrdé a mäkké spoluhlásky, 

mäkké slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, slabiky s dvojhláskami, delenie slov na slabiky, 

slabikotvorné r, l, ŕ, ĺ. Žiaci teoretické vedomosti majú, horšie je to s praxou. S deťmi sme sa 

venovali  opravám textov. Nielen tých, čo napísali, ale aj už napísaných s chybami.  Veľa 

času sme sa venovali aj čítaniu s porozumením, vyhľadávaniu slov v texte, v cvičení. 

Matematika 

Tento školský rok sme sa zoznámili s počítaním do 10 000, so sčitovaním, odčítavaním aj 

s násobením a delením. Venovali sme sa pamäťovému aj písomnému sčitovaniu 

a odčítavaniu. Najviac chýb robia žiaci pri úlohách s prechodom cez základ 10. Pri písomnom 

počítaní(pod seba) zas zabúdajú na zvyšky. S násobením sme sa zoznámili ako 

s viacnásobným sčitovaním a s delením, ako s viacnásobným odčítavaním. Pracovali sme 

s tabuľkami násobenia, s číselnou osou. Riešili sme jednoduché , ale aj zložené slovné úlohy.  

V geometrii sme rysovali rovné čiary, aj úsečky daných veľkostí, učili sme sa premieňať 

jednotky dĺžky. 

Prírodoveda a vlastiveda 

Toto sú predmety pre žiakov veľmi zaujímavé. Pracovali so svojimi  konkrétnymi zážitkami, 

skúsenosťami. Mohli vyrábať projekty, o ktorých rozprávali(rozširovali si slovnú zásobu). 

Robili pokusy, zápisy z nich. Žiaci mohli pracovať aj s internetom. Nosili pomôcky a aj veľa 

materiálu z domu, práca ich bavila. 

Výchovné predmety: VYV, TEV, PRC, DHD, TDA/TDP, PBP/MLZ, ETV 

Najpopulárnejšia je TEV. Tu sa deti môžu realizovať a aj vyniknúť, každý vo svojej 

disciplíne. Na hodinách VYV a PRV  som plán prispôsobovala záujmom detí. Vtedy sa mi 

s nimi pracovalo dobre a aj ich robota bola pekná. Radi tvorili z drobného alebo odpadového 

materiálu. Tiež ich zaujali nové techniky. To sa týka aj takých predmetov ako tvorivé 

písanie/dramatika, detské hudobné divadlo. Žiaci improvizujú, hrajú sa tvoria a vymýšľajú. 

Realizovať sa môže každý. Na ETV som hľadala spoločné témy pre žiakov 4. a 3. ročníka, čo 

nie vždy bolo jednoduché. Žiaci sa najradšej hrali tvorivé a situačné hry.  

 

MGR. PETER JAKÚBEK 

Slovenský jazyk a literatúra – 9. ročník    

     V predmete  slovenský jazyk a literatúra  sa naďalej  skvalitňoval obsah učiva v snahe   

    dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky. V procese učenia sa boli vytvárané  

podmienky učiť sa aktívne. Pozornosť bola venovaná rozvoju  čitateľskej  

a funkčnej gramotnosti, teda čítaniu s porozumením. Nezanedbávala sa ani komunikácia 

a písomná zložka. Pretrvávajúcim nedostatkom je pravopis. Nedostatky sú aj v aplikácii 

gramatických javov. Gramatické javy napriek  častému precvičovaniu  niektorí žiaci stále 

neovládajú i napriek tomu, že boli pravidelne robené  testy, utvrdzovalo sa učivo a písali sa 

pravopisné cvičenia. Aj výsledky T9 neboli na požadovanej úrovni, napriek vynaloženému 

úsiliu a doučovaniu formou krúžku. Kontrolné diktáty  a frekvencia písomných prác boli 

dodržané.   
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Testy boli napísané po prebratí jednotlivých tematických celkov. Je však potrebné 

pripomenúť,  že niektorí žiaci nemajú trvalé vedomosti, ich pamäť nie je trvalá  a nedokážu 

aplikovať svoje vedomosti.   

Doplnková literatúra  bola využívaná  na vyučovacích hodinách a boli využívané aj literárne 

diela vo virtuálnej podobe.  

Niekoľko vyučovacích hodín bolo zrealizovaných v knižnici. Využil sa materiál, ktorý  

ponúka zborovňa - virtuálna knižnica, teda tzv. program bez kriedy.  Žiaci využívali aj 

výukové programy, ba aj testy on line.    

Anglický jazyk     

     Všetci žiaci boli vedení k osvojeniu si slovnej zásoby. Využívali ju v čítaní 

s porozumením.  

Vyučovací cieľ ANJ bol splnený. Gramatické javy boli precvičované pomocou úloh  v 

pracovných zošitoch. Vedomosti boli preverované testami. Komunikatívna zložka jazyka bola 

rozvíjaná pomocou rozhovorov a scénok, v tzv. situačných scénkach – roleplay.  

Rozvoj jazykových zručností podporovali aj výukové programy, TS angličtina, dobrodružná 

angličtina  a programy na CD ROM.  

Interaktívna tabuľa bola využívaná funkčne, ako aj  programy z virtuálnej knižnice. Žiaci 

vytvárali prezentácie v PowerPointe a vytvorili aj  hodnotné plagáty.    

Predmet anglický jazyk sa dostáva do povedomia žiakov ako predmet, ktorý má nielen 

významné postavenie medzi vyučovacími predmetmi v ZŠ, ale aj v ďalšom štúdiu 

a v uplatnení v praxi. Začali ho brať vážne, nielen preto, že je na vysvedčení na druhom 

mieste. V tomto školskom roku som využil možnosť urobiť výstupné testy využijúc  program 

pre Project, tretie vydanie. Najlepšie výsledky dosiahli šiestaci, ktorí venovali príprave na test 

najviac času v domácej príprave ( 95,75 %).   

Etická výchova  

     Vo vyučovaní  etickej výchovy  som sa zameral na  rozvíjanie  tvorivého myslenia žiakov, 

kládol som  dôraz na hodnotovú stránku osobnosti a na utváranie vlastných postojov a 

názorov. Žiaci boli aktívni a zaujali ich najmä rozhovory na tému priateľstvo a láska. Prehĺbili 

si vedomosti z oblasti ekológie a svoje poznatky z mediálnej výchovy. Naučili  vybrať to 

podstatné z učiva a vyšpecifikovať, čo je pre nich dôležité. Naučili sa učiť. Boli vedení k tmu, 

aby dokázali niesť zodpovednosť za svoje činy a správanie. Veľmi dobre si osvojili   

empatické  a asertívne správanie. Svoje vedomosti a získané poznatky aplikovali v situačných 

scénkach, ktoré boli pre mňa veľmi dobrou spätnou väzbou, že žiaci učivu rozumejú a vedia 

ho použiť.  Na začiatku vyučovacej hodiny každý žiak v krátkosti porozprával, čo prežil od 

posledného stretnutia sa na hodine etike - reflexia -  , čo bolo dobrou motiváciou pre rozvoj 

komunikácie. Rozsah časovo-tematického plánu bol dodržaný.   

 

MGR. MARTINA GÁBOROVÁ 

Slovenský jazyk a literatúra – VI., VII. A VIII. 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, doplňovačky, testy, pracovné listy, slohová práca, prezentovanie 

prác pred triedou. Šiestaci sú aktívni, vedomostne sú na dobrej úrovni; medzi siedmakmi je 

dosť žiakov, ktorí sa snažia, pripravujú sa na hodiny, sú aj takí, ktorí sa na hodiny 

nepripravujú, nenosia pomôcky. S prácou v oboch triedach som napriek spomenutým 
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negatívam spokojná. Najťažšia práca je v ôsmej triede. Prevažujú tu žiaci, ktorí nie sú 

motivovaní učiť sa, nepripravujú sa na vyučovanie. Hodiny sú skôr pasívne.  

Občianska náuka a občianska výchova – V., VI., VII., VIII., IX. ročník 

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; využívali sme interaktívnu tabuľu, internet, 

pracovné listy, prácu v skupinách, inscenačné hry; spätnou väzbou boli tematické previerky 

a projekty. Problémy – nepripravenosť žiakov, zabúdanie pomôcok, neochota rozprávať, žiaci 

nevedia vyjadriť svoj názor, argumentovať, mnohí sú nesústredení, niektoré témy boli pre 

niektorých náročné a z toho vyplýval ich nezáujem. Žiakov baví pracovať v skupinách, 

vypĺňať pracovné listy, hrať scénky zo života. 

Mediálna výchova – V., VI., VII., VII. ročník 

Cieľom 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. Využívala som aj 

kritické myslenie žiaka, hodnotili novinové články, tv-relácie, film. ukážky. Spätnou väzbou 

boli pracovné listy, prezentácie. Problém – žiaci sa nevedia vyjadrovať, majú chudobnú 

slovnú zásobu. 

Spoločenská výchova – VII. ročník 

Cieľom bolo, aby si žiaci osvojili základné pravidlá spoločenskej etikety. Naučili sa správať 

v spoločnosti. Pracovali sme s interaktívnou tabuľou, používali www.spolocenskaetiketa.sk, 

videá ČT Etiketa, ktoré sme rozoberali, diskutovali sme o nich, vypĺňali sme pracovné listy, 

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

prezentované videá zaujímali a radi tvorili scénky.  

 

MGR. MÁRIA JAKÚBEKOVÁ 

Matematika 

    S matematikou som pokračovala v  7. a 9. ročníku a začala som učiť aj v 5. ročníku. 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. Pravidelne som robila kontrolné previerky, kde 

som si zisťovala stav vedomostí. Nedostatky, ktoré sa vyskytli, sme potom docvičovali.  

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 5. triede je jeden žiak 

integrovaný, má individuálny učebný plán a trikrát do týždňa mu na hodinách matematiky 

pomáha asistentka. V každej triede je aj niekoľko detí s poruchami. Im zohľadňujem výkony, 

môžu pri práci používať  kompenzačné pomôcky (kalkulačka, tabuľky, vzorce, vzory 

príkladov..). 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, tiež v okresnom kole Pytagoriády sa zúčastnili 

z každej triedy po dvaja žiaci. Učivo, sme preberali podľa plánu, upevnili a napísali výstupné 

testy.  

 

http://www.spolocenskaetiketa.sk/
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Dejepis 

Učila som ho v 7., 8. a 9. ročníku. Vyučovanie som vo všetkých triedach 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 HotPot 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 (okrem 8. triedy, kde sa podľa 

ŠVVP hudobná výchova nevyučuje) a tiež aj v treťom a štvrtom 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.  

 

MGR. JANA TOMÁŠOVÁ 

Anglický jazyk  - 2. ročník 

Na hodinách anglického jazyka v 2. ročníku som postupovala podľa TVVP, ktorý som si 

vytvorila na začiatku školského roka 2011/2012. Deti pracovali s pracovnými listami, ktoré 

som im vytvárala na každú hodinu, s prezentáciami, ktoré sme využívali hlavne pri 

osvojovaní si novej slovnej zásoby a následnému opakovaniu na ďalších hodinách. Deti 

vytvárali aj vlastné pracovné listy s preberanou alebo osvojenou témou. Slovnú zásobu som sa 

snažila u detí rozvíjať zábavnou formou, či to bolo hraním pexesa alebo hraním  binga, takisto 

si osvojovali slovnú zásobu aj cez výukové programy, cez obrázky, rôzne doplňovačky, 

kreslením. Buď pracovali v skupinách alebo samostatne.  Rozvíjala som prevažne listening 

(počúvanie), reading (čítanie), speaking (rozprávanie – keď mali pomenovať obrázky). 

Najviac ich zaujala téma jedlo a pitie, počasie, sviatky, môj domáci miláčik. Deti boli veľmi 

usilovné celý školský rok, bavili ich hodiny anglického jazyka.  

Anglický jazyk – 3. ročník 

Na hodinách anglického jazyka v 3. ročníku som postupovala podľa TVVP, ktorý som si 

vytvorila na začiatku školského roka 2011/2012. Celý školský rok som pracovala s knihou 

Family and Friends 1. Je to výborná kniha na rozvíjanie slovnej zásoby, osvojenia si novej 

gramatiky, nachádza sa tam neskutočne veľa rôznych cvičení, deti mali možnosť sa naučiť aj 

anglické piesne a básne. Mohli pracovať buď samostatne alebo v skupinách.  Na hodinách 

anglického jazyka som  takisto využívala aj výukové programy, deti pracovali aj s CD-čkami, 

ktoré sú súčasťou knihy. Osvojili si novú slovnú zásobu z oblasti jedál, zvierat, domácnosti, 

ľudského tela, oblečenia. Ku knihe som dostala aj pracovné listy pre deti, ktoré som vždy po 

prebraní učiva deťom na hodinu priniesla, alebo som si vytvárala aj sama. Z gramatickej 

stránky jazyka si deti osvojovali gramatické štruktúry ako: I like/I do not like, I have got/I 

have not got, he is/she is, členy a/an, privlastňovacie zámená. V triede som mala aj deti so 

ŠVVP, ktoré však pracovali na hodinách anglického jazyka veľmi pekne, podľa svojich 

možností.  

Anglický jazyk – 4. ročník 

Na hodinách anglického jazyka v 4. ročníku som postupovala podľa TVVP, ktorý som si 

vypracovala na začiatku školského roka 2011/2012. Na hodinách som pracovala s knihou 

Family and Friends 2, ktorá je pokračovaním knihy Family nad Friends 1. Využívala som 

pracovné listy, ktoré boli súčasťou knihy, výukové CD, ktoré obsahovalo cvičenia na témy, 
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ktoré sme preberali. Žiaci mali možnosť pracovať aj s inými výukovými programami, 

s rôznymi pracovnými listami, pracovali buď samostatne alebo v skupinách. Na osvojenie 

slovnej zásoby som využívala obrázky, prezentácie, krížovky, doplňovačky. Gramatické 

štruktúry som učila žiakov za pomoci prezentácií. Žiaci si osvojili novú slovnú zásobu 

z oblasti: povolania, času, oblečenia, počasia, zvierat, triedy, stravovania. Z gramatických 

štruktúr si osvojili: prítomný jednoduchý čas, prítomný,  priebehový čas, modálne sloveso 

„môcť, môžem“, privlastňovacie zámená, mám, nemám. Žiaci na hodinách anglického jazyka 

spievali rôzne anglické pesničky, čítali básničky.  

Anglický jazyk – 5. ročník 

Na hodinách anglického jazyka som pracovala podľa TVVP. Na hodinách som využívala 

učebnicu Project 1, pracovné listy, ktoré som žiakom kopírovala alebo som im pracovný list 

vytvorila. Žiaci mali možnosť pracovať aj s výukovými programami ako TS Angličtina 1-4, 

Dobrodružná angličtina, Didakta 1-2, takisto sme vypracovávali rôzne cvičenia z internetu. 

Mali možnosť pracovať samostatne alebo v skupinách. Pri osvojovaní nového učiva a 

 následnom opakovaní som využívala prezentácie, cvičenia z CD – čka, ktoré bolo súčasťou 

učebnice. Žiaci pracovali aj na projektoch, ktoré následne prezentovali. Celý školský rok som 

za zamerala na rozšírenie slovnej zásoby, osvojenia si nových gramatických štruktúr, 

anglických časov. Preberali sme zatiaľ len 2 gramatické časy, a to prítomný jednoduchý čas 

a prítomný priebehový čas. Žiaci s ich osvojením nemali problémy. Najväčší problém majú 

žiaci so slovnou zásobou, ktorú som upevňovala rôznymi didaktickými hrami.  

Anglický jazyk – 6. ročník 

Na hodinách anglického jazyka som postupovala podľa TVVP. Pracovala som s učebnicou 

Project 2, s pracovnými listami, ktoré boli súčasťou metodiky anglického jazyka, 

s výukovými programami, s internetom. Pre lepšie pochopenie učiva alebo slovnej zásoby 

som využívala prezentácie, interaktívnu tabuľu. Žiaci 6. ročníka boli na hodinách aktívni, boli 

motivovaní. Ich slovná zásoba z anglického jazyka je na veľmi dobrej úrovni, dokážu sami 

pekne tvoriť vety. Takisto vytvárali aj prezentácie, ktoré prezentovali pred triedou. Pracovali 

sme buď samostatne alebo v skupinách, čo ich viac bavilo.  

Anglický jazyk – 7. ročník 

Na hodinách anglického jazyka som vychádzala z TVVP. Pracovala som s učebnicou Project 

3.,  pracovnými listami, s interaktívnou tabuľou, s výukovými programami, s internetom. 

Žiaci mali možnosť tvoriť aj svoje vlastné projekty a prezentácie, ktoré prezentovali pred 

triedou. Najväčší problém -  minulý jednoduchý čas, ktorý som ich začala učiť, keď boli v 6. 

ročníku, v 7. ročníku sa mu nevenuje taká pozornosť, no aj napriek tomu, som sa k tomu 

anglickému času vrátila, pretože s ním majú problém.  V triede sú žiaci, ktorí sa nevedia 

(nechce sa im) naučiť tabuľku nepravidelných slovies  a bez nej nebudú vedieť ten čas tvoriť. 

Aj napriek tomu, že som im nosila pracovné listy, robili sme cvičenia na interaktívnej tabuli, 

na internete, nie sú schopní sa to naučiť. Takisto majú problém so slovnou zásobou, nevedia 

poskladať jednoduchú súvislú vetu. V triede sú však aj žiaci, ktorí sa na hodiny anglického 

jazyka pripravovali svedomito, boli aktívni, pracovali na hodinách. 

Anglický jazyk – 8. ročník  

Na hodinách anglického jazyka som vychádzala z TVVP. Pracovala som s učebnicou Project 

4, s pracovnými listami, s výukovými programami, s internetom, s interaktívnou tabuľou. 

Žiačky mali možnosť vytvárať aj vlastné projekty , prezentácie, ktoré aj prezentovali pred 

triedou. Na osvojenie si učiva som využívala interaktívnu tabuľu, prezentácie. So žiačkami 8. 

ročníka sa mi pracovalo dosť ťažko, vzhľadom k tomu, že majú negatívny vzťah 

k anglickému jazyku, majú veľmi slabo rozvinutú slovnú zásobu, majú problém poskladať 
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jednu súvislú vetu. V triede sú však aj žiačky, ktoré si našli k angličtine vzťah, čo sa pozitívne 

prejavilo na hodinách ich aktivitou, samostatnosťou pri plnení úloh. 

Anglický jazyk – 9. ročník  

Na hodinách anglického jazyka som vychádzala z TVVP. Pracovala som s učebnicou Project 

5, s pracovnými listami, a interaktívnou tabuľou, s internetom, výukovými programami. Žiaci 

si osvojovali aj nové gramatické štruktúry, no učebnica Project 5 je hlavne zameraná na 

rozvoj komunikácie. Snažila som sa so žiakmi hlavne komunikovať v anglickom jazyku, aby 

využili tie vedomosti, ktoré nadobudli počas jednotlivých ročníkoch. V triede boli žiačky, 

ktoré nemali žiadny problém s komunikáciou, vedeli sa správne vyjadrovať v anglickom 

jazyku. Žiakom som dávali rôzne situácie, kde mali ukázať svoju komunikatívnu zručnosť, 

takisto tvorili projekty, veľa písali, aby si precvičili aj písomnú stránku jazyka. Boli tam však 

aj žiaci, ktorí sú na veľmi slabej úrovni, ich slovná zásoba je veľmi slabá, nevedia 

komunikovať v anglickom jazyku. S triedou sa mi inak pracovalo veľmi dobre. 

 

MGR. IVETA  TOMÁŠOVÁ 

Slovenský jazyk a literatúra  

Vyučovala som predmet SJL v 5. ročníku. Vyučovací proces bol viac zameraný na rozvoj 

komunikácie žiakov s uplatnením jazykových pravidiel. Žiakom sa pracovalo dobre, mali 

vedomosti a zručnosti zo 4. ročníka. 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.  

     Učivo sa prebralo, žiaci majú osvojené základné vedomosti zo SJL. V triede sa nachádza aj 

žiak so ŠVVP s mentálnym postihom, s ktorým som pracovala podľa IVP. Počas pravidelnej 

dochádzky do školy žiak učivo zvládal, ak však bol doma dlhšie obdobie (1 týždeň), museli 

sme sa k učivu opäť vrátiť. 

Dejepis – 5. 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. Pracovali sme s  interaktívnou tabuľou, 

vytvárali sme prezentácie, žiaci vypĺňali pracovné listy, čítali sme historické publikácie. 

Dejepis deti zaujal, získali základné kľúčové kompetencie. 
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VYHODNOTENIE PRÁCE  TRIEDNYCH  UČITEĽOV 

 

Mgr. Lenka Jančoková – 1. ročník 

   V školskom roku 2011-2012 som si predsavzala začať priúčať deti týmto pravidlám: 

1.  Zavedenie pravidiel v triede. 

2.  Utužovanie spolupráce detí, vzájomná pomoc. 

3. Pestovanie športových aktivít. 

4. Používanie takých foriem a metód v triede, aby vyuč. hodiny boli zaujímavé  a pestré. 

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

6.  Viesť deti k zodpovednosti za svoje činy, učiť ich riešiť problémy medzi sebou. 

 

V triede sme si zaviedli pravidlá- neskákať iným do reči, hlásiť sa, vedieť počúvať aj 

druhých, byť trpezlivý a vytrvalý, neposmievať sa druhým. Keďže žiaci sú prváci, 

v dodržiavaní pravidiel sme len na začiatku. Ešte im chýba vytrvalosť, keď sa hlásia, tak aj 

vykrikujú, temperamentnejším robí problém aj počúvať druhých. Stane sa, že sa posmievajú, 

ale potom ich „vyhanbíme“ a upokoja sa. 

Spoluprácu a utužovanie detí nacvičujeme najmä pri práci v skupine. Žiakov dávam do 3-

členných skupín, v ktorých by mala byť práca efektívnejšia. Stane sa, že robia napr. dvaja 

a tretí sa „vezie“. Pri vyhodnotení to však vedia deti kriticky povedať, že ten a ten 

nerobil...Keďže sú malí, ešte si z toho nič nerobia. 

Športu sa venujeme najmä na pohybovej príprave a v rámci ŠKD. Aj počas etickej výchovy 

alebo triednickej hodiny zvykneme chodievať von a hrávame hlavne loptové hry. Viaceré deti 

nevedia chytiť loptu po prihrávke alebo hodiť loptu ďalej. 

Na vyučovacích hodinách často využívam oddychové chvíľky, drobné didaktické hry,... Na 

matematike sa hrávame Na poštára, Kolotoč, domino, deti stavajú veže; Hádaj, na aké číslo 

myslím, žiaci sa radi hrali Na obchod. Na slovenskom jazyku sme si vymýšľali básničky 

k jednotlivým písmenám, pracovali sme s veľkými obrázkami a vymýšľali vety, žiaci skladali 

zo slov vety, radi sa hrali na učiteľa, hádali písmeno, ktoré držali v ruke, využívali sme dlhé 

karty so slovami, zvykli si sami diktovať slová a chodili písať na tabuľu,...Občas som im 

zahrala vareškové divadlo alebo oni znázorňovali pohybom určité slovo na tabuli. 

Vzťah k prírode sme prehlbovali skoro na všetkých vyučovacích hodinách. Využívali sme 

obrázky v matematike, v šlabikári a na samotnej prírodovede sme aj kreslili, vystrihovali, 

triedili obrázky a hrali domino. Pri každej príležitosti deťom pripomínam, že odpadky patria 

do koša. 

Títo prváci sú veľmi neposední, ťažko sa s nimi pracuje, mnohí sú hraví. Ak príde medzi nimi 

ku konfliktu, snažím sa, aby sa ospravedlnili. Nerobí im problém povedať „prepáč“, ale ako 

úprimne to myslia, vedia len oni. Problémy medzi nimi riešim ja, nájde sa pár jednotlivcov, 

ktorí často žalujú, ale keď to začnem vyšetrovať, ani oni v tom nie sú nevinne.  

Exkurziu sme po dohode s p.uč. Herchlom zmenili. Miesto návštevy Kremnice sme 

absolvovali aktivity vo vedecko-zábavnom centre v Leviciach (Atlantis centrum). Deťom sa 

veľmi páčilo, mohli si vyskúšať rôzne technické vynálezy. V júni sme absolvovali výlet do 

Bojníc. Prezreli sme si zámok a poprechádzali sme sa v ZOO. Žiakom sa páčilo, výklad 

v zámku bol prispôsobený ich veku a v zvieratká v ZOO majú vždy svoje čaro, čo malí prváci 

vedia oceniť. 

Rodičovské združenia prebiehali podľa programu. 
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Mgr. Viliam Herchl – 2. ročník 

Podľa plánu práce sme uskutočnili školský výlet ( Župkov – Bojnice ( Bojnický zámok a 

ZOO) – Župkov). Zúčastnili sme sa na exkurzii v Leviciach - Atlantis, ktorá bola zameraná na 

tvorivé hry a rozvoj logického myslenia. 

Ciele :  

- Upevňovanie kolektívu 

- Dosiahnutie, čo najlepších výchovno-vyučovacích výsledkov 

- Dobrá spolupráca s rodičmi 

Na vyučovaní som presadzoval 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. 

Deti s radosťou pracovali s pracovnými listami na všetkých predmetoch, ktoré som si vždy 

pripravil na dané témy. 

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

a regióne Kľakovskej doliny. 

Spolupráca s rodičmi počas celého školského roka bola na dobrej úrovni, pravidelne som ich  

informoval o práci žiakov, správaní a prospechu a mojej práci. 

Najlepší žiaci – Timotej Boháč, Matej Bara a Branislav Šopa – títo žiaci dostali pochvalu 

triednym učiteľom za výborný prospech a vzornú prípravu na vyučovanie. 

Záver 

So žiakmi II. ročníka sa mi počas školského roka spolupracovalo celkom dobre. Kolektív 

žiakov sa stmeľuje, ale vyžaduje veľa trpezlivosti , pretože žiaci sú živí a  len postupne sa 

učia plniť svoje povinnosti a disciplinovane dodržiavať školský poriadok. Novú žiačku Silviu 

Víglašskú ešte neprijali celkom medzi seba. 

Teší ma, že aj žiačky rómskeho pôvodu chodia do školy pravidelne a dosahujú celkom dobré 

výsledky. 

Treba naďalej pracovať na tom, aby radi chodili do školy a mali  radosť zo získavania nových 

vedomostí. 

Do III. ročníka postupujú všetci žiaci. 

 

Mgr. Zuzana Kurková – 3. ročník  

V šk. r. 2011/2012 navštevovalo 3. triedu 18 žiakov. V januári sa 1 žiak odsťahoval do 

Banskej Bystrice, takže tento šk. r. končí ročník 17 žiakov- 9 dievčat a 8 chlapcov. Všetci 

žiaci postupujú do ďalšieho ročníka. Z toho 3 žiaci vyznamenaní s priemerom 1- T. Hocková, 

P. Repiský, L. Vicianová, D. Adamská, M. Fusatý.  

Žiaci sa počas šk. roka venovali záujmovej činnosti. Navštevovali záujmové útvary: Kvapka, 

Tanečný, Relax. 1 žiačka chodí do ZUŠ v Žarnovici.  

Žiaci už začali reprezentovať školu v mimotriednych aj v mimoškolských akciách. Tatiana 

Hocková reprezentuje školu v speve. Zúčastnila sa súťaže Dolina, dolina(zlaté pásmo), Slávik 

Slovenska(Krupina), Dilongstar(Trstená), Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda(Žarnovica). 

Žiačku som navrhla na pochvalu riaditeľkou školy nielen za jej aktivitu ale aj za vynikajúci 

prospech a prístup k práci.  

Peter Repiský bol na Pytagoriáde v Žarnovici  Lucia Vicianová s Milanom Beihofnerom nás 

reprezentovali v športe na Kinderiáde v B. Bystrici.(L. Vicianová bola 4. vo svojej kategórii 

v hode plnou loptou)  
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Aj ostatní žiaci sa zapájajú do mimotriednych akcií. Účinkujú v programoch v dedinách 

k rôznym akciám, chodia popoludní do plavárne, ranč Františka z Asisi, turistické vychádzky, 

všetko sú to akcie , ktoré organizujú pedagógovia z našej školy. 

V druhom polroku začali Hocková s Repiským, P. prispievať aj do školského časopisu.  

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Stretávame sa na RZ ale aj mimo nich. 

Chodia sa informovať na prospech aj správanie svojich detí aj mimo termínov, často aj 

telefonicky. Takto riešime aj problémy, ktoré ich deti občas majú so spolužiakmi. 

Nakoľko ja zatiaľ 5 detí z triedy integrovaných a majú individuálny plán, spolupracujem aj 

s CPPPaP v Žarnovici.  

 

Mgr. Ivana Betková –  4. 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. V tomto školskom roku sa 

opäť vyskytli problémy vo vzťahoch medzi dievčatami. To sa nám podarilo takmer úplne 

odstrániť. Na triednických hodinách sme sa najčastejšie zaoberali šikanovaním, jeho formami 

a upozorňovaním na to, čo všetko sa klasifikuje ako šikanovanie. Oproti predchádzajúcemu 

školskému roku sa správanie žiakov výrazne zlepšilo aj v tejto oblasti, emocionálne dozreli. 

Boli udelené aj výchovné opatrenia – pokarhanie triednym učiteľom za vymeškané 

neospravedlnené hodiny a agresívne správanie voči spolužiakovi. 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 výrazne 

nezmenila. Na 2. stupeň ZŠ odchádza kolektív detí s dobrými vzájomnými sociálnymi 

väzbami. 
  

Mgr. Jana Tomášová – 5. ročník 

V oblasti výchovy 

   V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v V. ročníku.  Hlavnú pozornosť som 

venovala vzájomnému spoznávaniu sa,  rozvíjaniu komunikácie medzi mnou a žiakmi a tiež 

medzi žiakmi navzájom. V triede sa nachádza veľmi veľa šikovných žiakov, ktorí sú 

pracovití, svedomití a pristupujú k svojmu vzdelávaniu zodpovedne. Sú tam však aj žiaci, 

ktorí si neustále zabúdajú pomôcky, nerobia si domáce úlohy, nepripravujú sa na hodiny.  

Správanie väčšiny z nich je v súlade so VPŠ. V triede sú aj žiaci, ktorí svojím správaním 

a konaním narúšajú vyučovací proces, vyrušujú svojich spolužiakov alebo učiteľov,  porušujú 

VPŠ. Problémy so žiakmi som riešila buď ústnym pohovorom so žiakom alebo s rodičom. 

V priebehu školského roka boli udelené aj výchovné opatrenia. Snažila som sa  upevňovať 

triedny  kolektív. Zdôrazňovala som  spolupatričnosť a priateľstvo. Všetky metódy a formy 

práce so žiakmi boli orientované tak, aby v triede vládla harmónia medzi žiakmi a mnou, ale 

i ostatnými vyučujúcimi.   

V oblasti  vzdelávania 
Príčiny neúspechov sa pravidelne rozoberali  na  triednických hodinách, ale aj individuálne 

a spoločne sa hľadali  východiská  pre  zlepšenie  výsledkov. Žiaci boli  motivovaní tak, aby 

sa zapájali  aj do mimovyučovacích aktivít a súťaží. 

Spolupráca s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni, čo dokazuje účasť na rodičovských 

združeniach.  
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Mgr. Jaroslava Žabková – 6. ročník 

V triede je 20 žiakov, z toho 12 dievčat a 8 chlapcov. V triede je 1 žiačka, ktorá pracuje podľa 

IVVP. 

Žiaci sa v prevažnej miere správali v súlade s Vnútorným poriadkom školy pre žiakov.  Na 

vyučovacích hodinách boli žiaci prevažne aktívni. Niektorí žiaci sa zapájali do rôznych 

súťaží, reprezentovali školu na mimoškolských akciách. V triede  bola priaznivá atmosféra 

založená na otvorenosti a vzájomnej pomoci. Komunikácia so žiakmi bola orientovaná na 

vytváranie vzájomnej dôvery vo vzťahu učiteľ – žiak. 

Žiaci sa zúčastnili školského výletu do Bojníc – návšteva Bojnického zámku a ZOO. 

V mesiaci jún sa uskutočnilo RZ. Rodičia boli informovaní o dosahovaných výchovno-

vzdelávacích výsledkoch žiakov.     

        

Mgr. Martina Gáborová – 7. ročník 

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

bolo pokračovať vo formovaní kolektívu, viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti. 

Myslím si, že vzťah žiak – učiteľ je veľmi dobrý. Tak isto sa upevnili vzťahy medzi žiakmi 

v triede. Tvoria ucelený kolektív. Mnohí žiaci sú šikovní, pracovití, pripravujú sa, majú dobré 

výsledky. Sú však aj takí, ktorým sú škola, výsledky v škole ľahostajné. Nepripravujú sa, 

zabúdajú pomôcky, na hodinách sú pasívni. Väčšina žiakov sa správa podľa pravidiel VPŠ. 

Sú však aj žiaci, ktorí svojím konaním, postojom k učeniu sa, príprave na hodiny, vzťahom 

a správaním sa k učiteľom, VPŠ porušujú. Tieto porušenia VPŠ som riešila vždy aktuálne so 

žiakom, ústnym pohovorom, v prípade potreby s rodičom žiaka a počas školského roka boli 

udelené aj výchovné opatrenia. Výchovné problémy, ktoré bolo potrebné riešiť - vyrušovanie 

na hodinách, nepripravenosť na vyučovanie, nedisciplinovanosť počas prestávok, záškoláctvo, 

fajčenie. Medzi moje priority patrí naďalej upevňovanie vzťahu žiakov k svojej triede, 

ku škole. Dbám o to, aby sa o svoju triedu starali, udržiavali si vo svojich veciach aj v triede 

poriadok, aby si vážili priestory, v ktorých sa učia. Veľkou výhodou je, že môžem svoju 

triedu učiť predmety OBN, MDV, SVY, teda výchovné predmety.  

V triede máme  žiaka, ktorý pracuje podľa IVVP. 

 Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Počas školského roka boli 4 RZ. Osvedčili 

sa individuálne konzultácie, korešpondenčné informácie o VVV žiakov. Touto formou boli 

všetci rodičia informovaní o svojom dieťati, čo potvrdili podpisom. 

 

Ing. Dana Bieliková – 8. ročník 

V tomto školskom roku navštevovalo ôsmu triedu spolu 23 žiakov, z toho 14 chlapcov 

a 9 dievčat. Dve žiačky a to Michaela Štefančová a Viktória Laurová prestúpili na začiatku 

školského roku na iné školy. S triedou sme absolvovali exkurziu do Minciarne v Kremnici 

a náučného vedeckého centra Atlantis v Leviciach, spojenú s prehliadkou gotického kláštora 

v obci Hronský Beňadik. Záverečný výlet sme mali do Liptovského Jána spojený 

s prehliadkou Stanišovskej jaskyne, výstupom na Chopok a s návštevou kúpaliska. 

V priebehu prvého polroka dostali žiaci Azor, Kotrla znížené známky zo správania na 

uspokojivé za fajčenie v areály školy a Kadeřábek mal správanie menej uspokojivé a to za 

fajčenie v areály školy a prinesenie alkoholu na školskú diskotéku. Na konci školského roku 

mali znížené známky zo správania na uspokojivé Bielik- falšovanie ospravedlnenky a 13 

neospravedlnených hodín, Kotrla, Azor a Kokles za svojvoľné odídenie zo školskej akcie. 

Uvedení žiaci patria k najproblematickejším žiakom tejto triedy. Kotrla má poruchu ADHD, 

všetky problémy riešim s matkou a nevlastným otcom v spolupráci so sociálnym odborom  
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v Žarnovici, je snaha o jeho umiestnenie do nápravného výchovného zariadenia. Kadeřábek je 

žiak, ktorý nevie zvládnuť presťahovanie do iného miesta bydliska , nového partnera matky 

a rieši to túlaním sa, nenosením pomôcok, nepripravenosťou na vyučovanie, chodením poza 

školu, fajčením. Celý problém som riešila s matkou, či už osobne alebo telefonicky, tiež som 

bola situáciu nahlásiť po dohovore s matkou na odbor sociálnych vecí do Žarnovice. Ďalším 

problematickým žiakom je Bielik, ktorý má 13 neospravedlnených hodín, sfalšoval 

ospravedlnenku, nepripravuje sa na vyučovanie, na hodinách nepracuje, ku všetkému je 

ľahostajný. S matkou som v telefonickom kontakte, snažíme sa o zlepšenie jeho správania 

a prospechu, avšak zatiaľ je to neúspešné. Martin Kokles dovŕšil v tomto školskom roku už 16 

rokov , vidno to na jeho správaní v kolektíve, že je od ostatných starší- slovník, vzťah 

k dievčatám, je dosť často ľahostajní ku svojím vyučovacím výsledkom, čo sa prejavilo aj na 

jeho prospechu. Mnohí chlapci sú všeobecne nezodpovední k plneniu si svojich povinností, je 

im jedno akú dostanú známku a je im jednu aj spôsob a stupeň potrestania, ich motivácia k 

vzdelávaniu je prakticky nulová.  

V triede sú však aj žiaci šikovní, ktorí sa na vyučovanie pripravujú svedomito 

a dosahujú veľmi dobré výsledky a tiež ich správanie je úplne v súlade so školským 

poriadkom. Jedná sa o Repiskú, Betkovú, Boháčovú. V triede je žiak integrovaný a to Bartoš, 

je k nemu potrebný individuálny prístup zo strany učiteľov, avšak tento žiak nemá často 

o učenie záujem, chýba domáca príprava, hoci s matkou chodí pravidelne do CPPPaP 

v Žarnovici, matka si je  vedomá, že jeho motivácia k učeniu je slabá a absentuje domáca 

príprava.  

 V triede bolo veľmi často riešiť problémy, či už zo správaním, prospechom, plnením si 

základných povinností, mnohí žiaci si nevedia priznať vlastné pochybenie, tešia sa 

z neúspechu druhého, často sa nevedia jeden druhého podržať, obviňujú jeden druhého. 

Hlavne slovník niektorých chlapcov je veľmi vulgárny(Bielik, Kokles, Kotrla,  Azor, Meliš ) . 

 Uvedené problémy som riešila na triednických hodinách, indivdiuálnym dohováraním 

a rozprávaním sa so žiakmi, avšak výsledky boli u mnohých len dočasné, prípadne žiadne. 

Každý problém, ktorý sa vyskytol som riešila s príslušným rodičom, aby títo boli aktuálne 

informovaní o vzniknutej situácii. V priebehu školského roku sa uskutočnilo celkovo 5 

rodičovských združení,  účasť bola veľmi nízka.  

 

Mgr. Peter Jakúbek – 9. ročník 

Oblasť výchovy 

   Venoval som zvýšenú pozornosť  rozvíjaniu komunikácie medzi a žiakmi a tiež medzi 

žiakmi navzájom. Metóda  osobného   kontaktu so žiakmi, rozhovor a metóda  vysvetľovania 

nevhodnosti nesprávneho konania sa vo výchovnej práci osvedčila aj minulý školský rok.       

    V niekoľkých prípadoch porušovania zásad kultúrnosti a nerešpektovania pravidiel boli 

využité výchovné opatrenia. Na druhej strane boli žiaci aj 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. Z pohľadu na vyjadrovanie sa žiakov možno konštatovať, že sa 

udomácňujú v slovnej zásobe žiakov vulgarizmy.  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  viac metóda motivácie pomocou 

príležitosti na pochválenie, hlavne žiakov povahovo labilnejších, ktorých mám tiež v triede 
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niekoľko. Myslím  si, že na mnohých žiakov, najmä chlapcov, výchovne pôsobí i môj osobný 

príklad. 

Oblasť  vzdelávania 

Príčiny neúspechov sme pravidelne rozoberali  na  triednických hodinách, ale aj 

individuálne. Spoločne sme hľadali  východiská, ako   zlepšiť  výsledky. Pomohol som 

zabezpečiť pomoc slabším žiakom lepšími, prípadne vyučujúcimi. 

Žiaci boli  motivovaní tak, aby sa zapájali  aj do mimovyučovacích aktivít a súťaží, čo  

naplnili Betko, Mokrá, Palatínusová a chlapci,  ktorí reprezentovali školu v športových 

súťažiach.    

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  Žigmunda Šarköziho. 
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ZHODNOTENIE  PRÁCE  V ZÁUJMOVÝCH  ÚTVAROCH 

 

LOPTOVÉ  HRY – Mgr. Andok 

Celoročná činnosť krúžku bola zameraná na tieto základné aktivity : 

 Základné prvky basketbalu 

      2.   Základné prvky volejbalu 

      3.   Základne prvky futbalu 

      4.   Rozvoj obratnosti a kondície 

V školskom roku 2011/2012 pracovali na škola dva krúžky s počtom žiakov 30. Počas roka sa 

však 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. 

 

PRIATELIA ZEME – Mgr. Andoková 

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, kde sme vysádzali ďalšie rastliny. 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.   Nezabudli sme na tradíciu pálenie 

sviec pri hroboch partizánov na Škurátke, ktorú sme najskôr vyčistili a upravili. Hlavnou 

náplňou práce bolo upevňovanie zdravia, boli sme na niekoľkých celodenných turistických 

výletoch v našom okolí. Boli o to zaujímavejšie, že boli v zime, keď bolo veľa snehu. Stali sa 

z nás aj hokejoví fanúšikovia, boli sme  dvakrát na zápas vo Zvolene. Poslednou akciou bolo 

jazdenie na koňoch, čo sa deťom veľmi páčilo. 

 

VŠETEČNÍK – Mgr. Andoková 
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. 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.  Boli sme na výlete v Bratislave. Deti bavilo aj 

pečenie a varenie. Práca bola rôznorodá, myslím, že každý sa mohol niečomu novému naučiť, 

prípadne zdokonaliť. Navštívili sme aj plaváreň v Žiari nad Hronom. Boli sme pri Pokutskom 

vodopáde. 

 

SLOVENČINA TVORIVO A HRAVO – Mgr. Gáborová 
     V školskom roku 2011/12 bolo v krúžku zapísaných 13 žiakov. Náplňou našej práce bolo 

upevniť a rozšíriť poznatky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry.  

     V rámci krúžkovej činnosti som tiež pripravovala žiakov na rôzne recitačné súťaže – 

prednes poézie a prózy, Šaliansky Maťko. V rámci krúžku sme pripravovali práce, ktoré 



                           Základná škola s materskou školou Župkov 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2011/2012 strana 58 
 

vyhlásili rôzne organizácie, napr. Európa v škole, Týždeň boja proti drogám, Súťaž o najkrajší 

list a pod. Niektorí žiaci si v rámci krúžku pripravovali texty, ktoré sa objavili v šk. on-line 

časopise Žužihlas. Najčastejšie sme pracovali s i-cvičeniami na www.bezkriedy.sk. Ich 

výhodou je, že poskytnú žiakovi spätnú väzbu, nie je teda odkázaný na učiteľovu kontrolu.  

 

 KULTÚRNA ÚDERKA – Mgr. Jakúbeková 

 

 V školskom roku 2011 -12 bolo v krúžku zapísaných 21 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 utorok, no pred 

vystúpením aj častejšie. Účasť prihlásených žiakov bola 71%. Členovia krúžku vystúpili 

s programom na kultúrnych podujatiach pre rodičov a ostatnú verejnosť : 

 Akadémia v októbri - Úcta k starším, 

 Vianočný benefičný koncert,  

 Akadémiu k Dňu matiek, 

 Otvorenie Kolesa v hornom Župkove. 

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 prvej kategórii sa žiačka umiestnila 

na prvom mieste a postúpila do krajského kola a v kategórii tretej ďalšia žiačka na treťom 

mieste.  Tiež sa členovia krúžku aktívne podieľali pri príprave súťaže Dolina, dolina, do 

ktorej sa úspešne zapojili 4 žiačky / získali zlaté a strieborné pásmo/. Prvýkrát sme sa zapojili 

do medzinárodnej speváckej súťaže v speve moderných piesní Dilongstar. Dve žiačky 

postúpili aj do celoslovenského finále. No a niekoľko žiakov sa v rámci krúžku pripravovalo 

aj na rôzne recitačné súťaže.  

 

KVAPKA – Mgr. Kurková 

Počas celého školského roka navštevovalo krúžok 22 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka. Stretávali 

sme sa raz do týždňa, väčšinou v utorok. Svoju činnosť sme zameriavali na prácu 

s odpadovým materiálom, z ktorého sme vyrábali darčeky, hry, predmety dennej potreby. Deti 

si vyberali aktivity , ktoré chceli robiť. Ručné práce sme striedali s čítaním kníh, ktoré si žiaci 

doniesli, s hraním spoločenských hier, s výtvarnou činnosťou alebo hrami a pohybovými 

aktivitami.  

   Prácu záujmového útvaru sme ukončili spoločnou akciou s rodičmi do Zvolena na Pustý 

hrad. Akcia sa nám vydarila a už sme sa dohodovali na ďalšej, v nasledujúcom školskom 

roku. 
 

RELAX – Ing. Bieliková 

Záujmový útvar navštevovali žiaci prvého až štvrtého ročníka každý utorok, prípadne aj 

v stredu, ak pre moju neprítomnosť v škole v tento deň  krúžok byť nemohol. Pracovali sme 

podľa plánu, ktorý som zostavila na začiatku školského roku. Žiaci chodili na krúžok radi, 

ochotne sa zapájali do všetkých činností, boli disciplinovaní. V jesenných a jarných 

mesiacoch sme chodili do prírody, opekali sme, zbierali šípky, pozorovali stopy živočíchov, 

http://www.bezkriedy.sk/


                           Základná škola s materskou školou Župkov 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2011/2012 strana 59 
 

učili sa spoznávať rastliny rastúce na lúkach a v lese. Boli sme aj na Farme sv. Františka 

v obci Horné Hámre, kde sa deti vozili na koňoch. Na školskom ihrisku sme sa bicyklovali, 

žiaci si upevňovali zručnosti v jazde na tomto dopravnom prostriedku, pričom niektorá žiaci 

sedeli na bicykli po prvýkrát a v rámci krúžku sa naučili bicyklovať. Učila som ich bežeckú 

abecedu, techniku behov, skokov a hodov, na záver sme mali súťaže, pričom každý  účastník 

dostal medailu. Žiaci získali aj základy basketbalu, dribling, presnosť streľby na kôš. 

V zimných mesiacoch pokiaľ bol sneh sme sa sánkovali, korčuľovali, stavali snehuliakov. 

Keď počasie nebolo vhodné na pobyt vonku piekli sme v školskej kuchynke medovníky, 

mufiny, urobili sme si puding, zhotovovali sme obrázky z prírodnín, krepového papiera, 

vrchnákov z fliaš, vymaľovávali sme obrázky a pozerali náučné prírodopisné filmy, o ktorých 

sme sa následne zhovárali. V rámci krúžku žiaci získali aj zručnosti v práci s počítačom 

a mikroskopom. 
 

NOVINÁRSKY KRÚŽOK – Mgr. Jakúbek 

Žiaci pracovali aktívne a s radosťou. Svedčia o tom príspevky do časopisu, ktorý v uplynulom 

školskom roku vychádzal vo virtuálnej podobe, a je možné príspevky prečítať na webovom 

sídle školy.  Z výberu príspevkov bola vydaná v júni ročenka v tlačenej podobe v niekoľkých 

exemplároch.  

 

TANEČNÝ KRÚŽOK – Mgr. J. Tomášová 

I. stupeň 

V školskom roku 2011/2012 bolo zapísaných na tanečný krúžok 23 detí prvého stupňa. Počas 

školského roka sa niektoré deti odhlásili, iné deti chodili aj keď  neboli prihlásení. Cieľom 

krúžku bolo rozvíjať rytmus a pohyb u detí, koordináciu pohybov. V rámci školského roka 

sme neboli nikde vystupovať, vzhľadom k tomu, že sme sa učili tancovať, hýbať sa do rytmu, 

počúvať rytmus. Deti mi na krúžok chodili veľmi rady. Stretávali sme sa raz do týždňa, 

v stredu poobede. 

II. stupeň 

V školskom roku 2011/2012 navštevovalo krúžok 19 žiakov. Počas školského roka sa 

niektoré žiačky odhlásili. Cieľom krúžku bolo rozvíjať pohyb u žiakoch, aby sa hýbali, aby 

vedeli skoordinovať pohyb rúk a nôh. Počas školského roka sme vystupovali viackrát, či to 

bolo na vianočnej akadémii, na Deň matiek a pod. Žiačky na začiatku krúžku neboli také 

smelé, hanbili sa ukázať, čo v nich je, ale postupne naberali odvahu a vystupovanie nebolo 

pre nich také stresujúce. So žiačkami som veľmi spokojná, rozhýbali sa, rytmus cítia, vedia sa 

hýbať do hudby. Stretávali sme sa raz do týždňa, v piatok, ak bolo vystúpenie, aj dvakrát do 

týždňa. 

 

CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA – Mgr. Tomášová 

Záujmový útvar bol vytvorený pre žiakov 9. ročníka s cieľom upevniť učivo zo slovenského 

jazyka a literatúry a pripraviť žiakov na celoslovenské testovanie T-2012. Pracovali 

s výukovými programami, riešili úlohy, ktoré vychádzali z daných textov. Venovali sme sa 

ľudovému úsloviu, jeho vysvetleniu a pochopeniu v živote človeka. Žiaci riešili testy so 

zameraním na čitateľskú gramotnosť. Pracovali s odbornými a umeleckými textami, 

vyhľadávali spoločné a rozdielne znaky textov.  
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POČÍTAČOVÝ  KRÚŽOK – Ing. Dušan Herko 

Počas roka sa žiaci venovali tvorbe webových stránok pomocou CMS Wordpress. Žiaci sa 

s ním naučili pracovať, využívať jeho možnosti a inštalovať rôzne doplnky a rozšírenia. 

Cieľom bolo vytvoriť webovú stránku s využitím čo najviac moderných technológií. Žiaci sa 

naučili pracovať s databázou a webovým serverom, na ktorý si nahrali výsledný projekt. 

Prácu v záujmovom útvare hodnotím pozitívne, pretože žiaci získali nové vedomosti, 

zručnosti v informačných technológiách. 
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ZHODNOTENIE PRÁCE V MATERSKEJ ŠKOLE ZŠ S MŠ ŽUPKOV 

 

Do materskej školy v školskom roku 2011/2012 bolo prijatých 24 detí. V druhom polroku 

jedno dieťa Karin Melišová prestúpilo do inej MŠ z dôvodu odsťahovania zo Župkova. Počas 

školského roku  v druhom polroku nastúpili dve deti v apríli 2012 – Ronald Repiský, Marek 

Lacko. Dochádzka v tomto školskom roku bola veľmi dobrá. Tento školský rok sme mali  8 

predškolákov. Po písomnom súhlase rodičov v MŠ zrealizovali z CPPPaP Žarnovica 

individuálne vyšetrenie u detí predškolského veku formou psychodiagnostickej metodiky. 

Zistenia boli nasledovné: 

Adamská, Jarka je pripravená na vstup do školy 

Barbora, Dávid  pripravený na vstup do školy 

Grégerová, Sofia neabsolvovala testovania zo zdravotných dôvodov 

Koháni, Adam je pripravený na vstup do školy 

Meliš, Lukáš pripravený na vstup do školy 

Ondrušek, Patrik pripravený na vstup do školy, mierny sigmatizmus, rotacizmus  

Retling, Kristián doposiaľ nedosiahol požadovanú úroveň všeobecného vývinu. Sigmatizmus, 

rotacizmus, dyslália, nedostatočné postihovanie podobností a rozdielov, nedostatočne 

rozvinutá grafomotorika a schopnosť kategorizácie, odporúčané komplexné psychologické 

vyšetrenie. 

Tekely, Jakub sigmatizmus, nezrelá grafomotorika, nedostatočné postihovanie podobností 

rozdielov, slabšie matematické predstavy. Odporúčané odklad povinnej školskej dochádzky 

o 1 rok /pravidelná návšteva materskej školy/. 

Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako pozitívnu. Rodičia sa zaujímajú o výchovno-vzdelávacie 

výsledky svojich detí, spolupracujú s učiteľkami, podieľajú sa na chode triedy. V mesiacoch 

sa uskutočnili tieto akcie s deťmi: 

 

SEPTEMBER 

 27.9. bolo zrealizované rodičovské združenie , zúčastnilo sa 15z 24rodičov, boli 

oboznámení  so ŠkVP Múdra sovička a plánom práce MŠ. 

 Zber liečivých rastlín, sušili, kreslili, dotvárali herbár, získali informácie o význame 

byliniek pre človeka. 

 Vykopávanie a následne pečenie zemiakových chipsov z vlastnej úrody 

 V spolupráci so ZŠ divadielko Jack a Fazuľka 

 Vytvárali sme bylinkovú skalku 

 Poznávali prácu hasičov 

 V rámci environmentálneho zamerania čistili prírodné prostredie okolia MŠ 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese sa oboznamovali s MŠ, hračkami, orientáciou 

v okolí, novými priateľmi, rešpektovaním pravidiel 

 Prebiehal proces adaptácie, integrácie detí v MŠ 

Priemerná dochádzka  v mesiaci september : 15,7         

 

OKTÓBER 

 V rámci environmentálneho projektu deti poznávali charakteristické znaky jesene – 

vychádzkami. 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese rozlišovali zeleninu a ovocie, cez zážitkové 

učenie vyberali vypestovanú zeleninu. 
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 Spoločná akcia s rodičmi – tekvicoriáda /rodičia a deti vyrezávali tekvicových 

panáčikov/. 

 Deň jablka /strúhali, piekli koláč, jedli a i./. 

 V rámci medzinárodného dňa knižníc – návšteva starej mamy, ktorá deťom prečítala 

rozprávku / deti vyjadrovali dojmy formou výtvarného umenia, dramatizáciou a i./. 

 Čistenie školskej záhrady, zber úrody – návyk starostlivosti o prírodu. 

 Mesiac úcty k starším /vystupovanie v SD/. 

 Vozili sa na poníkovi. 

 Depistáž logopedičky. 

 Púšťanie šarkanov. 

 Ukážka školákov / divadielko, básne/. 

 Návšteva divadelného predstavenia v spolupráci s mikroregiónom Kľakovskej doliny  

v ZC  / Červená čiapočka trochu inak/. 

 Škôlkari predviedli divadielko prvákom. 

Priemerná dochádzka v mesiaci október: 16 

 

NOVEMBER 

 Cez výchovno-vzdelávací proces deti poznávali, triedili, rozlišovali  zmyslovými 

orgánmi  ovocie a zeleninu – pripravovali si vitamínové dobroty. 

 Poznávali svoje telo, získavali poznatky na základe zážitkového učenia – návšteva 

kabinetu/rozlišovali orgány vnútorné, vonkajšie/, dôležitosť pohybu na čerstvom 

vzduchu. 

 Učili sa separovať a triediť odpad – vytvorili ,,Vláčik separáčik“. 

 Oboznamovali sa s bezpečnosťou na ceste – prednáška policajtky majorky 

Šmondrkovej. 

 Zapojili sme sa do súťaže Polícia očami detí. 

Priemerná dochádzka v mesiaci november: 13,7 

 

DECEMBER                                                

 Pozorovali vplyv počasia na prírodu. 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese a v rámci ľudových tradícií sa oboznamovali so 

zvyklosťami na Vianoce, mali adventný kalendár.  

 Do MŠ zavítal Mikuláš s darčekmi pre deti. 

 Zážitkové učenie – vytvárali s p. Vozárovou ikebany používali fantáziu, 

predstavivosť. 

 Spoločné pečenie s mamičkami – medovníčky. 

 Ukážka pečenia tradičných vianočných oblátok, vianočných trubičiek/ľudové 

zvyklosti/. 

 Návšteva prváčikov na vyučovacej hodine. 

 Návšteva kostola – jasličky s Ježiškom. 

 Vystúpenie na vianočnej akadémii spoločne so školákmi. 

 Pripravili besiedku pre rodičov.  

Priemerná dochádzka v mesiaci december: 9,7 

                

JANUÁR 

 Hry so snehom , stavanie snehuliakov, sánkovanie, bobovanie, otužovanie snehom. 
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 Zápis predškolákov do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili 8 predškolákov, 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. 

 Kŕmili vtáčiky, pripravovali im semiačkové koláčiky. 

 Návšteva školákov- predstavili nám divadielka ako napr: Pod hríbom a i. 

 V rámci oboznamovania s ľudovými tradíciami, formou zážitkového učenia si deti 

spolu s tetami v ľudových krojoch pripomenuli a vyskúšali si  tradičné páračky 

v zimnom období 

 V projekte o zdraví – návšteva očnej lekárky z Banskej Bystrice  

Priemerná dochádzka v mesiaci január: 14,4 

 

FEBRUÁR  

 Cez edukačné aktivity a formou zážitkové učenia sa oboznamovali s prácou ľudí, 

exkurzia v obchode – práca predavačky. 

 Ľudové tradície – fašiangový program, s ktorým navštívili pani riaditeľku, prvákov, 

obecný úrad, tety kuchárky, predavačky. 

 Naučili sa piecť tradičné fašiangové jedlo – fanky. 

 V spolupráci s rodičmi v školskej jedálni karneval. 

 Návšteva uja muzikanta – oboznámenie s hudobným nástrojom /saxofón/. 

 Pripravili srdiečka pre rodičov na Valentína. 

       Priemerná dochádzka v mesiaci február: 14,4 

  

MAREC 

 Zapojili sa do súťaže Vesmír očami detí. 

 15.3. v spolupráci s mikroregiónom  – Župkov  -  „Ako sa Otesanček polepšil“ tvorivé 

dielne po predstavení. 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese sa oboznamovali so svojou obcou, okolitými 

dedinami, rozdielmi medzi mestom a dedinou, oboznámili sa s históriou návštevou 

pomníka na Brode. 

 Zapojili sme sa do súťaže Veselé zúbky, kde v spolupráci s rodičmi ,deťom pripravili 

divadielko o dôležitosti starostlivosti o zúbky. 

 deti získali balíčky /zubná pasta, kefka a presýpacie hodiny/. 

 V rámci mesiaca knihy sme absolvovali návštevu školskej knižnice, v spolupráci 

s mikroregiónom  Kľakovskej doliny naši škôlkari pripravili divadelné predstavenie 

Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktoré predstavili okolitým materským škôlkam, 

školákom . 

 V spolupráci s rodičmi projekt „Putovná kniha“ - čítali doma s rodičmi a prezentovali 

obsah v MŠ. 

 S príchodom  jari vyrábali vtáčiky, kvietky , v spolupráci so školákmi boli pri 

Kľakovskom potoku privítať symbolicky jar / odomykanie kľúčom – potok/. 

 Zber prvých jarných liečivých bylín – Podbeľ. 

Priemerná dochádzka za mesiac marec: 15,7 

 

APRÍL 

 Čistili školskú záhradu, sadili a pozorovali rast , uplatňovali prakticky návyky 

starostlivosti o prírodu. 
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 Sadili v školskej záhrade zeleninu. 

 V rámci spolupráce so škôlkami  sme spolu s deťmi zo škôlky Horné Hámre navštívili 

dopravné ihrisko v Žiari nad Hronom /oboznamovanie s pravidlami cestnej 

premávky/. 

 Zapojili sme sa do zbierky „Deň narcisov“. 

 Cez edukačné aktivity a formou zážitkového učenia mali deti tvorivé dielne – výroba 

korbáča, tradičná šibačka školáčky, škôlkarky, maľovanie a tvorenie veľkonočných 

vajíčok. 

 V spolupráci s CPPPaP absolvovali predškoláci testovanie školskej zrelosti. 

 V rámci projektu Vyčistime si Zem aj naši škôlkari čistili okolie MŠ . 

 V spolupráci s lesným závodom sme mali  pre škôlkarov  a žiakov prvého ročníka 

pripravené dopoludnie o spoznávaní prírody / formou environmentálnych hier/. 

Priemerná dochádzka v mesiaci apríl: 14,7 

                

 MÁJ 

 Pozorovali hmyz, život vodných živočíchov a formou zážitkového učenia stretnutie 

pri Kľakovskom potoku s ujom rybárom, ktorý deťom vysvetlil rybárčenie a i. 

 V spolupráci s mikroregiónom Kľakovskej doliny a základnou školou / prvý stupeň/ 

sme mali hudobný koncert uja Hrehu z Košíc. 

 Sadili sme si na školskom dvore stromčeky. 

 V spolupráci s rodičmi sa na školskom dvore vytvoril ,,chodník zdravia,, pri ktorého 

tvorbe nám pomáhali rodičia, drevený vláčik pre deti /dar od rodičov/. 

 Vychádzky do blízkeho okolia , pozorovanie a počúvanie zvukov v prírode. 

 Vyrábali darček pre mamičky, besiedka ku Dňu matiek. 

 V rámci celosvetového Dňa mlieka sme v spolupráci s prvákmi pripravovali tortu 

z kyslej smotany, mali sme na školskom dvore tvorivé dielne z odpadového materiálu 

– mliečnych produktov. 

 Školáci pripravili športové dopoludnie na ihrisku. 

Priemerná dochádzka v mesiaci máj: 12 

        

JÚN 

 Deň detí sme v spolupráci  s mikroregiónom Kľakovskej doliny pripravili pre deti 

v našej ZŠ s MŠ v telocvični prvý ročník detskej olympiády. 

 Kreslili na cestičku kriedami. 

 Beseda s ujom, ktorý sa stará o prírodu – vysvetlil dôvody starostlivosti. 

 Rozlúčka predškolákov, ktorým slávnostne pani riaditeľka odovzdala osvedčenia 

o absolvovaní predprimárneho vzdelania, odmenou im bola torta a koláče, ktoré 

upiekli mamičky.  

 Spoločný výlet s rodičmi do rozprávkovej krajiny Habakuky – Donovaly. 

 Veľmi pozitívne hodnotím akciu ku Dňu otcov, kde  sme už v druhom ročníku mali 

dosť vysokú účasť  ockov – súťažili,  v závere sme mali spoločnú „opekačku“. Deti 

mali z toho nesmierny zážitok /boli aj mamičky, ktoré pomáhali pri súťažiach/. 

Priemerná dochádzka v mesiaci jún: 14 

 

                                                                                                     Anna Šipikalová, zrš pre MŠ 


