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Východiská a podklady: 

 Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo dňa 16.12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

 Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005 

 Koncepcia školy na štvorročné funkčné obdobie 

 Plán práce ZŠ Hlboká cesta 4 na školský rok 2012/2013. 

 Analýza Školského vzdelávacieho programu 

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových 

komisií. 

 Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ 

Ďalšie podklady: 

 vyhodnotenie plánov činnosti triednych učiteľov 

 vyhodnotenie činnosti koordinátora VMaR 

 vyhodnotenie činnosti koordinátora pre environmentálnu výchovu 

 vyhodnotenie krúžkovej činnosti 

 škôl v prírode 

 spolupráce s KNS 

 vyhodnotenie činnosti školského psychológa 

 priebežné hodnotenie projektov 

 činnosti Rady rodičov 
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy Hlboká cesta 4 za školský rok 2012/2013 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy: Základná škola 2. Adresa školy: Hlboká cesta 4,  

    811 04 Bratislava 

3. Telefónne číslo:  02/52498776                         Faxové číslo:02/52498776 

4.Internetová adresa: www.zshlboka.edupage.org          e-mail: elena.uricova@zshlboka.sk 

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

Elena Uríčová, Mgr. riaditeľka školy 

Mária Ferenčičová zástupkyňa riaditeľky  

Eva Návojová, Ing. vedúca vychovávateľka ŠKD 

Adriana Hrdličková vedúca ŠJ 

Eva Baluchová vedúca hospodársko-správneho útvaru 

 

7.Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

7.1) Údaje o rade školy: 

V sledovanom období sa menili delegovaní zástupcovia zriaďovateľa z dôvodu zmeny 

pracovného pomeru. Pani Gabrielu Ištvánovú nahradila pani Lena Kampmillerová a od 

22.5.2013 je delegovaná starostkou mestskej časti pani Eva Kukumbergová. 

Členovia Rady školy: 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený  za 

1 Peter Kováč  predseda rodičov 

2 Adriana Orviská podpredseda rodičov 

3 Igor Gosiorovský  pedagogických zamestnancov 

4 Alena Pešinová  pedagogických zamestnancov 

5 Irena Repová  nepedagogických zamestnancov 

6 Ivan Haverlík  delegovaný za zriaďovateľa 

7 Štefan Holčík  delegovaný za zriaďovateľa 

8 Ľuboslava Vasilová  delegovaná za zriaďovateľa 

9 Eva Kukumbergová  delegovaná za zriaďovateľa 

10 Róbert Redhammer  rodičov 

11 Diana Mosná  rodičov 

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2012/2013 

Rada školy na svojom zasadaní prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti školy a odporučila ju mestskej časti na schválenie. 

http://www.zshlboka.edupage.org/
mailto:elena.uricova@zshlboka.sk
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Počas školského roka Rada školy s Radou rodičov veľmi úzko spolupracovala na objasňovaní 

Koncesie na prevádzkovanie stravovacích zariadení v sieti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Členovia Rady sa 

zúčastňovali na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, pripomienkovali zmluvu, odhaľovali jej 

nedostatky, zorganizovali verejné zhromaždenie proti koncesii na stravovacie zariadenia. 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

Prehľad poradných orgánov riaditeľky školy: 

MZ 1.stupeň      Fajnorová Katarína, Mgr. 

MZ ŠKD      Návojová Eva, Ing. 

PK cudzích jazykov     Klimešová Anna, Mgr. 

PK matematiky     Gosiorovský Igor, Mgr. 

PK pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť Mišuttová Jana, Mgr. (SLJ, DEJ, OBV, ETV) 

PK pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda  Balgová Marta, RNDr.(GEO, FYZ, BIO, 

CHE) 

PK výchovných predmetov Chrzan Passiová Ľuboslava, Mgr.(VYV, HUV, TEV) 

Poradnými orgánmi riaditeľky školy boli predmetové komisie a metodické združenia, ktorých 

úlohou bolo, na základe delegovania niektorých kompetencií, kontrolovať tematické výchovno - 

vzdelávacie plány, plnenie učebných osnov, využívanie učebných pomôcok a IKT, 

vyhodnocovanie previerok aj s realizáciou javovej analýzy, zjednocovať kritériá pre hodnotenie 

a klasifikáciu. 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013(§ 2 ods. 1 písm. b) 

Ročníky 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet 

tried 

Z toho 

špec. 

tried. 

Počet 

žiakov 

Z toho 

v 

špec. 

tried. 

Z toho 

integ. 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

Počet 

tried 

Z 

toho 

špec. 

tried. 

Počet 

žiakov 

Z toho 

v špec. 

tried. 

Z toho 

integ. 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 2  49   2 46 2  50   2 47 

2. 2  49   2 48 2  50   2 49 

3 2  41   2 35 2  42   2 43 

4. 2  36   1 22 2  38   0 * 

5. 2  42     2  42     

6. 2  37     2  36     

7. 1  24     1  24     

8. 1  21     1  21     

9. 1  29     1  29     

Spolu 15  328   7 151 15  332   6 139 
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* 8 žiakov zo štvrtého ročníka bolo pripojených ku 3. ročníku 

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§2 ods. 1 písm. c) a d) 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka 

 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

spolu 
dievčatá 

počet /% 

odklady 

počet /% 

nezaškolení v MŠ 

počet /% 
samostatné 

95 44/46,32% 10/10,53% 0 2/49 žiakov 

 

 Každoročne sa opakuje situácia, že rodičia zapíšu svoje dieťa aj na dve, tri školy 

a svoje konečné rozhodnutie nechávajú na september, alebo ho škole neoznámia vôbec 

a jednoducho v septembri dieťa do školy nenastúpi. To je dôvod vysokého počtu 

zapísaných detí a skutočného počtu žiakov v triede. 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 Žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. r. 

 

29* 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

14 14 10 10 0 0 0 0 0 0 

 

c. 2.2.  Žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. 

ročníka 

47 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8. ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

23 11 11 0 0 0 

 

c. 2.3. Žiaci nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Počet 

žiakov 

8 . 

ročníka 

16 

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na  SŚ  

bilingválne gymnáziá Na iné školy* 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

4 4 4 0 0 0 

* športové školy, hudobno-tanečná škola atď. 
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c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky.  

*5 žiakov 9.ročníka plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí, kde pokračujú na 

strednej škole, resp. gymnáziu 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 

2 ods. 1 písm. e)   

 

 

e.1.)   I. stupeň 

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ MAT IFV VLA PDA Ø triedy 

1. 
I.A 1,08 1,0 - 1,05 - - - 1,06 

I.B 1,0 - 1,0 1,0 - - - 1,00 

2. 
II.A 1,32 1,08 - 1,12 1,04 1,0 1,0 1,09 

II.B 1,04 - 1,04 1,09 1,0 1,0 1,0 1,03 

3. 

III.A 1,18 1,07 - 1,13 1,07 1,0 1,0 1,07 

III.B 1,05 1,11 1,05 1,16 1,16 1,0 1,0 1,07 

4. 

IV.A 1,65 1,19 - 1,63 1,0 1,19 1,25 1,3 

IV.B 1,52 1,25 1,3 1,6 1,05 1,0 1,0 1,24 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,23 1,11 1,1 1,22 1,05 1,03 1,04  

 

 



e.2. II. Stupeň 

 

TR. 

  Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ DEJ GEG OBN MAT FYZ CHE BIO THD SEE VYV HUV TSV INF ENV RUJ ETV NBV VUM 
Ø 

triedy 

V.A 1,95 1,57 - 1,95 2,0 1,52 2,33 - - 2,38 - - 1,0 1,0 1,3 1,24 1,05 - 1,0 1,0 - 1,54 

V.B 1,69 1,69 1,25 1,69 1,56 1,44 2 - - 1,81 - - 1,0 1,0 1,06 1,19 1,0 - 1,0 1,0 - 1,38 

VI.A 1,95 1,4 1,45 1,9 1,55 1,45 1,7 1,85 - 1,7 - - 1,0 1,0 1,05 1 1,0 - 1,0 1,0 - 1,41 

VI.B 2 1,55 1,55 1,73 1,55 1,36 2,09 1,73 - 2,09  - 1,0 1,0 1,09 1,27 1,0 - 1,33 1,0 - 1,41 

VII.A 2,09 1,47 1,84 1,64 1,89 1,53 2,53 2,11 1,89 2,16 1,0 1,0 1,0 1,0 1,18 1,26 - - 1,0 1,0 - 1,58 

VIII.A 1,83 1,44 1,94 1,56 1,67 1,18 2,5 2,17 1,56 1,89 1,0 1,0 - - 1,33 1,12 - - 1,0 1,0 - 1,58 

IX.A 2,24 1,42 2,08 1,88 2,42 1,46 2,88 2,42 2,21 2,71 - - - - 1,63 1,58 - 1,71 1,06 1,0 1,0 1,94 

Celkový 

ø 
1,97 1,51 1,73 1,76 1,81 1,46 2,29 2,05 1,89 2,11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,23 1,24 1,01 1,71 1,06 1,0 1,0 1,58 



e 3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

MAT Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

MAT Ø 

poč. 

bod.  

triedy 

MAT Ø 

v % v 

SR 

MAT Ø 

v % 

triedy 

SJL Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

SJL Ø 

poč. 

bod. 

triedy 

SJL Ø 

v % v 

SR 

SJL Ø 

v % 

triedy 

IX. A 29 24 12,01 12,17 60,07% 60,83% 16,88 18,79 67,51% 75,17% 

Celkom 29 24 12,01 12,17 60,07% 60,83% 16,88 18,79 67,51% 75,17% 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2012/2013 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
I.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

I.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

2. 
II.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

II.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

3. 
III.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

III.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

4. 
IV.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

IV.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

5. 
V.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

V.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

6. VI.A 
Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

7. VI.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

7. VII.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka/ Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom 

národností 

8. VIII.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka/ Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom 

národností 

9. IX.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka/ Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom 

národností 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

Základná škola Počet/prepoč. Školský klub detí Počet/prepoč. 

zamestnanci ZŠ -spolu 33/28,64 zamestnanci ŠKD 7/6,53 

Z toho PZ* 26/22,67 Z toho PZ 7 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 25 - kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 1 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 7/5,97 Z toho NZ  

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ*** 1/0,37 - upratovačky  

- špeciálny pedagóg  ŠJ  

- upratovačky 3 zamestnanci ŠJ- spolu 5 

- ostatní (ekonóm, mzdár atď.) 3/2,6   

Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠJ 45/40,17 

Z celkového počtu zamestnancov školy 

počet PZ / % 
33/73,33% 

Vysvetlivky: PP* – pedagogickí zamestnanci,  NP** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

g1 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2012/2013 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Občianska výchova 1 učiteľ 

Fyzika 1 učiteľ 

Informatická výchova  1 učiteľ 

Anglický jazyk 1 učiteľ 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňovalo v súlade s plánom kontinuálneho 

vzdelávania 

Kontinuálne vzdelávanie, druh: 
Počet 

zúčastnených 

kvalifikačné 1 

špecializačné 1 

inovačné 5 

funkčné  1 

prípravné atestačné 1 

Priebežné vzdelávanie:  
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kurzy, workshopy, semináre 19 

Rigorózne konanie 2 

 

 Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania 

umožňuje pedagogickým zamestnancom zdokonaľovať sa a dopĺňať si profesijné 

kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy 

na modernú. 

K ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov prispieva aj priebežná pedagogická 

prax študentov v spolupráci s pedagogickou a prírodovedeckou fakultou a fakultou 

psychológie UK. 

Žiaci 1.ročníka pripravili program a darčeky pre deti z materskej školy – budúcich prvákov 

z MŠ Kuzmányho a MŠ Gorazdova.  

Škola sa vďaka aktívnym a tvorivým učiteľom podieľala na organizovaní regionálneho kola 

matematickej olympiády, olympiády v nemeckom jazyku. Boli sme organizátorom 

celoslovenského kola v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. 

 

i) Údaje o aktivitách školy ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

 Súčasťou Plánu práce je odporúčanie používať interaktívne, zážitkové učenie, 

projektové vyučovanie a ďalšie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so 

životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Snažili sme sa, aby vedomosti žiakov boli upevnené 

osobnými zážitkami a skúsenosťami, podľa možnosti aj za účasti rodičov. 

Exkurzie a výlety : 

Naháč 

 Žiaci 8.A a 9.A sa zúčastnili exkurzie do Naháča – malebnej dedinky v Trnavskom 

kraji. Cieľom bolo dozvedieť sa niečo viac o našej histórii. Prvé kroky viedli do múzea 

„bernolákovca“ Juraja Fándlyho, potom navštívili Kláštor sv. Kataríny, ktorý sa nachádza na 

krásnom mieste nad Naháčom.  

Nitra - "Pátranie po hradnom poklade" 

 Exkurzie sa zúčastnili triedy 5.A a 5.B. Cieľom bola prehliadka Nitrianskeho hradu. 

Počas prehliadky jedného z najdôležitejších a najkrajších miest Slovenska – Nitry sa žiaci 

zábavnou formou dozvedeli veľa o histórii, umení a kultúre. Exkurzia bola výnimočná aj tým, 

že všetky informácie boli podávané hravým spôsobom, ktorý prirodzene udržiaval pozornosť 

žiakov. Žiaci počas prehliadky spolupracovali so sprievodcom a riešili úlohy, ktoré ich 

priviedli k pokladu. 

Exkurzia do Modry – 8. A, 9. A 

 - návšteva Múzea a Pamätnej izby Ľudovíta Štúra. Hlavnou úlohou tohto múzea je 

dokumentácia a prezentácia života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie. 

Vystavené sú tu prvé vydania diel štúrovskej a pred štúrovskej generácie, výtvarné diela 

venované Ľudovítovi Štúrovi a rodokmeň jeho rodiny. 
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8. a 9. ročník na exkurzii vo Volkswagene 

 Na exkurzia v závode Volkswagen, ktorý sa nachádza v Devínskej Novej Vsi sa žiaci 

dozvedeli o histórii, výrobe a rozlohe celého automobilového závodu Volkswagen.  

Brno – Antropologické múzeum 

 Žiaci 6.a 7.ročníka absolvovali okrem prehliadky tohto mesta aj návštevu stálej 

expozície Pavilónu Antropos. V rámci tejto výstavy sa oboznámili s najstaršími dejinami 

osídlenia Moravy i celého európskeho kontinentu, prezreli si aktuálne výsledky z výskumu 

evolúcie človeka a začiatkov jeho kultúry. Najväčším prínosom prezentácie Pavilónu 

Antropos ako pre žiakov, tak aj pre vyučujúcich, bolo veľké množstvo diorám, rekonštrukcií 

prostredia a života paleolitických lovcov a zberačov či samotného mamuta v jeho 

prirodzenom prírodnom prostredí, čo zaručene pomohlo ku spresneniu vizuálnej 

predstavivosti o preberaných témach hodín dejepisu a biológie. 

Dejepisná exkurzia 

 Žiaci 6. a 7. ročníka v archeologickom parku Carnuntum – Braunsberg – Kittsee mali 

možnosť prezrieť si tri podstatné archeologické diela celej rímskej štvrte: meštiansky dom 

kupca Lucia, mestskú vilu a verejný kúpeľ. Následne si mohli vychutnať pohľad z vrchu 

Braunsberg do štyroch krajín a obzrieť si priestor, ktorý bol obývaný Keltmi. Záverečnú časť 

exkurzie predstavovala návšteva Kittsee, resp. čokoládovne Hauswirth, kde sa žiaci 

oboznámili s jej históriou a spôsobom výroby čokolády. 

Spaľovňa odpadov 

 exkurzia so žiakmi šiesteho a siedmeho ročníka poskytla pohľad na ďalšiu cestu 

odpadkov, od nášho koša až po spálenie alebo opätovné recyklovanie. Žiaci priamo videli 

neľahkú prácu smetiarov, pracovníkov v spaľovni. Získali iní pohľad na smeti. 

Exkurzia do SHMÚ  

 Žiaci 5. ročníka navštívili Slovenský hydrometeorologický ústav na Kolibe. Súčasťou 

exkurzie bola prehliadka pracoviska a krátka prednáška zameraná na predpovedanie počasia. 

Žiaci mali možnosť navštíviť aj meteorologickú záhradku, kde sa mohli oboznámiť s rôznymi 

prístrojmi, z ktorých získavajú meteorológovia informácie o aktuálnom počasí. Zároveň sa 

dozvedeli aj o získavaní informácií o počasí z meteorologických satelitov a balónov. 

Divadelné predstavenia: 

 Divadlá navštevujeme s cieľom vzbudiť u detí estetický a kultúrny zážitok, naučiť ich 

chodiť do divadla a správať sa kultúrne, precítiť umelecký dojem, oboznámiť sa s divadelnou 

a literárnou tvorbou. 

SND 

4.A,B Opera pre deti: Veľká doktorská rozprávka. Slovenský skladateľ Milan Dubovský 

vtiahol deti prostredníctvom Veľkej doktorskej rozprávky do bezhraničných možností detskej 

fantázie, na ktorú tí skôr narodení už zabudli.  

Bratislavské bábkové divadlo 

Vianoce strýka držgroša - Cieľom bolo poukázanie na skutočný význam Vianočných 

sviatkov, rodinné vzťahy, úctu a vďaku. Divadelné predstavenie bolo spojené s rozdávaním 

darčekov 

Malá morská víla - ľudské vlastnosti, ktoré môžu byť u človeka kladné i záporné 
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Drevený tato - rodina. rodinné vzťahy a súvislosti medzi členmi rodiny 

 Žiaci 6.A a 7.A sa zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia „Konštantín a 

Metod (Starosloviensky trhák)“ v priestoroch Pisztoryho paláca, oboznámili sa so životom 

Konštantína a Metoda a okolnosťami ich príchodu na Veľkú Moravu, a zároveň dostali 

príležitosť stať sa súčasťou samotnej divadelnej hry, dotvárať interaktívne dej predstavenia. V 

záverečnej časti tohto stretnutia bola navyše pre žiakov pripravená tvorivá dielňa, v rámci 

ktorej si mohli vyskúšať písanie písmen hlaholiky.  

Muzikál 

Dňa 25. októbra sa celý druhý stupeň zúčastnil teenagerského muzikálového predstavenia 

„Anjeli za školou“ z autorskej dielne skladateľa Michala Davida. Súčasnú hudbu a aktuálne 

„starosti“ deviatakov sledovali všetci s veľkým záujmom. 

Múzeá a galérie: 

5.A Workshop  v Detskom múzeu SNM „Praktické financie“ - pomocou hry sa žiakom 

dostali do bežného slovníka pojmy ako investícia, pôžička, výnos, dlh, úrok, úver, banka, 

dotácia alebo záväzok 

Návštevu archeologického múzea absolvovali žiaci 3.A,B, s cieľom poznať a videli prácu 

archeológov, význam historických objavov na našom území od čias doby kamennej až po 

súčasnosť 

Židovské múzeum navštívili žiaci 9. ročníka 

Výstavy: 

Bibliotéka  

V novembri sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili predajnej výstavy Bibliotéka - knižný veľtrh.  

Výstavu "THE HUMAN BODY" - Ľudské telo, navštívili žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Cieľom 

návštevy výstavy bolo bližšie spoznanie ľudského tela - stavby a funkcie orgánov a zvýšiť 

pozornosť a starostlivosť o zdravie 

Žiaci 9.A navštívili výstavu prác žiakov stredných umeleckých škôl v budove Slovenského 

rozhlasu 

Bibiana 4.A, 4.B, 2.A 

"Oblečený čas" - Výstava o tajomnej reči obliekania a histórii odievania, o pôvode a spôsobe 

spracovania rôznych textilných materiálov, kde si žiaci mohli vyskúšať i šaty alebo iné módne 

doplnky z rôznych historických období. 

"S jedlom sa (ne) hráme - Zámerom interaktívnej výstavy bolo predstaviť deťom netradičným 

a hravým spôsobom fenomén jedla a jedenia od prípravy jedla, histórie stolovania, rôznych 

tradícií až po odhalenie tajomstiev o tom, čo všetko a ako odovzdáva strava ľudskému telu.  

Kiná : 

Ekotopfilm medzinárodný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji, pásmo krátkych 

filmov zameraných na ekologickú a environmentálnu výchovu navštívili žiaci 3.A,B 4.A,B 

a celý 2.stupeň 

Človek v ohrození, festival dokumentárnych filmov o globálnych problémoch ľudstva.  

Žiaci 9.ročníka navštívili výstavu o živote Gisi Fleischmannovej, pozreli si veľmi silný, 

emotívny film Rabínka, dozvedeli sa nové informácie o holokauste. 

 

 

 



13 

 

Iné : 

Korčuľovanie na klzisku na Hviezdoslavovom námestí - využili sme sponzorskú ponuku 

s možnosťou požičať si korčule a strávili sme pár veselých hodín na klzisku. Viaceré deti sa 

zdokonalili v korčuľovaní, niektorí sa naučili korčuľovať  

Výchovné koncerty pre žiakov 1. a 2. stupňa, organizovalo odd. kultúry MČ 

Výstava kníh spojená s predajom pre všetkých žiakov školy 

Zapojenie do knižného klubu Fragment 

Návšteva CVČ 

Plazy – 3.B 

Zaujímavé alternatívne vyučovanie prírodovedy. Deti sa oboznámili s rôznymi druhmi 

plazov. Jedného z hadov sa mohli priamo fyzicky dotknúť. Získali zaujímavý poznatok, že 

had nie je slizký na povrchu kože, ale naopak príjemne teplý a suchý. 

Drôt 3.B, 2.B 

Krásne práce z drôtu a prívesky z korálikov potešili nielen žiakov, ale aj mňa a rodičov. Deti 

prejavili výraznú kreativitu a záujem o ručné práce. 

Keramika 3.B, 1.A 

Deti si vyrobili 2 veci. Na hrnčiarskom kruhu si vytočili misku a ručne si vymodelovali ďalšiu 

trojmisku pod odborným vedením lektorky 

Glazovanie 3.B 

Žiaci si dokončili – glazovali svoje vymodelované výrobky misiek a trojmisiek 

Tvorivé dielne v ÚĽUVE navštívili žiaci z 3.A.Cieľ – alternatívnou formou vyučovania ukázať 

žiakom našu minulosť a zručnosti našich predkov, deti mali možnosť vyrobiť si vlastnoručne 

krásne výrobky. 

Pravidelná úzka spolupráca s Karpatsko-nemeckým spolkom pozri aktivity zamerané na 

vzdelávanie v nemeckom jazyku  

Spolupráca s Goethe inštitútom 

Projekty 

Poznaj Staré Mesto 

 Už druhý raz sa štvrtáci aj siedmaci našej školy zapojili do projektu „ Poznaj Staré 

mesto“. Aby ho skutočne lepšie spoznali, mestská časť Staré Mesto zabezpečila profesionálnu 

sprievodkyňu a brožúru Walking Monuments, pomocou ktorej zábavnou formou riešili rôzne 

zaujímavé úlohy, odkrývali tajomstvá jednotlivých pamiatok (Primaciálny palác, Stará 

radnica, Rolandova fontána, Michalská brána,...). Naši žiaci boli v súťaži veľmi úspešní. 

Siedmaci získali 1.miesto a štvrtáci boli druhí. 

Európsky deň jazykov 

 Rôzne jazykové inštitúty, ponúkali informačné letáky o cudzích jazykoch a ich 

vyučovaní v septembri na Hviezdoslavovom námestí. Cieľom akcie bolo poukázať na 

rozmanitosť cudzích jazykov v spojení s rozličnými kultúrami európskych národov. Na tomto 

podujatí sa svojim kultúrnym vystúpením prezentovala aj naša škola. Žiaci z tried 2. – 6.B 

prispeli krásnymi piesňami ako ,,Europa Kinderland“ a Alle meine Entchen a rappovali básne 

od Schillera, zožali od obecenstva burácajúci potlesk.  
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Kráľ Maťko I. 

Prijali sme výzvu Poľského kultúrneho strediska a zapojili sme sa do projektu, ktorý inicioval 

významný poľský umelec Pawel Althamer. 18.9.2012 sa podujal odkliať ideologicky 

zaťažený priestor Námestia slobody čistou detskou energiou. 

 Z nefunkčnej fontány Družba vzniklo veľké detské pieskovisko. Deti z MŠ a ZŠ sa zišli, aby 

na základe ukážok z knihy J. Korczaka „Kráľ Maťko Prvý“ zmenili fontánu na rozprávkový 

svet, v ktorom vládnu deti. Projektu sa zúčastnili žiaci našej školy z 3.B a 4.A. Na veľkej 

ploche postavili kráľovstvo Maťka I. Na múriku pomocou kried ožili postavičky Maťka 

a jeho kamaráta Feleka. Na záver si deti so sebou odniesli poznatok, že tímovou prácou, 

vzájomnou dohodou sa dajú robiť veľké veci.  

Lesenacht  

 V tomto školskom roku bol projekt venovaný bratom Grimmovcom. Žiaci v 

rozprávkovej škole, v krásnych rozprávkových kostýmoch strávili celú noc. Dozvedeli sa 

zaujímavosti o významných rozprávkaroch,  bratoch Grimmovcoch.  Plnili  rôzne úlohy, 

vyrábali prstové bábky, modelovali z plastelíny, riešili doplňovačky a krížovky. Zahrali sa na 

interaktívnej tabuli rozprávkové pexeso. Na rôznych stanovištiach zažili veľa zábavy 

a smiechu. Zaujímavou časťou večera boli divadelné scénky, ktoré potešili oko všetkých 

zúčastnených. Žiaci 3.B, 4.B a 5.B predviedli úžasný herecký a spevácky výkon v nemeckom 

jazyku. ktorý zvládli perfektne. Rozprávkovú školu opustili na druhý deň ráno po skvelých 

raňajkách pripravených magickými pani učiteľkami.  

Pokračovaním nočného čítania bol workshopom s nemeckom lektorkou, ktorá čítala 

rozprávky bratov Grimmovcov. V júni nás navštívila vďaka  úzkej spolupráci s Goethe 

inštitútom. 

Story Night 

 Projekt sa realizoval v škole v anglickom jazyku a jeho cieľom bol rozvoj 

kognitívnych, funkčných, komunikačných, sociálnych a kultúrnych kompetencií žiakov. 

Témou bol príbeh Alica v krajine zázrakov od britského autora Lewisa Carrolla. 

Kognitívne kompetencie: Cez PowerPoint-ové prezentácie a skupinové aktivity typu 

improvizované scénky, recitácia básne, výroba tematických klobúkov, naučenia sa 

spoločenskej hry Snap a ochutnávku elixírov bol žiakom priblížený klasický príbeh Alice. 

Žiaci museli využiť informácie zistené z prezentácie pre vytvorenie scény z príbehu 

a namemorovať sa jednoduchú báseň z príbehu. Využívali svoju kreativitu a vyjadrovali sa 

rôznymi spôsobmi, či cez verbálnu komunikáciu v angličtine alebo cez prezentáciu 

originálneho príbehu.  

Funkčné kompetencie: Žiaci boli vedení k samostatnej práci v skupinách, kde si sami museli 

manažovať spolužiakov a využiť všetky im poskytnuté materiály.  

Komunikačné kompetencie: Každý žiak a každá žiačka sa zapojili do spoločných aktivít, kde 

museli komunikovať v anglickom jazyku. Učili sa aktívne počúvať, zbierať a usporadúvať 

potrebné informácie, vyjadrovať vlastný názor, poskytovať vecnú spätnú väzbu a hlavne 

komunikovať so spolužiakmi a učiteľmi v cudzom jazyku. 

Sociálne kompetencie: Všetky aktivity podporovali tímovú prácu a motivovali žiakov 

k interakcii, a zároveň k zodpovednosti za svoje konanie a následky správania jednotlivcov na 

skupinu.  
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Čisté hory 

 Už tradične býva poslednú septembrovú sobotu v Tatrách vyhlásený Štátnymi lesmi 

TANAPu  projekt „Čisté hory“. I tento rok sme sa do nej s nadšením zapojili (žiaci 6. A, 7. A, 

9.A). Vyzbierať odpadky sme sa rozhodli v okolí chaty pod Soliskom a na turistickom 

chodníku z Hrebienka na Sliezsky dom a odtiaľ do Starého Smokovca. Podarilo sa nám 

vyzbierať dve vrecia odpadu, čím sme prispeli do niekoľko stokilogramového vyzbierania 

počas tohto roku. 

Projekt Energia zblízka  

Naša škola patrí medzi 20 škôl v Bratislavskom kraji, ktoré sa zapojili do projektu 

organizovaného Západoslovenskou energetikou s názvom Energia zblízka. Cieľom projektu 

bolo aktívne zapájať žiakov aj učiteľov do vzdelávacieho programu zameraného na energiu, 

energetiku, alternatívne zdroje energie a s tým súvisiace environmentálne problémy. Žiaci 2. – 

6. ročníka absolvovali vyučovanie v škole, poznávali svet energie a zdrojov, starší žiaci 7. – 9. 

ročníka  navštívili laboratóriá na fakulte elektrotechniky a informatiky. Za úspešné 

absolvovanie environ – edukačného programu sme získali certifikát.  

V rámci projektu navštívili žiaci 7., 8., a 9.ročníka laboratóriá STU FEI na Trnávke. Veľkou 

výhodou pre nás bolo, že sme sa všetci odviezli jedným autobusom, ktorý bol zabezpečený aj 

financovaný usporiadateľom projektu, spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s. 

Po rozdelení do skupín si žiaci postupne prezreli laboratóriá a dozvedeli sa rôzne zaujímavosti 

o elektrine a jej výrobe z obnoviteľných zdrojov. Vonku si prezreli guľové zrkadlá pre 

využitie slnečnej energie, oboznámili sa s postupom výroby elektriny z biomasy, v ďalších 

priestoroch, kde bola počítačová učebňa, sa dozvedeli o plytvaní a šetrení energie 

v domácnosti. Zahrali si hru, pri ktorej sa mali starať o rodinu a pomôcť jej šetriť energiu. 

A tak vypínali spotrebiče, svetlo, aby sa zbytočne neplytvalo a na konci hry sa ukázalo koľko 

energie sa spotrebovalo a koľko ušetrilo“. Na záver si všetci posadali v obrovskom laboratóriu 

na skúšanie káblov, kde pri napätí takmer 300kV boli svedkami veľkého elektrického výboja. 

Projekt „Deti v r(R)aji“ 

Cieľom projektu – Deti v r(R)aji bolo stmelenie kolektívu, prehĺbenie a utuženie vzťahov 

v triedach, vzťahy medzi triedami, pobyt a pohyb v prírode, návšteva prírodných, kultúrnych 

a historických pamiatok. Získať nové vedomosti o Národnom parku Slovenský raj, o ochrane 

prírody, o bezpečnom pohybe a pobyte v tiesňavách Slovenského raja. Návštevou Spišského 

hradu, ktorý patrí medzi najrozľahlejšie hrady v strednej Európe, sa oboznámiť s jeho 

históriou, navštíviť Levoču, ktorá poskytuje pohľad do života a na tvorbu Majstra Pavla, v 

Spišskej Novej Vsi sa oboznámiť s unikátnym námestím a najvyššou kostolnou vežou na 

Slovensku.  

Na stanici Horskej záchrannej služby, sa žiaci oboznámili s pohybom a pobytom v teréne, 

s prácou záchranárov, so základmi horolezectva a ľadolezectva, ktoré  si niektorí vyskúšali na 

umelej stene. Večerný program bol okrem rekapitulácie dňa plný humoru a zábavy, do 

ktorého sa všetci zapájali. 

Detský čin roka 

Žiaci v rámci hodín slovenského jazyka boli oboznámení z jednotlivými príbehmi a zapojili sa 

do detskej poroty. Prostredníctvom jednotlivých príbehov bol u detí rozvíjaný pocit 

spolupatričnosti s ostatnými, zvýrazňovaný princíp etického správania, posudzovanie 

a zvýraznenie princípu ľudskosti v bežnom každodennom živote. 
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Batérie na správnom mieste 

Projekt je celoročný. Žiaci zbierali a nosili použité batérie. Cieľom je rozvoj 

environmentálneho vedomia, získanie základných kompetencií z prierezovej témy 

environmentálna výchova. 

Recyklohry 

Cieľom projektu stále ostáva zvýšiť povedomie žiakov o triedení odpadov a zaistiť recykláciu 

drobných vyslúžilých elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere. Škola dostala zbernú 

nádobu od spoločnosti ASEKOL. Každý žiak mohol do školy nosiť nepotrebné drobné 

elektrospotrebiče a zapojiť sa do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a 

kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadával. 

Týždeň modrého gombíka 

 Modrý gombík je symbolickým vyjadrením spájania. A preto  aj naša škola už roky 

pomáha realizovať a podporovať zbierku UNICEF a pomôcť tak spojiť detstvo so šťastím. 

Tretí májový týždeň  patril už po deviaty raz najväčšej celoslovenskej zbierke Týždeň 

modrého gombíka. Aj my sme mohli pomôcť a zanechať svoju stopu v krajine -Ugande, kde 

náš príspevok pomôže zabezpečiť deťom lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučiť ich 

základom hygieny. Našim žiakom sa podarilo vyzbierať 719,69 € 

Týždeň aktívnej angličtiny 

 Hlavným cieľom Týždňa bol rozvoj komunikačných kompetencií žiakov v cudzom 

jazyku. Týždeň aktívnej angličtiny sa uskutočnil v budove školy a trval jeden školský týždeň, 

počas ktorého vybraní žiaci/žiačky mali vlastný rozvrh hodín, so 6 vyučovacími hodinami 

anglického jazyka s anglofónnymi učiteľmi (native speakers z Veľkej Británie a z USA). 

Rozvoj komunikačných kompetencií sa dosiahol tým, že žiaci sa mohli učiť anglický jazyk 

v prostredí, kde počujú a využívajú výlučne angličtinu, bez možnosti si vypomáhania rodným 

jazykom. Týmto, boli žiaci motivovaní využiť už nadobudnuté jazykové schopnosti a zároveň 

sa naučiť novú slovnú zásobu. Učili sa aj hlavne komunikovať bez stresu a pracovali na 

odbúravaní jazykových bariér.  

Mini projekty 

Pomoc ropuchám 

 Aj tento rok v  apríli žiaci piateho a šiesteho ročníka pomáhali žabkám pri ich jarných 

migráciách na Železnej studienke. Zachránili stovku ropúch, pri jazerách pozorovali 

korytnačky, užovky, kačice, kaprov, ale už i vajíčka žiab a dokonca i malé žubrienky. 

Vychádzku si spestrili poznávaním jednotlivých druhov rastlín.  

Čítanie pre najmenších(spolupráca s Mestskou knižnicou) 

   Bol celoročný projekt dlhodobejšieho charakteru organizovaný v spolupráci s 

Mestskou knižnicou. Raz mesačne žiaci 1.A navštívili knižnicu, kde v priestoroch knižnice  

deťom čítali známe herecké osobnosti. Projekt dával deťom príležitosť vybudovať si vzťah ku 

knihe a umožňoval rozvíjať vlastný svet fantázie a vyjadrovania sa. Čítanie hercov 

a bábkohercov bolo obohatené o interaktívne a dramatizované pútavé herecké podanie. 

Realizácia :  

september: zápis detí do mestskej knižnice  

november: Zaseknutá bundička, Beseda o dinosauroch 

https://zshlboka.edupage.org/files/unicef_2013.pdf
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január: Osmijanko 

február: Vesmír – to najzáhadnejšie miesto, Noha k nohe 

apríl: O Červenej čiapočke 

máj: Pompon v rodine Rybárikovcov  

jún: Divadlo PIKI: Paskudárium   

Napriek všetkým prieskumom, ktoré deklarujú nízku čitateľskú úroveň detí, je triedna 

učiteľka presvedčená, že deti v tomto veku chcú čítať, ale na túto duševnú činnosť majú málo 

podnetov. Silnejšie lákadlá sú TV a PC. A preto potrebujú pomocnú ruku dospelého, ktorý ich 

prevedie svetom kníh a vlastným prístupom vzbudí trvalú lásku ku knihe.  

Projekt „Anjelik“ 

 Každý žiak „Anjelik“ mal dva týždne pred Vianocami za úlohu „starať sa“ tajne 

o niektorú svoju „Ovečku“ z triedy (3.B) a pripraviť pre ňu v najvyššom utajení darček. Výber 

ovečky prebehol losovaním. Každý žiak sa takto ocitol v úlohe anjelika aj ovečky zároveň. 

Odtajnenie prinieslo veľa dojímavých a zábavných momentov. Pred Vianocami projekt, ktorý 

sa dotkol každého malého srdiečka, vyhodnotili. Projekt učí deti, aby boli voči sebe milšie, 

ochotnejšie, otvorenejšie a tolerantnejšie. Je to skúška najmä pre tie deti, ktoré si „vylosujú“ 

žiaka, ktorého nemajú veľmi v obľube. Tento mini projekt odhalil vzťahy medzi deťmi, 

úroveň ich emocionálnej zrelosti, schopnosť empatie a schopnosť „dávať a prijímať.“ 

Všetci sme si rovní – môžeme byť priatelia. 

 V tomto roku sa žiaci 3.B oboznámili s úvodnými informáciami, aký je zámer a obsah 

projektu - spoznať, uvedomiť si a precíť, že na svete sú rôzne deti s rôznym handicapom: 

zrakovo, sluchovo i telesne postihnuté. Deti začali zbierať informácie a vymýšľať a vyrábať 

spoločenské stolové hry pre deti sluchovo postihnuté, príp. s telesným postihom.  Vyskúšali si 

vyrobiť „obrázok“ pre nevidiacich (motív na papieri, prepichovaný špendlíkom) a sami si 

vyskúšali, či so zatvorenými očami uhádnu, čo na obrázku je. V budúcom školskom roku 

plánujeme nadviazanie kontaktov so špeciálnymi ZŠ a taktiež návštevy škôl pre sluchovo, 

zrakovo a telesne postihnuté deti. Projekt je naplánovaný až do konca 4. ročníka.  

Strom správania 

 Cieľom bolo formovať charakterové a morálne vlastnosti žiakov, osvojiť si pravidlá 

školského správania sa pomocou seba hodnotenia a možnosti napraviť omyl.(1.A) 

Projekt Mestečko  

 V rámci vlastivedy a tvorby projektov žiaci 2.A vytvárali svoje vlastné obrovské 

mestá, ktoré si mohli ľubovoľne pomenovať. Bola to skupinová práca, ktorej cieľom bolo 

podporiť zmysel pre spoluprácu a akceptovanie spolužiaka ako pracovného partnera. 

Záložka do knihy spája školy 

 Žiaci prvého stupňa sa zapojili do tohto celoslovenského projektu, ktorého cieľom 

bola podpora čítania a ponúknutie alternatívneho využívania voľného času. Deti si vymenili 

vyrobené záložky s partnerskou školou.  

Lego deň  

 Stavebnice lego využili žiaci 3.A na alternatívne vyučovanie matematiky, slovenského 

jazyka a vlastivedy. Práca so stavebnicou podporuje rozvoj tvorivosti a kooperatívnych 

schopností žiakov, umožňuje využívať projektové vyučovanie a integrovať poznatky 

z viacerých vyučovacích predmetov.  Témy: Kde býva Mikuláš, V lunaparku. 
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Významné dni 

 sme si pripomenuli formou násteniek, diskusií so žiakmi, referátmi na dané témy aj 

prezentáciami žiakov 

Európsky deň jazykov - 26. september vyhlásila Európska únia za Európsky deň jazykov. 

Tento dátum sa už tradične oslavuje v každom členskom štáte Európskej únie a konkrétne sa 

oslavujú rozmanitosti jazykov všetkých jej členských štátov. Naša škola sa už pravidelne 

zúčastňuje tejto oslavy.  

Svetový deň zvierat  - tento deň žiaci navštívili ZOO, kde za odovzdané pet fľaše, ktoré 

pomohli odviesť rodičia, mali voľný vstup. 

Svetový deň vody v spolupráci s environmentálnou organizáciou. Daphne 1.B absolvovala 

projekt voda v prírode a jej kolobeh v prírode, voda v organizmoch, čo môžem urobiť ja. 

Žiaci použili pracovné listy, rytmické aktivity, pokusy a experimenty aj výtvarné aktivity. 

V rámci environmentálnej výchovy žiaci vyrábali rôzne plagáty a postery, na nástenkách 

zdôrazňovali nutnosť ochrany životného prostredia využívajúc Deň mokradí, Deň Zeme, Deň 

životného prostredia. 

Integrovaný systém VMaR sa okrem iného realizoval aj pripomenutím si významných dní ako 

Deň bez fajčenia, Deň zdravia, Deň boja proti AIDS, Valentín, MDD a iné. 

Aktivity zamerané na vzdelávanie v nemeckom jazyku  

1. Nácvik nemeckých ľudových tancov 

 Nácvik nemeckých ľudových tancov na Medzinárodné stretnutie Prešporákov v KNS, 

generálka programu na Medzinárodné stretnutie Prešporákov  

2. Medzinárodné stretnutie Prešporákov 

 Cieľ: reprezentácia školy, oboznámenie žiakov s nemeckou kultúrnou tradíciou. 

28. septembra sa konalo Medzinárodné stretnutie Prešporákov pod vedením Karpatsko- 

nemeckého spolku s bohatým kultúrnym programom, v ktorom účinkovalo veľa domácich i 

zahraničných hostí (Rakúsko, Maďarsko...), medzi ktorými boli aj naši žiaci z 5.B. V 

programe predstavili tri krásne tradičné rakúske folklórne tance ako Jägermarsch, ktoré si 

nacvičili v KNS. Na pódiu vystupovali v krásnych, ručne ušitých tradičných krojoch. Na 

vystupujúcich sa pozeralo vyše 200 hostí, ktorým sa program veľmi páčil a ocenili ho veľkým 

potleskom.  

3. Návšteva parlamentného štátneho sekretára Nemeckej republiky Dr. Christopha 

Bergnera v KNS 

 V októbri navštívil Ch. Bergner, splnomocnenec spolkovej vlády Nemecka, KNS 

v Bratislave. Na uvedenú akciu boli pozvaní aj žiaci našej školy, aby v krátkom kultúrnom 

programe predviedli svoje znalosti v nemeckom jazyku. Zaspievali krásne nemecké piesne, 

zarecitovali básne. Od nemeckých hostí bola našim žiakom vyslovená veľká pochvala 

a uznanie za ich prácu. 

4.) Kinderwerkstatt 2012  

 Projekt Kinderwerkstatt „Detská dielňa“ pod vedením Helmuta Bistiku z Medzeva sa i 

tento školský rok uskutočnil vo Veľkej Lomnici. Stretli sa tam žiaci zo siedmich škôl z celého 

Slovenska, aby si zdokonalili komunikáciu v nemeckom jazyku. Z našej školy sa zúčastnili 3 
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žiaci. Témou projektu bolo bábkové divadlo, na ktoré si deti mali vyrobiť vlastné bábky. I 

tento rok nemohlo chýbať založenie vlastného mestečka. Deti posledný deň pobytu podnikali, 

zakladali firmy, robili reklamu, krachovali i prosperovali. Mali starostu, banku i policajta. 

Dokonca nechýbalo ani denné spravodajstvo o dianí v mestečku.  

5.) Workshop s literárnou pedagogičkou Karin Kotsch  

 Témou workshopu, ktorého sa zúčastnili žiaci 3.B, 4.B, 5.B a 6.B, bol príbeh z knižky 

„Die kleine Raupe Nimmersatt“, ktorý si žiaci najprv vypočuli a pani lektorka im pomocou 

rôznych vizualných pomôcok tento príbeh aj znázornila, žiaci si sami vytvorili motýle 

pomocou zaujímavej maliarskej techniky. Cieľom workshopu bolo počúvanie s porozumením 

(Muttersprachler). 

6.) Martinstag 

Cieľ - znovu si pripomenúť deň Svätého Martina – Sankt Martin, už tradičným lampiónovým 

sprievodom, v ktorom zneli krásne nemecké piesne ,,Laterne, Laterne..., Ich geh mit meiner 

Laterne, Sankt Martin, Sankt Martin“.  

7.) Workshop 2013 v Harmónii 

Workshop sa uskutočnil tak ako každý rok, v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom 

v Harmónii. Žiaci žiaci 3.,4. a 6.ročníka. sa učili krásne vianočné piesne a spolu so speváckou 

skupinou „Die singenden Omas“ nacvičovali vianočný program na ekumenická bohoslužbu, 

ktorá sa konala v kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Okrem piesní žiaci „bastlovali“ 

nádherné pohľadnice, obálky a vianočné darčeky pre priateľov z Rakúska.  

8.) Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku 

 V novembri sa uskutočnila v Karpatsko-nemeckom spolku, súťaž v prednese poézie 

a prózy v nemeckom jazyku, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Školu reprezentovalo 

krásnymi básňami a prozaickými textami 19 žiakov z tried I. a II. stupňa. V I. kategórii 

(mladší žiaci)  sme obsadili prvé miesto, tretie miesto a štvrté miesto. V II. kategórii (starší 

žiaci) sme obsadil tretie miesto a štvrté miesto.  

9.) Výlet do Viedne – čokoládovňa Hauswirth v Kittse, Múzeum Dom hudby a vianočné trhy 

 sa uskutočnil za účasti žiakov 3.B, 4.B, 5.B a 6.B. Cieľom tohto výletu bolo spoznať 

zvyky a tradície v nemecky hovoriacej krajine a rozvíjať kompetencie rozprávanie a aktívne 

počúvanie v nemeckom jazyku, ako aj spoznať hudobnú kultúru Rakúska. 

10.) Mikuláš v KNS  

 Žiaci vystupovali a reprezentovali školu pred členmi KNS a za účasti veľvyslanca 

Nemeckej spolkovej republiky. 

11.) Ekumenická bohoslužba  

 Predvianočnú nedeľu sa konala s členmi Karpatsko-nemeckého spolku v malom 

evanjelickom kostolíku na Panenskej ulici tradičná nemecká ekumenická bohoslužba. Žiaci 

3.B, 4.B, 5.B a 6.B triedy v sprievode hudobnej skupiny „Die singenden Omas“ spievali 

krásne vianočné piesne „O, du frőhliche“, „Sűsser die Glocken, die klingen“...  

12.) Olympiáda v nemeckom jazyku OK  

 Naša škola bola organizátorom okresného kola olympiády v nemeckom jazyku. 

13.) Workshop Spievaj s nami a uč sa – „Sing mit“ 

 V spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave sa uskutočnil workshop pod vedením 

nemecky hovoriacich lektorov, ktorého sa zúčastnili žiaci 3. B, 4. B a 5. B. Lektori v rámci 

tvorivej dielne predstavili ilustrované listy „Sing mit und lern!“. Prostredníctvom týchto 
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pracovných listov si žiaci trénovali tak receptívne (počúvanie s porozumením), ako aj 

produktívne zručnosti (hovorenie). Súčasťou multimediálneho vyučovacieho projektu bol 

rozhlasový kurz. Žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti v praxi a nadobudnúť nové 

skúsenosti s inými, modernými formami osvojovania si nemeckého jazyka 

14.) Výročná schôdza KNS 

 Naši žiaci na výročnej členskej schôdzi reprezentovali školu. Vystúpením 

v nemeckom jazyku  odprezentovali svoje vedomosti a program obohatili peknými piesňami 

a básňami. 

15.) 7. ročník Lesenacht 2013 na tému Bratia Grimmovci a ich rozprávky  

 Cieľ: Učiť sa cudzí jazyk a spoznávať dejiny a kultúru jeho národa. Téma tradičného 

nočného čítania v nemeckom jazyku bola ,,Bratia Grimmovci a ich rozprávky“. Akcia 

,,Lesenacht“, ktorá sa v nemeckom jazyku uskutočnila už po siedmy raz sa niesla v duchu 

zábavných vedomostných hier, súťaží a kreatívnej tvorby žiakov, ktorá sa prejavila už pri ich 

príchode v úžasných róbach. Nakoľko vo vyučovaní preferujeme moderné vyučovacie 

metódy a medzipredmetové vyučovanie, usporiadali sme všetky aktivity vo forme tzv. 

,,Lernstationen“ (učenie sa na ,,staniciach“).  

16.) Prednáška Rakúskeho spolkového ministra pre vedu a výskum prof. Töchterleho 

 Cieľom prednášky bola reforma vzdelávania Komenského a výzvy pre dnešok. 

17.) Návšteva z Nemecka 

 V máji navštívil našu školu Nemecko-európsky vzdelávací spolok z Hessenska, 

ktorého činnosť je zameraná na spoluprácu a vzájomný dialóg v spoločnej Európe. Na 

Slovensku sa oboznamovali so vzdelávaním nemeckej národnostnej menšiny na úrovni 

primárneho aj sekundárneho vzdelávania. Jednou zo zastávok na šesť dňovej ceste po 

Slovensku sa stala aj naša škola. Pre 46 občanov Hessenska sme pripravili program. Najprv 

žiaci od 1. po 6. ročník prezentovali svoje znalosti z nemeckého jazyka, pásmom scénok a 

piesní zaujali našich hostí, ktorí boli milo prekvapení výbornou znalosťou nemeckého jazyka 

detí. Nasledovalo krátke predstavenie koncepcie školy a školského systému SR, potom deti 

besedovali s našimi hosťami.  

18.) Celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku 

 Naša škola dostala za úlohu zorganizovať celoslovenské kolo v prednese poézie 

a prózy v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnili len ZŠ s vyučovaním nemeckého jazyka, so 

štatútom škôl pre národnostné menšiny. Privítali sme recitátorov z Chmeľnice, Kežmarku, 

Medzeva, Nitrianskeho Pravna a Gelnice. Žiaci súťažili v troch kategóriách: I kat.: 3.-4. 

ročník, II. kat.: 5.-7.ročník a III. kat.: 8.-9. ročník. Samostatne bola hodnotená próza aj poézia. 

Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci  , ktorí získali popredné umiestnenia. 

19.) Módna prehliadka na Hlbokej  

Rom, Paris, Mailand, New York, Hlboká, Tokio – modelky všetkých svetových metropol 

módy sa stretli na módnej prehliadke na Hlbokej a na svetoznámych „španielskych schodoch“ 

predviedli svoje nádherné a kreatívne modely. Dvaja komentátori celú akciu slovne 

sprevádzali v nemeckom jazyku. Predstavovali modelky, modelov a ich oblečenie, s radosťou 

preukazovali vedomosti z témy „Móda a oblečenie“ v nemeckom jazyku. Aj týmto,  pre 

žiakov veľmi atraktívnym spôsobom, sa dá vyučovať cudzí jazyk. 
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20.) Deň matiek  

 Po roku sa opäť naši žiaci predstavili na oslave Dňa matiek, ktoré organizoval 

Karpatskonemecký spolok. Toto stretnutie spestrili peknými básničkami a pesničkami, ktoré 

sa všetkým veľmi páčili.  

21.) Jazykový pobyt Semmering  

 V máji sa uskutočnil jazykový pobyt v hoteli Haus Semmering  pre triedy 3.B, 4.B, 

5.B a 6.B.  Cieľom pobytu  bolo  predstaviť a začať nacvičovať nemecký  muzikál JEDER 

IST ANDERS v krásnom prostredí rakúskych Álp. Žiaci mali i jedinečnú príležitosť overiť 

 a upevniť si vedomostí z nemeckého jazyka. Žiaci  si okrem nacvičovania nemeckých 

pesničiek z muzikálu užili aj krásnu prírodu. K hotelu patril aj rozsiahly areál, ktorý naši žiaci 

využívali na športové aktivity  a pozorovanie zvierat v MINI ZOO. K  dispozícii sme mali 

spoločenskú miestnosť, bazén i stolnotenisovú miestnosť. 

22.) Workshop v Tatranských Matliaroch a vystúpenie na Dňoch nemeckej kultúry 

v Chmeľnici 

 Cieľ: reprezentácia školy a kultúrne vystúpenie žiakov  

23.) Workshop s Anette Wurbs  

  rozprávanie  rozprávok s p. Anette Wurbs – lektorkou pochádzajúcou zo severného 

Nemecka. Akcia bola voľným pokračovaním akcie Lesenacht, ktorá bola v apríli.  Pani Wurbs 

rozprávala žiakom dve rozprávky od bratov Grimmovcov: „Tischlein deck dich“ a „Die 

Bremer Stadtmusikanten“. Žiaci pozorne počúvali, zapájali sa a zaspievali peknú pieseň, 

ktorú už ovládali z hodín NEJ. Na akcii boli precvičené kompetencie počúvanie 

s porozumením a rozprávanie. Bola to ďalšia z akcií uskutočnená na oživenie hodín 

nemeckého jazyka a na možnosť poukázať  na spojenie tradičnej formy vyučovania  

s modernými netradičnými metódami. 

24.) Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku na tému „Kráľova cesta“ 

 Žiaci 2.B a 3.B sa zúčastnili bábkového divadla v nemeckom jazyku na tému 

„Kráľova cesta“, kde si vyskúšali počúvanie s porozumením nemecky hovoriacich hercov 

a oboznámili sa s novým druhom divadla a to s tieňohrou. 

25.) Sprachdiplom  skúšky sa konali v dvoch častiach písomná časť a ústna časť 

Zúčastnení: dvaja žiaci z 8.A a dve žiačky z 9.A dosiahli jazykovú úroveň B1 a získali diplom 

vydaný Goetheho inštitútom v Bratislave. 

26.) A čo takto dať si ovocný /zeleninový šalát? 

 V horúcich letných dňoch, ku koncu školského roka, si žiaci 2. B triedy oživli hodinu 

nemeckého jazyka tým, že si pochutili na výborných ovocných a zeleninových šalátoch, ktoré 

sami pripravili podľa návodu z nemeckého pracovného listu. Bola to jedna z ďalších 

projektových hodín nemeckého jazyka, potom, ako si žiaci osvojili slovnú zásobu k téme 

„Jedlo a pitie“ – „Essen und Trinken“. Pristúpili k nej aj kreatívne a priniesli si: misky, 

strúhadlá, ovocie, zeleninu, tanieriky, príbory... a šaláty boli na svete.  

Ďalšie aktivity: 

Mnoho dielčích projektov realizovaných na hodinách NEJ v 1. – 6. ročník  

účasť na stretnutiach SUNGu (spolok učiteľov a germanistov) 

účasť na stretnutiach učiteľov NEJ v Sprachencafe na Laurinskej ulici  

intenzívna dlhoročná spolupráca s Goethe inštitútom  

spolupráca so študentmi a pedagógmi Katedry germanistiky UK 
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veľmi intenzívna a stále sa rozširujúca dlhoročná spolupráca s KNS 

Aktivity zamerané na výuku anglického jazyka 

Anglické divadlo - Peter Black (Divadelné centrum Martin - Zrkadlový háj) 

 V dvojjazyčnom slovensko-anglickom predstavení sa žiaci 6.A a 7.A zoznámili s 

postavou Petra Blacka, človeka, ktorý v priebehu jedného dňa prišiel doslova a do písmena o 

všetko. Jeho opätovný štart od nuly bol motivovaný základnými ľudskými potrebami, ako sú 

spánok, jedlo, teplo, práca, priatelia a rodina. Žiaci si zábavnou formou overili svoje znalosti 

gramatických javov anglického jazyka. Jednotlivé časti predstavenia boli venované 

konkrétnemu gramatickému javu, ktorému boli priradené rôzne situácie, prízvuky a 

výslovnosť. 

Anglické divadlo - John and Mary (Divadelné centrum Martin - Zrkadlový háj) 

 Triedy Dvojjazyčná (anglicko-slovenská) rozprávka pre začiatočníkov o hračkách 

tretieho tisícročia, kedy celosvetovo známu dvojicu „Barbie a Ken“ nahrádza nová dvojica 

„John & Mary“. Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom 

zdokonaľovať si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej 

interakcie a zároveň mať divadelný zážitok z činohernej rozprávky. Zúčastnené triedy 3.A, 

4.A a 5.A 

Projekt - Môj kamarát z USA 

 Na podnet matky jedného žiaka vznikol nový projekt Môj kamarát z USA. V 

spolupráci s pani učiteľkou Lesleigh Alchanati zo základnej školy Hesby Oak v Californii sa 

do projektu zapojili žiaci 1. a 2. ročníka tamojšej školy a žiaci 3. a 4. ročníka našej školy. 

Kontakt s americkými deťmi bol nadviazaný formou listov. Deti úspešne a s radosťou čítali a 

prekladali aj komplikovanejšie vety s informáciami o ich nových listových kamarátoch. Sami 

potom tvorivo písali vlastné listy, zdobili ich a vytvorili aj veľkonočné pozdravy. Úspešné 

zvládnutie týchto úloh pozitívne podporuje sebavedomie detí v používaní jazykových znalostí 

a schopností, a preto v tomto projekte budeme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. 

Projekt – My English Animal Encyclopedia  

 Triedy zúčastnené: spoločná jazyková skupina obidvoch p. učiteliek v triede 4.B 

Tento projekt bol zo začiatku koncipovaný ako projekt v nemeckom jazyku, avšak na podnet 

p. učiteľky nemeckého jazyka bol prepojený aj s anglickým jazykom. Cieľom projektu bolo 

vytvoriť žiakom fyzickú detskú obrázkovú encyklopédiu zvierat v nemeckom a anglickom 

jazykoch ako pomôcku do budúcnosti, a zároveň dať žiakom možnosť prepojiť svoje znalosti 

v oboch jazykoch. Žiaci si verbálnou a písomnou formou zvýšili svoje kognitívne 

a komunikačné kompetencie vďaka tomu, že si zistili fakty o jednotlivých zvieratách 

v nemeckom jazyku a následne dané texty prekladali z nemeckého jazyka do anglického. 

Funkčné kompetencie si precvičili tým, že zapojili svoju kreativitu pre vytvorenie formátu 

obrázkovej knihy, nakreslili a vytvorili koláže vybraných zvierat a prezentovali svoje výtvory 

pred triedou. Nakoľko žiaci nemali povolené prekladať texty zo slovenčiny, boli motivovaní 

využiť svoje už nadobudnuté znalosti v oboch jazykoch pre vytvorenie správneho prekladu, 

vďaka čomu sa naučili vypomáhať si jedným jazykom pre pochopenie toho druhého. Žiaci si 

uvedomili, že anglický a nemecký jazyk majú rovnaký jazykový koreň a sú si v mnohom 

podobné. 
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Jazykovo poznávací pobyt – Londýn 

 Cudzí jazyk je vždy najlepšie študovať v krajine, kde sa danou rečou hovorí a preto sa 

škola podieľa na organizovaní jazykového pobytu v Londýne. Po prílete a ubytovaní 

v anglických rodinách sa jazykovo poznávací pobyt začal naplno. Doobedie bolo venované 

výučbe anglického jazyka a poobedie intenzívnym prehliadkam historických častí Londýna. 

Žiaci navštívili úžasné miesta a zažili nespočetné množstvo krásnych zážitkov, na ktoré nikto 

tak skoro nezabudne, ale hlavne zdokonalili sa v anglickom jazyku. 

Olympiáda v anglickom jazyku: 

 Obvodného kola sa zúčastnilo 21 žiakov základných, škôl a príslušných ročníkov 

šesťročných a osemročných gymnázií, ktorí sa v školskom kole OAJ umiestnili na 1. mieste v 

každej kategórii. 

Ďalšie aktivity: 

Euromesto Tesáre  

 ŠvP sa zúčastnilo 71 detí  z tried s vyučovaním anglického jazyka, prváci až štvrtáci, 

malí i veľkí, ktorí vytvorili priateľské spolunažívanie, boli jednou veľkou rodinou, ktorá sa 

spoločne zabávala a pomáhala si. V rámci ANJ žiaci spoznávali predmety dennej potreby 

napr. oblečenie a potreby na turistické prechádzky, jedlo, zvieratá... Pojmy ako demokracia, 

tolerancia, ústretovosť, zároveň však aj prirodzená úcta k histórii a tradíciám vlastnej krajiny, 

boli obsahovými motívmi našej školy prírody. Okrem rekreačnej a zábavnej funkcie bol  

pobyt spestrený blokmi náučných aktivít. Cieľ: Zlepšiť vzájomné vzťahy, socializovať 

žiakov, viesť ich k samostatnosti bol splnený.  

Korčuľovanie 

 Tak ako po iné roky, aj tento rok sme zorganizovali pre žiakov ŠKD kurz 

korčuľovania. Kurz sa uskutočnil na klzisku v priestoroch nákupného centra Avion. Prihlásilo 

sa 42 detí z toho 25 prváčikov. Kurz bol zameraný predovšetkým na zvládnutie techniky. Deti 

boli rozdelené do skupín podľa fyzickej a pohybovej zdatnosti. Tí, čo stáli na korčuliach po 

prvý krát, dobre zvládli základy korčuľovania, ostatní sa zdokonalili v korčuliarskej technike. 

Lyžiarsky výcvik 

 V spolupráci so Šport komplexom Tempo deti v rámci školského klubu detí 

absolvovali lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Zochova chata. Kurzu sa zúčastnili žiaci 1. 

až 4. ročníka. Deti boli rozdelené do štyroch výkonnostných skupín, od začiatočníkov, mierne 

pokročilých a pokročilých. 

Začiatočníci, od prvých nesmelých oblúkov na snehu, veľmi rýchlo dobiehali tých 

skúsenejších. Pokročilí sa zdokonalili v technike lyžovania. Nakoniec sa všetci spúšťali na 

tom najnáročnejšom kopci, z čoho sa najviac tešili hlavne deti, ktoré na začiatku stáli prvý 

krát na lyžiach.  

Plavecký výcvik  

 29 detí 1.- 3. ročníkov sa zúčastnilo plaveckého výcviku v plavárni Slovnaft. Deti boli 

rozdelené do štyroch výkonnostných skupín, od začiatočníkov po pokročilých. Začiatočníci 

získavali prvé skúsenosti s plávaním, hlavne ako sa udržať na vode, tí skúsenejší sa 

zdokonaľovali v jednotlivých plaveckých štýloch.  

i) Údaje o prezentácii školy na verejnosti  
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Deň otvorených dverí 

 Deň otvorených dverí na našej škole konal už po jedenásty krát a naozaj sa stal 

tradíciou. K tomuto Dňu už neodmysliteľne patrí posedenie v zborovni počas veľkej 

prestávky pri káve a občerstvení, ktoré pripravili zamestnanci školy aj pani kuchárky, ako aj 

prijímanie prvákov „do stavu žiackeho a cechu školského“. Naši prváci predviedli, čo sa za 

necelé dva mesiace v škole naučili na hodinách nemeckého a anglického jazyka, preukázali 

svoju zručnosť v hre na rôzne bicie a klávesové nástroje, svoj zmysel pre rytmus. Dokázali, že 

si zaslúžia byť žiakmi a tak po zložení slávnostného sľubu boli pasovaní riaditeľkou školy za 

riadnych žiakov našej školy. Rodičia potom nasledovali svoje deti do tried, kde si pozreli ich 

prácu priamo na vyučovacích hodinách. 

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo spolu 212 ľudí (rodičov, starých rodičov, rodičov 

budúcich prvákov). 

V školskej jedálni obedovalo spolu so svojimi deťmi 102 rodičov. 

Vystúpenie s vianočným programom na Hviezdoslavovom námestí 

 Výber žiakov i program pozostával z niektorých vybraných čísiel Vianočnej akadémie. 

Deti ho predviedli prítomným rodičom, ale i ostatným náhodným divákom s nadšením. Naši 

účinkujúci boli odmenení ohromným diváckym potleskom. 

Vianočný bazár  

 Je náš najväčší charitatívny projekt, spoločné dobročinné podujatie, v ktorom peniaze 

získané predajom hračiek prinesených z domu a lístkov do tomboly sú použité na charitatívne 

účely neziskových organizácií na Slovensku. Každé Vianoce prinášajú veľa dojímavých 

príbehov, naši žiaci sa tento rok rozhodli pomôcť dievčatku z našej školy, ku ktorej osud 

nebol až tak láskavý a donútil ju tráviť svoj voľný čas nie so svojimi kamarátmi a rodinou, ale 

liečiť sa na detskej onkológii. Pri nej sme si uvedomili krehkosť šťastia a večnosť hodnôt, 

ktoré občas tak ľahkovážne prehliadame. Preto sa žiaci rozhodli podať pomocnú ruku a aspoň 

malým gestom spríjemniť a vytvoriť láskavú atmosféru domova v nemocnici.  Vyzbierané 

peniaze cez Vianočnú burzu boli v sume 413,79€ darované DETSKEJ ONKOLÓGII NA 

Kramároch.  

Vianočná akadémia 

Vždy, keď sa blíži koniec kalendárneho roka, z každého kúta školy na všetkých dýcha 

vianočná atmosféra. Chodby a triedy sa pýšia peknou výzdobou, sú prevoňané Vianocami 

a skôr, ako deti odídu na prázdniny, prezentujú sa pripraveným programom na Vianočnej 

akadémii.  

Pre veľký záujem rodičov a veľkú účasť žiakov sa akadémia konala v dvoch termínoch:   

1. pre rodičov detí z A tried, 

2. pre rodičov detí z B tried. 

Program bol pestrý. Žiaci ukázali nadšenie pre muziku a spev, hru na nástrojoch (elektronický 

klavír, gitary, xylofóny, rôzne rytmické nástroje...).  

Koncert ku Dňu matiek 

 Tradičné podujatie s programom bohatým nielen na hru na gitarách, ale aj na iných 

hudobných nástrojoch: elektronický klavír, dotykový zvinuteľný klavírik, rôzne xylofóny 

a rytmické nástroje (hrkajúce, klopkajúce, zvoniace...), deti predviedli, čo všetko sa naučili na 

gitarovom krúžku, na hodinách HUV, ale i v ŠKD (scénka, tanec). Vystúpenia sa zúčastnili 

takmer všetky ročníky školy.  
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Na výzdobe javiska sa podieľali hlavne práce žiakov 4.A a 4.B, krásne srdcia a portréty 

mamičiek oživili javisko. Na chodbách viseli ďalšie vrúcne a milé práce žiakov venované 

mamičkám. 

 

Všetky uvedené akcie mali pozitívny ohlas u širokej verejnosti a rodičov 
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i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie- dosiahnuté výsledky Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Olympiáda v NEJ 

kat.1A 
3. miesto 

    

Olympiáda v ANJ  

kat. A1 
5.miesto 

    

Olympiáda v ANJ  

kat. A2 
11.miesto 

    

Geografická olympiáda 

5.roč. 
8. miesto 

    

                                     

6.roč. 

9. miesto 

12.miesto 

    

                                       

7.roč. 
5. miesto 

    

Olympiáda v slov. 

jazyku 
4. miesto 

    

Prednes poézie a prózy 

v NEJ    I.kat. poézia 

  
2. miesto 

  

Prednes poézie a prózy 

v NEJ    II.kat. poézia 

  
3.miesto 

  

Prednes poézie a prózy 

v NEJ    III.kat. poézia 

  
3.miesto 

  

Prednes poézie a prózy 

v NEJ    III.kat. próza 

  
3.miesto 

  

Poznaj Staré Mesto I.  2. miesto     

                                II.  1. miesto     

Hviezdoslavov Kubín 

II.kat. poézia 
2.miesto 

    

Hviezdoslavov Kubín 

II.kat. próza 
3.miesto 

    

Hviezdoslavov Kubín 

III.kat. poézia 
3.miesto 

    

Hviezdoslavov Kubín 

III.kat. próza 
2.miesto 

    

Európa v škole      

literárna časť  I.kat.. 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

    

literárna časť  II.kat. 1.miesto     
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literárna časť  III.kat. 1.miesto 

1.miesto 

    

výtvarná časť II.kat. 2.miesto     

výtvarná časť III.kat 
1.miesto 

 Čestné 

uznanie 

  

Pytagoriáda 5.roč. 2 úspešní 

riešitelia 

    

Majstrovstvá SR 

synchronizovanom 

plávaní 

  

2.miesto 

  

Basketbal 2.miesto     

Matematická 

olympiáda 

6 úspešných 

riešiteľov 

    

Cezpoľný beh  4.miesto     

Spoznajme Európu 3.miesto     

Slovensko, krajina v srdci Európy 2012, výtvarná súťaž – získali sme čestné uznanie pre 

najaktívnejšiu a najtvorivejšiu školu 

Žiaci našej školy sa počas roka zúčastnili tiež súťaží: Šaliansky Maťko, Maksík, iBobor, 

Bobrík, Klokan, Klokanko, Taktik, Matboj, Pikopretek, Všedkovedko, Športových súťaží: 

vybíjaná, Florbal, stolný tenis, malý futbal 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Infovek 2003 trvá  

prináša alternatívy pre získavanie nových poznatkov, orientácie sa v množstve nových informácií, 

pomáha vytvárať efektívne, alternatívne a kvalitné vzdelávanie a používať nové formy práce, 

poskytuje nám počítače, programy- software aj s licenciami, pripojenie k internetu a iné rôzne 

aktuálne a potrebné informácie 

Experimentálne overovanie 

didaktickej efektívnosti metódy 

CLIL vo vyučovaní cudzích 

jazykov v základnej škole  

2011 trvá Metódu overujeme 

v spolupráci s ŠPÚ 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 

2 ods. 1 písm. k) .  

Školská inšpekcia vykonala v dňoch 5.2.2008, od 7.2.2008 do 8.2.2008 a od 11.2 2008 do 

12.2.2008 kontrolu stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu podmienok výchovy 

a vzdelávania v základnej škole. Sledovala priebeh vzdelávacieho procesu na 35 vyučovacích 

hodinách z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov, kvality a efektivity vyučovania. V rámci 

realizácie úlohy so zvýšenou pozornosťou boli 2 hospitácie na 2. stupni zamerané na 

sledovanie rozvíjania čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

 

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl používa tieto hodnotiace výrazy: 

 

veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne 

nedostatky, mimoriadna, príkladná úroveň 

dobrý  prevaha pozitív, formálne, menej významné 

vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná 

úroveň 

málo vyhovujúci prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne 

slabé miesta, podpriemerná úroveň 

nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky 

ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania 

Závery  

 K silným stránkam školy patria významné aktivity školy, informačný systém, 

prostredníctvom ktorého je zabezpečená prezentácia školy navonok cez webovú stránku 

i informovanosť rodičov o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov elektronickou žiackou 

knižkou. Medzi silné stránky školy patrí tiež stotožnenie sa pedagógov s programovými 

cieľmi školy, priateľská a pokojná atmosféra podporujúca psychickú pohodu žiakov v škole, 

rešpektovanie a uznávanie spoločne prijatých hodnôt v duchu humanizmu a demokracie, 

prezentácia školy prostredníctvom verejných vystúpení a ďalších významných aktivít 
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v oblasti kultúry a športu, kvalitné odborné a materiálne zabezpečenie rozšíreného vyučovania 

nemeckého jazyka. Medzi slabé stránky školy patrí kontrolný systém, spolu s priemerným 

plnením učebných plánov, osnov a vzdelávacích štandardov. 

 Vyučovanie vo všetkých ukazovateľoch dosahuje celkom dobrú úroveň. Na dobrej 

úrovni je rozvoj osobnosti žiakov, preventívne a multidisciplinárne aktivity. Výchovno- 

vzdelávací proces celkom je na veľmi dobrej úrovni. Priebeh a výsledky výchovy 

a vzdelávania dosiahli dobrú úroveň. 

 Koncepčnosť zámerov, stanovenie si reálnych priorít, plánovanie zamerané na 

skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a odborné a pedagogické riadenie majú dobrú 

úroveň. Priemernú úroveň má kvalita pedagogickej dokumentácie a dodržiavanie všeobecne 

záväzných a školských predpisov. Riadenie celkom je na dobrej úrovni. 

 

 Školská inšpekcia hodnotí na: 

veľmi dobrej úrovni: 

Významné aktivity školy a spolupráca s inštitúciami v regióne 

Informačný systém 

dobrej úrovni: 

Odborné a pedagogické riadenie 

Koncepčnosť, zameranie a ciele výchovy a vzdelávania 

Materiálno- technické podmienky 

Odbornosť vyučovania 

priemernej úrovni: 

Kontrolný systém 

Plnenie učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacích štandardov 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

 Naša škola už roky zápasí s nedostatkom priestorov, pritom máme nevyužité 2 

poschodia povalových priestorov. Pre vyučovanie máme k dispozícii 20 miestností z toho 1 

počítačová učebňa, 1 multimediálna učebňa, 1 učebňa nemeckého jazyka a 3 malé miestnosti 

na bifurkáciu pri výučbe jazykov, zostáva 14 kmeňových tried, 1 spoločenská miestnosť, 

bývalá kaplnka je všestranne využívaná, triedy slúžia zároveň aj pre oddelenia ŠKD 

v poobedňajších hodinách. Ak by sme mali po dve triedy v ročníku, potrebovali by sme 

9x2=18 tried. A tak sa „tešíme“, že nám žiaci 5. ročníkov odchádzajú na gymnáziá. Na druhej 

strane je to veľká škoda, lebo žiaci môžu na našej škole, vzhľadom na jej koncepciu získať 

certifikát stredného stupňa znalosti  nemeckého jazyka – Sprachdiplom. 

Je nutné opraviť aj druhú časť strechy a rekonštruovať telocvičňu. 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 

1 písm. m). Príloha  priložená Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n 

 Koncepcia rozvoja školy je rozpracovaná na celé funkčné obdobie a jej úlohy sa 

priebežne plnia. Dosiahnutie niektorých vytýčených cieľov si vyžaduje účasť pedagogických 

zamestnancov na inovačnom alebo aktualizačnom vzdelávaní, zvyšovaní kvalifikácie v rámci 
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plánu kontinuálneho vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci sa podľa ponuky poskytovateľov 

vzdelávania zdokonaľovali v oblastiach: Využívanie modernej IKT vo vzdelávacom procese, 

Získanie zručnosti a kompetencie práce s novými technológiami, s digitálnym obsahom, Práca 

s interaktívnou tabuľou, Metodika výučby CLIL v ANJ, NEJ. V sledovanom období získalo 9 

učiteľov 309 kreditov a 8 učiteľov získalo kreditový príplatok. Stále viac učiteľov využíva 

informačný systém aSc agendy a E-learning vo výchovno vzdelávacom procese, využitím 

portálu Edupage, tvoria lekcie aj testy pre žiakov. K modernizácii vzdelávacieho procesu 

prispieva aj využívanie učiteľského portálu Zborovňa a Bezkriedy, ktoré umožňujú posielať 

učebné materiály žiakom a žiakom bezplatný prístup do Digitálnej učebnice. V spolupráci 

s neziskovou organizáciou EDULAB sme sa zapojili do projektu Školazdomu.  

V spolupráci s NÚCEM sa podieľame na realizácii projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania 

na ZŠ s využitím elektronického testovania a experimentálne overujeme didaktickú 

efektívnosť metódy CLIL v spolupráci s ŠPÚ. Intenzívne sa využívajú interaktívne tabule 

v triedach. K silným stránkam školy patrí informačný systém, prostredníctvom ktorého je 

zabezpečená prezentácia školy navonok cez webovú stránku i informovanosť rodičov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov elektronickou žiackou knižkou. 

 

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

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 

písm. o 

SWOT analýza 

S Silné stránky 

Stabilizovaný kolektív kvalifikovaných učiteľov 

Kvalitná výuka cudzích jazykov 

Projekty vo výučbe nemeckého a anglického 

jazyka 

Využívanie vzdelávacích portálov 

Široká ponuka záujmových krúžkov 

Dobrá informovanosť rodičov o dianí v škole 

Spokojnosť pri riešení problémov, bez obáv 

komunikujú so školou ak vznikne problém 

Bezpečné prostredie pre deti, šikana nie je vážny 

problém ani užívanie návykových látok 

Na škole pracuje školský psychológ 

Príjemné, tiché okolie školy 

Výborná kuchyňa, kvalitná a chutná strava 

v školskej jedálni 

Mliečny program 

Školské ovocie 
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W Slabé stránky 
Chýbajúce kabinety a odborné učebne 

Priestory pre ŠKD 

O Príležitosti 
Pomoc rodičov škole, čakajú konkrétne podnety 

Vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT 

T Ohrozenia 

Odchod najlepších žiakov na 8.roč.gymnáziá 

Sústavné zmeny v legislatíve  

Byrokratizácia školstva 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 Škola je priestor, kde žiaci aj učitelia trávia väčšinu dňa. Snažíme sa, aby tento 

priestor, či exteriér alebo interiér bol, v rámci možností, čo najpríjemnejší. Estetizácia 

životného prostredia sa realizuje žiackymi výtvarnými prácami, ale aj postermi a projektami, 

ktoré vypracovali žiaci. Vstupnú „mrežu“, ktorá má zabezpečiť ochranu osôb aj majetku, sa 

nám podarilo vkusne vyzdobiť postavičkami, ktoré ušila p. učiteľka. Motív sa mení podľa 

ročného obdobia. 

Na základe učebných plánov a ŠkVP bol vypracovaný rozvrh hodín, ktorý spĺňal 

psychohygienické podmienky, nedalo sa však vylúčiť, aby žiaci pri danom počte hodín 

nemali aj poobedňajšie vyučovanie. V spolupráci s ŠKD sme sa snažili zabezpečiť striedanie 

práce s odpočinkom a zábavou, aby deti zmysluplne využívali voľný čas a pritom dbali aj 

o vlastnú bezpečnosť a zdravie.  

b) Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové 

vzdelávanie žiaka základnej školy. Začiatkom školského roka ho vydala riaditeľka školy 

každému žiakovi. Žiak mohol vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo školskému klubu detí. 

Naša škola každoročne prijíma okolo 70% vydaných vzdelávacích poukazov. Získané 

finančné prostriedky sme použili na materiálne zabezpečenie činnosti záujmových útvarov aj 

na finančné ohodnotenie vedúcich záujmových útvarov. 

V školskom roku 2012/2013 odovzdalo vzdelávací poukaz 219 žiakov, získané finančné 

prostriedky boli použité na záujmovú činnosť žiakov počas ŠKD v 1.polroku a krúžkovú 

činnosť organizovanú školou, finančné ohodnotenie vedúcich krúžkov, nákup materiálu, 

vybavenie počítačovej učebne a pod.  

Historický krúžok 

 Tematicky sa hodiny orientovali na praveké a staroveké dejiny so zameraním na 

problematiku každodenného života pravekej, egyptskej, gréckej a rímskej kultúry, dinosaurov 

a vzhľadom na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sa žiaci venovali aj 

biografii solúnskych bratov, hlaholike a staroslovienčine. Žiaci získavali informácie rôznymi 

spôsobmi, najmä kritickou prácou s písomnými prameňmi, či z dokumentárnych filmov. Pri 

získavaní informácii pracovali tvorivo, vypracovávali vlastné prezentácie a pokúšali sa 

o hodnovernú rekonštrukciu podľa historických prameňov. Do programu boli zaradené aj dve 

dejepisné vychádzky. Prvá súvisela s témou mumifikácie, kedy si žiaci mohli utvrdiť svoje 

vedomosti na príklade relikvie sv. Reparáta vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána. Pri 
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príležitosti 68. výročia oslobodenia Bratislavy navštívili pamätník sovietskych vojakov na 

Slavíne. 

Tvorivé dielne 

 Cieľom krúžku bol rozvoj jemnej motoriky, práca s rôznymi materiálmi a technikami. 

V žiakoch sa rozvíjala trpezlivosť, dôslednosť, tvorivosť, originalita, vzájomná pomoc 

a spolupráca, ale i rešpektovanie toho druhého. Výsledkom práce boli rôzne vianočné, 

veľkonočné ozdoby, sviečky, podložky, sponky, náušnice, vešiaky a pod. 

Turistický krúžok  

 Pobyt v prírode, učenie sa priamo v teréne, osvojovanie a upevňovanie nadobudnutých 

vedomostí, rozvíjanie environmentálnych znalostí a ich aplikácia, upevňovanie vzťahov 

medzi spolužiakmi, návšteva nových zaujímavých miest v blízkom okolí Bratislavy, ale 

i základné pravidlá správania sa v teréne, vedieť si pomôcť v krízových situáciách, boli 

náplňou krúžku pre všetkých žiakov 2.stupňa. 

Kreatívna nemčina I, II 

 Cieľom krúžku bolo tvorivým spôsobom, netradičnými a inovačnými metódami, 

obohatiť výuku nemeckého jazyka nad rámec učebných osnov. Žiaci nacvičili množstvo 

piesní, básní a divadelných scénok, ktorými potom úspešne reprezentovali školu na mnohých 

podujatiach karpatsko – nemeckého spolku. 

Výtvarný krúžok 1 

 Cieľom výtvarného krúžku bolo precvičovať grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú 

motoriku kreslením, maľovaním a modelovaním v kolektíve kamarátov s rovnakými 

záľubami. Deti v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdali nové zručnosti, vyskúšali si 

zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjali si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Vyskúšali si 

prácu s papierom, látkami, kašírovanie, koláž, decoupage - servítkovú metódu, maľbu 

pastelom, farbami a iné kombinované a netradičné techniky. Práce žiakov tvorili súčasť 

výzdoby interiéru školy. 

Výtvarný krúžok 2 

 Hlavným cieľom výtvarného krúžku bolo viesť deti k láske k umeniu , k tvorivosti, 

citu a rozvíjať talenty, alebo jednoducho mať radosť s maľovania. Pri práci používali hudbu, 

ktorá spríjemňovala výtvarný krúžok. Na jeseň využili prírodný materiál – listy, ktoré 

odtláčali, lepili, tvorili malé dielka. Veľkým zdrojom bolo ovocie, na jeseň kvety, tvorili na 

skicári jeseň najprv ceruzkou a potom sprejmi. Zimu privítali zimnou tematikou – 

stromčekmi, vianočnými ozdobami a vetvičkami. Pre prvákov pripravili darčeky. Fašiangy 

privítali maskami na karneval. Na Veľkonočné sviatky tvorili maxi vajíčka z krepu. Práca 

v skupinkách deti veľmi bavila. Ku Dňu matiek vytvorili kvietky a srdiečka pre mamičky, 

Ockom vyrobili záložky do kníh. Novou tvorbou boli návrhy na domy, tvorili koláž. Zapojili 

sa do súťaží- Deň Zeme, v boji proti drogám, Európa v škole. Práce prezentovali na paneloch 

na chodbe  

Šikovné ruky 

 Činnosť krúžku bola zameraná na vyšívanie, udržiavanie a rozvíjanie ľudových 

tradícií. Do krúžku sa prihlásili deti rôzneho veku a rôznej úrovne zručnosti, preto bol plán 

práce vypracovaný tak, aby ciele zvládli všetci na rôznych stupňoch náročnosti a rôznych 

techník vyšívania. 
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Škola hrou – multimediálne vyučovanie I, II 

 Krúžok bol zameraný v prvom rade na učenie sa anglického jazyka. U druhákov sa 

angličtina prepojila s matematikou. Hodiny umožnili spestriť učenie sa o neobvyklé 

alternatívne metódy, ktoré vychádzali z hry a z tvorivej dramatiky, ich vhodná kombinácia 

umožnila navodiť situácie, ktoré žiakom pomohli učivo si ľahšie osvojiť a prehĺbiť si slovnú 

zásobu. Pomocou výukových CD sa rozvíjala schopnosť odposluchu a komunikácie 

v anglickom jazyku, v matematike si žiaci formou detských hier rozvíjali logické myslenie 

a zdokonaľovali sa v mechanickom počítaní. Odbúral sa hodnotiaci prvok a preto žiaci 

napredovali bez stresu a mali z učenia radosť. Prváci získali základné zručnosti pri 

manipulácii s myšou. 

Geografický krúžok 

 Krúžok bol zameraný na rozšírenie vedomostí k témam Objavitelia, Austrália, Polárne 

oblasti a Amerika. Súčasťou krúžku bolo aj získavanie zručností pri práci s kartografickým 

materiálom a príprava žiakov na geografickú olympiádu. Žiaci absolvovali vychádzku do 

okolia školy, navštívili Bratislavský hrad, oboznamovali sa s históriou a súčasnosťou 

Bratislavy, pri Dunaji riešili aktuálnu problematiku povodní v Bratislave. 

Kreatívna tvorba 

 Hlavným cieľom krúžku bolo podporovať u detí kreativitu, fantáziu, samostatnosť, 

rozvíjať jemnú motoriku a estetické cítenie. Námety na prácu črpali z ročných období 

a sviatkov počas školského roka. Deti pracovali s netradičným materiálom (hlavne prírodniny, 

sklo, textil, apod.) s použitím zaujímavých techník – základ tvorilo lepenie, lisovanie listov, 

kašírovanie, šitie. Niektoré práce si vyžadovali aj kombinované techniky. 

Práce detí boli súčasťou výzdoby interiéru školy. 

Konverzácia v anglickom jazyku 

 Cieľom konverzácie bolo zdokonaliť komunikačné kompetencie žiakov 

prostredníctvom histórie a kultúry Veľkej Británie. Formou dramatických scénok a dialógov 

sa žiaci oboznamovali so životom Angličanov a naučili sa fakty z histórie krajiny, ktorej jazyk 

sa učia. Hodiny sa viedli výlučne v anglickom jazyku.  

Krúžok pohybovej výchovy 

 Deti si rozvíjali pohybové schopnosti, jednoduché reakcie, telesnú zdatnosť, záujem 

o športovú činnosť. Viedla  som  ich  k vzájomnej  ohľaduplnosti, súťaživosti, primeranej  

vytrvalosti, sebaovládaniu. Viedla som ich dodržiavaniu  pravidiel a kolektívnej  

zodpovednosti  pri každej  z hier a činností.    

Cieľom krúžku bol rozvoj motoriky a koordinačných schopností. Deti si rozvíjali pohybové 

schopnosti, jednoduché reakcie, telesnú zdatnosť, záujem o športovú činnosť. V kolektívnych 

hrách boli vedení ku vzájomnej ohľaduplnosti, súťaživosti, primeranej vytrvalosti, 

sebaovládaniu a dodržiavaniu pravidiel. 

Redakčný krúžok 

 Cieľom redakčného krúžku bolo vytvoriť a vydávať tretí ročník školského časopisu 

Sokol. Žiaci sa zdokonaľovali v písaní vlastných príbehov a ich korigovaní, graficky 

upravovali texty, ilustrovali, robili interview a opäť vytvárali vlastné rubriky. Podarilo sa 

vydať 3 čísla. V rámci krúžku žiaci sledovali i školské akcie, ktoré hneď spracovali do 

podoby novinového článku. Práca v redakčnom krúžku žiakov veľmi bavila. 
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Loptové hry 

 Cieľom krúžku bolo vytvoriť u žiakov základné predstavy o význame hier, osvojiť si 

súbor nenáročných hier, rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a súčinnosť v hre, zmysel pre fair 

play, schopnosť vedieť sa zmieriť s prehrou. Žiaci mali možnosť precvičiť si rôzne hravé 

aktivity, tradičné detské hry, zábavné hry so športovými úlohami, dodržiavaním 

jednoduchých pravidiel. 

Pravopisný krúžok I, II 

 Bol určený pre žiakov 6.ročníka, ktorí prejavujú záujem o prehlbovanie vedomostí 

o pravopisných javoch. Tematicky sa záujmový útvar týkal problematiky cudzích slov, 

písania i/y, veľkých písmen, prehlbovania vedomostí o slovných druhoch a vetnej skladbe. 

Žiaci 7.ročníka v pravopisnom krúžku sa okrem doplňovacích cvičení, nácvičných 

a kontrolných diktátov z tvorby D. Heviera: Heviho diktátor, venovali aj vysvetľovaniu 

gramatických javov a pravopisu slovných druhov 

Cvičenia sa orientovali aj na tvorivú činnosť a rozmanité jazykové a literárne hry, rozvoj 

logického myslenia a koncentráciu síl na vykonávanie úloh.. V závere žiaci vytvorili vlastný 

systém hodnotenia vo forme testu, tvorili otázky a úlohy z tém záujmového krúžku. 

Slovenčina hrou  

 Krúžok bol určený žiakom 9.ročníka. Cieľom bolo jazykovými hrami rozvíjať intelekt 

žiakov, zvyšovať pohotovosť pri riešení úloh, rozvíjať logické myslenie, predstavivosť, učiť 

žiakov koncentrovať sily a schopnosti na vykonanie úlohy, zlepšovať čitateľskú gramotnosť 

a čítanie s porozumením, všetko kompetencie potrebné na úspešné zvládnutie testovania 9. 

Gitarový krúžok 

 Gitarový krúžok má na našej škole dlhodobú tradíciu. Existuje už pomaly viac ako 20 

rokov. Zameraný je na získanie základov hry na hudobnom nástroji bez nôt nenásilným 

spôsobom (ako hobby). Ďalším cieľom krúžku je vzbudiť u detí prirodzený záujem o hudbu 

ľudovú, populárnu, country, ale hoci aj o hudbu detskú, hravú, žartovnú. Nemalú úlohu 

zohráva aj skupinová hra na nástrojoch - gitarách, pri ktorej sa deti učia navzájom počúvať, 

udržiavať spoločné tempo, podporovať sa v hre a speve, rešpektovať rozličné úrovne a vekové 

rozdiely, pomáhať si a tešiť sa z kolektívnej hry. Vďaka tomu zažívajú aj sebaistotu a radosť 

zo skupinového úspechu. 

Robotika 

 Žiaci po krátkom úvode a prehľade problematiky robotických stavebníc prešli k 

praktickému programovaniu modernej a vo svete rozšírenej stavebnice LEGO 

MINDSTORMS NXT. Základným kameňom stavebnice je programovateľná kocka NXT, 

ktorú sa najprv naučili zapojiť, potom nastavovať a programovať pomocou jej vstavaného 

programu. Väčšinu času bola venovaná programovaniu v ikonickom programovacom 

prostredí LEGO MINDSTORMS Education NXT, ktoré beží na počítačoch  s operačným 

systémom Microsoft Windows. 

Naučili sa: používať prostredie programu, programovať základné pohyby robotov, využívať 

senzory, programové konštrukcie cyklus a vetvenie. 

Po absolvovaní väčšina žiakov vie ovládať programovanie konkrétnej stavebnice na 

dostatočnej úrovni na to, aby pochopili na tomto konkrétnom príklade osobitosti 

programovania robotických stavebníc a zvládli ľahšie používanie aj iných stavebníc 

založených na podobných princípoch. 
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O.RIEŠ.OK: 

 Krúžok je zameraný na rozvoj logického myslenia hravou formou, rozšírenie slovnej 

zásoby, hľadanie viacerých riešení, ako aj spoznávanie rozličných druhov hlavolamov - 

plošných aj trojrozmerných. Okrem hľadania riešení bolo úlohou každého žiaka samostatne 

vytvoriť aj nejaké vlastné hlavolamy. Na krúžku sa využívali záujmové časopisy pre deti i 

dospelých: Hlavička, Hádajko, Relax, Lišiak, Osemsmerovky, Maľované krížovky, SME 

Krížovky, Sudoku a iné. 

Dramatický krúžok 

 Cieľom bolo rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti citových, rozumových a morálnych 

kvalít, najmä schopností kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej 

spolupráce, vedomého, osobitého, prirodzeného a pritom kultivovaného vyjadrenia v sociálnej 

a umeleckej komunikácii. Pri nácviku dramatických inscenácií boli rozvíjané najdôležitejšie 

prostriedky komunikácie – pohyb a reč. V školskom roku žiaci nacvičili dve predstavenia 

s názvom Vianoce v lese  a Hra mamičkám. Pri nácvikoch sa využívali rôzne jazykové hry, na 

základe ktorých sa žiaci učili správnej artikulácií a kultivovanému prejavu, hry na osvojenie 

výrazových, technických, dispozičných schopností, čiastkové improvizácie, práca s hlasom aj 

spev  

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 

písm. c) 

 Spolupráca školy s rodičmi je veľmi dobrá, väčšina rodičov prejavuje záujem 

o školskú prácu detí a pravidelne sa informuje, či už prostredníctvom žiackych knižiek, 

konzultácií alebo formou rodičovských združení, ktoré sa konajú pravidelne 5x ročne. 

Poradenskú službu rodičom poskytuje aj školský psychológ. Rada rodičov úzko spolupracuje 

s riaditeľkou školy, okrem návrhov a pripomienok k chodu školy prispieva aj finančne pre 

deti, hlavne na nákup pracovných zošitov, odmeny žiakom za súťaže. Z rozhodnutia Rady 

rodičov sa žiakom 8.a 9.roč. uhradilo prípravné testovanie KOMPARO. 

Za dôležitú službu poskytujúcu rodičom, žiakom aj učiteľom považujeme činnosť školského 

psychológa. Z hodnotiacej správy o činnosti uvádzame niektoré najdôležitejšie úlohy: 

1.Aktivity smerované ku žiakom: 

Psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti pri zápise do 1. ročníka – v spolupráci 

s pedagógmi 1. stupňa  

Diagnostikovanie stupňa vývinu – súlad s psychickou a sociálnou zrelosťou, ktorý umožňuje 

dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti  - v spolupráci s CPPP 

Pre žiakov 1.A: 

Stimulačný program: Depistáž a program zameraný na rozvíjanie grafomotorických zručností 

z pohľadu prípravy na elementárne písanie 

Atmosféra v triede: lepšie spoznanie sa žiakov a navodenie spolupráce v novovzniknutej 

triede, zlepšenie sociálnej klímy a posilnenie žiaducich foriem správania 

Pre žiakov 3.A: 

Atmosféra v triede zlepšenie sociálnych kompetencií, zmena nežiaducich stereotypov 

Pre žiakov 5.A: 

Program Atmosféra v triede 

zlepšenie sociálnych kompetencií ,agresivita, optimalizácia autoregulácie, osobný a sociálny 

rozvoj 
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Projekt spájajúci deti na Slovensku s deťmi v rozvojových krajinách – v spolupráci s UNICEF 

Pre žiakov 6. ročníka: 

arteterapia: učenie sa nových výtvarných techník, a prežívanie samotného procesu tvorby, 

komunikácia neverbálnymi cestami a objavovanie vlastnej tvorivosti, spontánnosti 

princíp konkrétneho sociálneho prostredia (triedny kolektív), v ktorom sa psychický vývin 

mladého človeka odohráva, a ktorého charakteristiky môžu významne vplývať na jeho zdravý 

emocionálny vývin 

Cieľ programu: využiť efektívne techniky dobrej komunikácie, jasné a zreteľné vyjadrenie 

svojich myšlienok, názorov, postojov 

Pre žiakov 8. ročníka: 

Program Atmosféra v triede: zlepšenie sociálnej klímy, riešenie nevhodného správania 

a posilnenie žiaducich foriem správania 

Efektívne učenie: program zameraný na kľúčové kompetencie učebných štýlov 

Pre žiakov 9. ročníka: 

Preventívny program „PROFTEENS“ – profesionálna orientácia a voľba povolania 

Cieľom je poznávať a diagnostikovať schopnosti, záujmy, osobnostné vlastnosti žiakov 

nevyhnutné pre správny výber strednej školy a budúcej profesie.  

Organizovanie vianočného bazáru 

UNICEF -Týždeň modrého gombíka 

Pre žiakov 5.A, 8.A, 9. A: 

Program Deti v sieti: Riziká virtuálneho priestoru a ochrana pred nimi 

Deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí a zároveň 

sú tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom. Cieľom programu je priniesť 

prehľad ohrození vo virtuálnom svete, s dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavujú 

Pre žiakov 7.A, 8.A: 

preventívny protidrogový program Slovensko bez drog: zameraný na zníženie mispercepcie 

užívania drog, týkajúci sa najvšeobecnejších podmienok predchádzania vzniku závislosti. 

Poradenská činnosť: 

Problémy v učení, v správaní, problémy v krízových životných situáciách, osobitná pozornosť 

sa venuje žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou 

Identifikačno -diagnostická činnosť: 

Diagnostika špecifických porúch učenia v spolupráci s CPPP a P, reedukácia žiakov s ŠPU,  

zisťovanie sociálnych vzťahov a klímy v triede  

2. Aktivity smerované k učiteľom: 

poskytovanie poradenstva v oblasti duševného vývinu žiakov a možností ich rozvoja, pri 

klasifikácii a hodnotení žiakov s ŠPU 

poskytovanie poradenských služieb pedagógom v oblasti ŠPU, porúch správania, 

hyperaktivity, ADHD, ADD, autizmu u detí a pod. 

3. Aktivity smerované k rodičom žiakov: 

aktívna spolupráca triedneho učiteľa, výchovného poradcu, šk. psychológa a rodičov 9. roč. 

pri voľbe strednej školy a budúcej profesie 

individuálna pomoc pri riešení problémov a porúch žiakov v učení, v správaní, individuálne 

konzultácie a odporučenie do CPPPaP 
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4. Celoročné platné úlohy 

Vedenie žiackej rady, príprava projektov „Vianočný bazár“, „Modrý gombík“, zber papiera 

Spolupráca pri koncipovaní stratégie humanizácie školy s psychologickými odborníkmi a 

vedením školy 

Spolupráca s výchovným poradcom, Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a inými 

odborníkmi 

Spolupráca so školskými psychológmi a Asociáciou školských psychológov, účasť na 

konferenciách a odborných podujatiach 

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

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

vzťahy sa nedajú merať, ale prelínajú sa celou činnosťou školy, aktivity školy zamerané pre 

verejnosť a rodičov (i) príp. bod (o). 

 Žiacka rada - pracovala s počtom 10 členov, pravidelne sa stretávala raz mesačne.  

Predseda a podpredseda žiackej rady zastupovali školu v obvodnom a mestskom detskom 

parlamente, aby prezentovali svoje záujmy a potreby a zúčastňovali sa rozhodovania, ale 

zároveň preberali spoluzodpovednosť za tie otázky, ktoré sa dotýkajú všetkých mladých ľudí 

v Bratislave . 

Žiaci sa prostredníctvom žiackej rady: 

Vyjadrovali k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania. 

Podieľali sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku 

Predkladali riaditeľke a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli 

Organizovali tradičné podujatia školy  

Riešili sťažnosti žiakov 

Pomáhali zlepšovať disciplínu v škole 

Práca v žiackej rade napomáhala rozvíjaniu organizačných schopností žiakov a zlepšeniu 

komunikácie a informovanosti medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy 
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e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2012/2013 – príloha   
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1. stupeň 51 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 34 0 0 1 0 0,8% 1 

spolu 85 0 0 1 0 0,3% 1 

znížená známka zo správania bola udelená za opakované porušovanie školského poriadku 

a neospravedlnenú absenciu 
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neospravedlnená absencia je za 

neskoré príchody, svojvoľné 

odchody z vyučovania, alebo 

neúčasť na popoludňajšom 

vyučovaní 
ospravedlnené 10635 17148 27783 93,86 

neospravedlnené 98 213 311 1,05 

spolu 10733 17361 28094 94,91 

 

 

            

        Mgr. Elena Uríčová 

        riaditeľka školy 
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Stanovisko rady školy – príloha:  

Rada školy súhlasí s obsahom a odporúča Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schváliť 

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Hlboká cesta 4, za 

školský rok 2012/2013 

 

 

            

Peter Kováč 

predseda rady školy  
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ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava 

   

         

         

  
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2012 

  

         

         

         

         DOTÁCIE z MÚ/zdroj41 
 

   102 410     
    

         SPOLU 
   

   102 410     
    DOTÁCIE Z 

PRÍJMOV 
                           školné 

 
       8 901     

    zdroj 72 
 

réžia ŠJ 
 

       2 109     
    

  
nájomné 

 
       3 214     

 
  

  

  
dobropis 

 
       1 950     

    SPOLU DOTÁCIE z MÚ /zdroj 41/    118 584     
    

         DOTÁCIE od štátu/zdroj 111 
 

   415 417     
    

  
vzdel.poukazy        6 299     

    SPOLU DOTÁCIE od štátu/zdroj 111    421 716     
    

         spolu DOTÁCIE 
  

   540 300     
    

         

         ČERPANIE 
       

         Základná škola mzdy 
 

   246 903     
    

  
odvody 

 
     85 949     

    

  
prevádzka 

 
     88 864     

    

         

 
spolu 

  
   421 716     

    

         Školská jedáleň mzdy 
 

     28 513     
    

  
odvody 

 
     10 126     

    

  
prevádzka 

 
       9 197     

    

 
spolu 

  
     47 836     

    

         Školský klub mzdy 
 

     48 502     
    

  
odvody 

 
     16 490     

    

  
prevádzka 

 
       5 530     

    

 
spolu 

  
     70 522     

    

         SPOLU ČERPANIE MŠ + ŠJ+ŠKD    540 074     
    

         

         

         

         Zostatok na účte k 31.12.2012 
 

          226 €  
    

         

      
Ing. Gabriela Horanská 

 

          


