Špeciálna základná škola, Inžinierska 24, 040 11 Košice

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach špeciálnej základnej školy
v školskom roku 2021/2022

Vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení a podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 312/2013 Z.z.

Prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.10.2022
Riaditeľ školy: Mgr. Michal Čornanič
Predložená na prerokovanie v rade školy: 14.10.2022
Podpredseda rady školy: Mgr. Alena Hingisová

Špeciálna základná škola, Inžinierska 24 v Košiciach bola zriadená ako samostatná
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriaďovacou listinou vydanou Školskou
správou v Košiciach dňa 21.06.1995 s účinnosťou od 1. júla 1995. Nadobudnutím účinnosti
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola KŠÚ
v Košiciach dňa 01.09.2008 vydaná zriaďovacia listina, podľa ktorej súčasťou školy je školský
klub detí a školská jedáleň. Neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny vydanej dňa
01.09.2008 je Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine č. 2008/00159-13 vydaný Obvodným úradom
v Košiciach, Komenského 52, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2013, Dodatok č. 2
k zriaďovacej listine č. 2008/00159-13 vydaný Okresným úradom v Košiciach, Komenského
52, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. októbra 2013 a Dodatkom č. 3 k zriaďovacej listine
Špeciálnej základnej školy, Inžinierska 24, Košice č. 2008/00159-13 z 01.09.2008.
ŠZŠ poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a pripravuje
žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Zabezpečuje vyučovanie povinných a voliteľných predmetov
podľa Školského vzdelávacieho programu platného od 01.09.2016 pre prípravný až 9. ročník
A variantu a prípravný až 10. ročník variantov B, C.
Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku
na špeciálnej základnej škole podľa Výchovného programu pre ŠKD nenáročnú oddychovú,
rekreačnú, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie v čase mimo vyučovania.
Stravovanie žiakov a zamestnancov ŠZŠ zabezpečuje školská jedáleň, ktorá je súčasťou
školy.
A. Údaje o škole alebo o školskom zariadení
(podľa § 2 ods. 1, písm. a) vyhlášky MŠVVŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení):
Názov školy:

Špeciálna základná škola

Adresa školy:

Inžinierska 24, 040 11 Košice

Telefónne a faxové číslo:

055/ 6435724

Webová adresa:

www.szsinke.sk

E-mailová adresa:

riaditel@szsinke.sk

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
meno a priezvisko

funkcia

obdobie

kontakt

Mgr. Michal Čornanič

riaditeľ školy

od 15.07.2021

055/6435724

Mgr. Angelika Kacerová

zástupkyňa riaditeľa školy

od 01.08.2019

055/6432349

Jarmila Vojáčková

vedúca hospodárskeho
úseku

od 06.12.2017

055/6432349
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Rada školy – základné údaje:
(podľa § 2 ods. 1, písm. a) bod 7. Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.)
V školskom roku 2021/2022 pracovala rada školy v nasledujúcom zložení:

Predseda RŠ – p. Katarína Atanasovská - pedagogický zamestnanec
Podpredseda RŠ - Mgr. Hingisová Alena - pedagogický zamestnanec
Členovia RŠ:
PaedDr. Gomolčák Milan - delegovaný za RÚŠS
Mgr. Kaňuchová Katarína - delegovaný za RÚŠS
Ing. Slimáková Silvia - delegovaný za RÚŠS
Kubová Tatiana - nepedagogický zamestnanec
Bálintová Jarmila - zástupca rodičov
Gogová Karolína - zástupca rodičov
Rusňáková Zlatica - zástupca rodičov

B. Údaje o zriaďovateľovi:
Zriaďovateľ:

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Riaditeľ RUŠS:

Ing. Peter Kutrucz

Adresa:

Zádielska 1222/1, 040 33 Košice - Staré Mesto

Telefónne číslo:

055/32 26 602

E-mailová adresa:

russ@russ-ke.sk

C. Činnosť Rady školy pri ŠZŠ Inžinierska 24 v Košiciach:
Činnosť RŠ sa realizovala v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadila sa plánom práce RŠ.
Vyjadrovala sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahovali k práci v špeciálnej
základnej škole, ako je: pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch činnosti školy, školskému vzdelávaciemu
programu pre ŠZŠ a ŠKD, k návrhu rozpočtu, k hospodárskej činnosti školy a jej výsledkoch.
V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnili 2 zasadnutia rady školy (ďalej len RŠ).
Prvé zasadnutie RŠ sa konalo dňa 29.09.2021 a uskutočnilo sa formou ,,per rollam“.
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Program:
1. Úvod
2. Priebeh a výsledky doplňujúcich volieb do rady školy
3. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy
4. Plán zasadnutí rady školy v školskom roku 2021/2022
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti špeciálnej základnej školy, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2020/2021
6. Školský poriadok školy na školský rok 2021/2022
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Uznesenie:
a) Rada školy berie na vedomie priebeh a výsledky doplňujúcich volieb do rady školy za
pedagogických zamestnancov.
b) Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti špeciálnej
základnej školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.
c) Rada školy berie na vedomie Školský poriadok školy na školský rok 2021/2022.
d) Rada školy schvaľuje výsledky volieb predsedu a podpredsedu RŠ.
e) Rada školy schvaľuje plán zasadnutí rady školy v školskom roku 2021/2022.
f) Rada školy ukladá:
• predsedníčke rady školy vyhotoviť zápisnicu zo zasadnutia a poslať v e-mailovej
forme príslušnej kontaktnej osobe z OŠ OÚ Košice (PaedDr. Gomolčák Milan),
• riaditeľovi školy poslať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti špeciálnej
základnej školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 v tlačenej
forme metodikovi pre špeciálne školy a školské zariadenia na OŠ OÚ.
Druhé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo 19.1.2022 formou ,,per rollam“.
Program:
1. Úvod.
2. Dodatok k štatútu rady školy.
3. Správa o hospodárení školy v kalendárnom roku 2021.
4. Informácie o aktivitách projektoch školy v I. polroku školského roka 2021/2022.
5. Diskusia.
6. Uznesenie.
7. Záver.
Uznesenie:
a) RŠ schvaľuje dodatok k štatútu rady školy č.1/2022.
b) RŠ berie na vedomie:
• Správu o hospodárení školy v II. polroku kalendárneho roka 2021,
• Informácie o aktivitách a projektoch školy v I. polroku školského roka 2021/2022.
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c) RŠ ukladá:
• predsedovi rady školy zvolať zasadnutie rady školy v nasledujúcom plánovanom
termíne,
• zaslať e-mailom zápisnicu zo zasadnutia kontaktnej osobe (PaedDr. Milan
Gomolčák milan.gomolcak@russ-ke.sk),
• po skontrolovaní zápisnice a schválení uznesenia, zaslať zápisnicu na emailovú
adresu maria.takacova@russ-ke.sk.
Tretie zasadnutie RŠ sa uskutočnilo 08.03.2022 formou „per rollam“.
Program:
Úvod
Priebeh a výsledky doplňujúcich volieb do rady školy
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka 2021/2022
Správa o hospodárení školy za kalendárny rok 2021
Návrh riaditeľa školy na zaradenie Základnej školy pre žiakov so zrakovým
postihnutím Inžinierska 24, Košice do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky
6. Uznesenie
7. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Uznesenie:
a) RŠ berie na vedomie:
− Priebeh a výsledky doplňujúcich volieb do rady školy.
− Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka 2021/2022.
− Správu o hospodárení školy za kalendárny rok 2021.
− Návrh riaditeľa školy na zaradenie Základnej školy pre žiakov so zrakovým
postihnutím Inžinierska 24, Košice do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky.
b) RŠ podporuje návrh riaditeľa školy na zaradenie Základnej školy pre žiakov
so zrakovým postihnutím Inžinierska 24, Košice do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky.
c) RŠ ukladá:
− predsedovi rady školy zvolať zasadnutie rady školy v nasledujúcom
plánovanom termíne,
− zaslať e-mailom zápisnicu zo zasadnutia kontaktnej osobe (PaedDr. Milan
Gomolčák - milan.gomolcak@russ-ke.sk),
− po skontrolovaní zápisnice a schválení uznesenia, zaslať zápisnicu na
emailovú adresu maria.takacova@russ-ke.sk .
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Štvrté zasadnutie RŠ sa uskutočnilo 21.06.2022 prezenčne.
Program:
Úvod
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roka 2021/2022
Správa o hospodárení školy za I. polrok kalendárneho roka 2022
Predbežná organizácia školského roka 2022/2023
Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov školy
za školský rok 2021/2022
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Uznesenie:
c) RŠ berie na vedomie:
− Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roka
2021/2022
− Správa o hospodárení školy za I. polrok kalendárneho roka 2022
− Predbežná organizácia školského roka 2022/2023
− Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov školy
za školský rok 2021/2022
c) RŠ ukladá:
− predsedníčke rady školy vyhotoviť zápisnicu zo zasadnutia a poslať v emailovej forme príslušnej kontaktnej osobe z RÚŠS Košice (PaedDr. Milan
Gomolčák - milan.gomolcak@russ-ke.sk),
− zvolať zasadnutie rady školy v nasledujúcom plánovanom termíne.

Činnosť poradných orgánov riaditeľa školy:
•

Gremiálna rada – jej stálymi členmi boli vedenie školy - riaditeľ školy, zástupkyňa
riaditeľa školy, vedúca predmetových komisií a metodického združenia (PK, MZ, MZ
ŠKD), výchovná poradkyňa, hospodárka školy. Nestálymi členmi (podľa aktuálnych
potrieb) boli vedúca ŠJ pri ŠZŠ Inžinierska 24 v Košiciach a zástupca zamestnancov.
Operatívne riešila úlohy, technické a organizačné otázky zabezpečujúce chod školy.
Stály členovia gremiálnej rady – 5 členov
Nestály členovia gremiálnej rady – 2 členov
Počet zasadnutí: 9 – v dňoch:
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Gremiálna rada – zasadnutie - 07.10.2021
Uznesenie:
1) Plniť úlohy podľa plánu práce školy v šk. roku 2021/2022.
2) Dodržiavať všetky pokyny a termíny odovzdávania triednej dokumentácie
a ostatných náležitostí.
3) Skompletizovať prihlášky na obedy žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej
jedálni.
Gremiálna rada – zasadnutie - 04.11.2021
Uznesenie:
1) Plniť úlohy podľa plánu práce školy na mesiac november.
2) Kontrola spisovej dokumentácie žiakov.
Gremiálna rada – zasadnutie - 02.12.2022
Uznesenie:
1) Plniť úlohy podľa plánu práce školy na mesiac december.
2) Zrealizovať naplánované psychologické vyšetrenia
Gremiálna rada – zasadnutie - 11.01.2022
Uznesenie:
1) Plniť úlohy podľa plánu práce školy na mesiac január.
2) Dodržiavať termíny zasadnutí.
3) Dbať na dodržiavanie protipandemických opatrení.
Gremiálna rada – zasadnutie - 02.02.2022
Uznesenie:
1) Plniť úlohy podľa plánu akcií školy na mesiac február 2022.
2) Zúčastniť sa školského zberu papiera.
3) Pokračovať v Projekte: Spolu múdrejší 3.
Gremiálna rada – zasadnutie - 28.02.2022
Uznesenie:
1) Plniť úlohy podľa plánu akcií školy na mesiac marec 2022.
2) Uskutočniť MZ, PK, MZ ŠKD.
3) Pokračovať v Projekte: Spolu múdrejší 3.
Gremiálna rada – zasadnutie - 05.04.2022
Uznesenie:
1) Plniť plán práce na mesiac apríl.
2) Dodržiavať termíny zasadnutí.
3) Dbať na dodržiavanie bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.
Gremiálna rada – zasadnutie - 03.05.2022
Uznesenie:
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1) Plniť všetky úlohy, ktoré boli predložené na mesiac máj 2022.
Gremiálna rada – zasadnutie - 31.05.2022
Uznesenie:
1) Plniť úlohy podľa plánu akcií školy na mesiac jún 2022.
2) Dodržiavať BOZ pri školských akciách.

D. Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

V školskom roku 2021/2022 navštevovalo školu k 30.06.2022 spolu 73 žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole: 5
Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole: 4
Počet všetkých tried školy : 8 (A variant: 6 tried, B variant: 2 triedy)
v Prípravnom, 1. – 4. roč.: 3 triedy,
v 5. – 9. roč.: 3 triedy,
B,C variant: 1. – 10. roč.: 2 triedy
Novoprijatých žiakov v šk. r. 2021/2022 spolu 24, z toho:
A variant: 13 žiakov
• do prípravného ročníka: 4 žiaci
• do prvého ročníka: 0 žiakov
• do druhého ročníka 3 žiaci
• do tretieho ročníka 1 žiak
• do štvrtého ročníka 1 žiak
• do šiesteho ročníka 1 žiak
• do siedmeho ročníka 3 žiak
B variant: 11 žiakov
• do prípravného ročníka: 0 žiakov
• do prvého ročníka: 0 žiakov
• do tretieho ročníka: 1 žiak
• do piateho ročníka: 6 žiakov
• do šiesteho ročníka: 1 žiak
• do siedmeho ročníka: 2 žiaci
• do deviateho ročníka: 1 žiak
Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdeláva spolu: 12 žiakov
• A variant – 6 žiakov
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

B variant – 4 žiakov
C variant – 2 žiaci
forma individuálneho vzdelávania – 0 žiakov
vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu – 0 žiakov
oslobodení od povinnej telesnej výchovy – 4 žiaci
podľa § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a v súlade s § 60 a § 61 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní boli vydané rozhodnutia :
o prijatí žiaka do školy v I. polroku 18, II. polroku 6
Spolu: 24
o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy: 0
o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch:
A variant: 6 žiakov
B variant: 4 žiakov
C variant: 2 žiaci

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v I. polroku šk. roka 2021/2022 prebiehala na základe
,,Rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „školský zákon“), podľa Zákona č. 56/2020 Z. z. a Zákona č. 415/2021
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
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A variant
I. polrok školského roka 2021/2022
Počet prospievajúcich žiakov spolu: 70
Hodnotení v náhradnom termíne: 3

Trieda

Počet
žiakov

Počet
tried

Prospeli

Neprospeli

Pr.roč.,
I.A

4/2
5/1

1

4
5

0
0

---1,29

II.A

8/2

1

8

0

1,25

III.A,
IV.A

3/1
4/2

1

3
4

0
0

1,36

V.A,
VI.A,
VI.B
VII.A,
VII.B,
IX.A,
IX.B,

5/2
3/3
1/0
5/1
1/1
4/4
1/1

4
3
1
5
1
4
1

1
0
0
0
0
0
0

VIII. A
VII.C

5/2
4/1

1

5
4

0
0

1,61

SPOLU

53/23

6

52

1

1,38

Počet
tried

Prospeli

Neprospeli

1

1

Priemerný
Poznámky
prospech

1,22

1,68

B, C variant

Trieda

Počet
žiakov

V.B,
VIII.B

8/4
1/1

1

7

2

I.B,C

9/4

1

8

1

SPOLU

18/9

2

15

3
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Priemerný
Poznámky
prospech
slovné
hodnotenie
slovné
hodnotenie
-

Dochádzka za prvý polrok šk. roka 2021/2022
Počet žiakov/
z toho
dievčat

Spolu
hodín

Ø*

Osprav.
hodín

Ø**

Neosp.
hodín

Ø***

9/3

1296

144

1296

144

0
0

0
0

II.A

8/2

994

110,44

988

109,98

6

0,67

III.A,
IV.A

7/3

1193

149,12

1193

149,12

0
0

0
0

V.A
VI.A,B

9/5

1796

179,6

1796

179,6

0
0

0
0

11/7

1940

176,36

1899

172,63

41

3,72

9/3

1948

194,8

1899

189,9

49

4,9

9/5

1344

112

1074

89,5

270

22,5

I.B,C

9/4

881

98

864

96

17

1,9

SPOLU

71/32

11392

146,04

11009

141,34

383

4,21

Trieda
Pr. roč.,
I.A

VII.A,B
IX.A,B
VIII. A
VII. C
V.B
VIII.B

A variant
II. polrok školského roka 2021/2022
Trieda

Pr.roč.,
I.A

II.A
III.A,
IV.A
V.A,
VI.A,
VI.B

VII.A,
IX.A,
IX.B,
VIII. A
VII.C
SPOLU

Počet
žiakov
4/2
5/1
8/2
4/1
5/3
4/2
4/3
1/0
6/1
4/4
1/1
5/2
5/2
56/24

Počet
tried
1
1
1
1

1

1
6

Prospeli

4
5
8
4
5
3
4
1
6
4
1
5
5
55
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Neprospeli Priemerný Poznámky
prospech
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

---1,28
1,29
1,36
1,27

1,55

1,64
1,38

B, C variant
Počet
žiakov

Počet
tried

V.B,
VIII.B
I.B,C

8/4
1/1
8/3

1

7

2

1

8

0

SPOLU

17/8

2

15

2

Trieda

Prospeli

Neprospeli Priemerný Poznámky
prospech
slovné
hodnotenie
slovné
hodnotenie
-

Dochádzka za druhý polrok šk. roka 2021/2022
Trieda

Pr.roč.,

Počet žiakov/
z toho
dievčat

Spolu
hodín

Ø

Osprav.
hodín

*

Ø

Neosp.
hodín

**

Ø
***

9/3

1501

166,77

1485

165

16

1,77

8/2
9/4

1028
1292

128,5
143,5

875
1292

109,38
143,5

153
0

19,13
0

9/5

1803

200,33

1803

200,33

0

0

11/6

2345

213,18

2307

209,72

38

3,45

10/4

2466

246,6

2179

217,9

287

28,7

9/5

2445

271,66

1965

218,33

480

53,33

8/3

817

102,12

777

97,12

40

5

73/32

13697

184,08

12683

170,16

1014

13,92

I.A

II.A
III.A,
IV.A
V.A
VI.A,B

VII.A,B
IX.A,B
VIII. A
VII. C
V.B
VIII.B
I.B,C
SPOLU
*

počet vymeškaných hodín / priemer na žiaka

**

počet ospravedlnených hodín / priemer na žiaka

***

počet neospravedlnených hodín / priemer na žiaka
•

•
•
•
•

počet znížených známok zo správania :

o 1 stupeň : 0
o 2 stupne : 0
o 3 stupne : 0
počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0
pochvala riaditeľom školy : 0
pochvala triednym učiteľom: 4
0 vymeškaných hodín: 0 žiakov
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E. Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších
zamestnancov
K 30.06.2022 na škole pracovalo:
•

všetkých zamestnancov spolu: 21
o počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa
školy : fyzický stav: 13
o prepočítaný stav: 13
▪ počet učiteľov: 10
▪ počet pedagogických asistentov učiteľa v ŠZŠ: 1
▪ počet vychovávateľov ŠKD: 2
o počet nepedagogických zamestnancov v ŠZŠ: fyzický stav: 8
o prepočítaný stav: 7,50

F. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady: 0
Počet pedagogických zamestnancov spolu:

13

samostatní pedagogický zamestnanci

4

pedagogickí zamestnanci s I. atestáciou

4

pedagogickí zamestnanci s II. atestáciou

5

Štúdium: 3 pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2021/2022 nastúpili na 2-ročné
rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

G. Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v školskom roku 2021/2022:
SEPTEMBER 2021

Fetálny alkoholový syndróm (aktivita)
Dňa 30. septembra 2021 sme v našej škole privítali pani doktorku Kollárovú z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorá pripravila pre žiakov 2. stupňa
besedu na tému Fetálny alkoholový syndróm.
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MUDr. Kollárová priblížila žiakom danú tému prostredníctvom zaujímavej prezentácie, počas
ktorej pútavo a zrozumiteľne podávala žiakom potrebné informácie. Beseda sa niesla v duchu
interakcie medzi pani doktorkou a žiakmi. Celý čas mohli žiaci dávať otázky a dozvedieť sa čo
najviac o tejto veľmi závažnej problematike. Cieľom tejto aktivity bolo nielen priblížiť žiakom
tento závažný fenomén v spoločnosti, ale predovšetkým pôsobiť preventívne

Ústna hygiena (aktivita)
Koncom septembra (29 .9.2021) sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Ústna hygiena".
Beseda bola určená žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka PhDr. Soňa Gregová
z regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorá žiakov prezentáciou
a odborným výkladom oboznámila nás ako má vyzerať správna ústna hygiena. Cieľom aktivity
bolo dozvedieť sa, ako sa žiaci majú správne starať o svoje zuby. Pútavým výkladom žiakom
priblížila kroky k správnej starostlivosti a hygiene.

Besedy v knižnici (aktivita)
Besedy v detskej knižnici Nezábudka sú už tradične súčasťou akcii našej školy. Nie je tomu
inak ani v tomto školskom roku. Prvé besedy v knižnici Nezábudka začali už v mesiaci
september. Zúčastnili sa ich všetci naši žiaci, od žiakov prípravného ročníka až po najstarších
žiakov deviateho ročníka.
Besedy sa najprv zúčastnili žiaci prvého stupňa, ktorí si vypočuli rozprávku - príbeh a pomocou
obrázkov vytvorili dejovú líniu príbehu. Pre žiakov druhého stupňa je knižnica dobre známa.
Pri návšteve si zopakovali rozdiely medzi knižnicou a kníhkupectvom, naučili sa ako a podľa
čoho si v knižnici vyhľadať obľúbenú knihu.

OKTÓBER 2021
Svetový deň duševného zdravia (aktivita)
Začiatkom októbra (10.10.2021) sme si prostredníctvom rozhlasovej relácie pripomenuli
Svetový deň duševného zdravia. V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH)
vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia.
10. októbra, ktorý je určený ako Svetový deň duševného zdravia, uplynulo viac ako 18
mesiacov od začiatku pandémie COVID-19. V niektorých krajinách sa život vracia k nejakému
zdaniu normality, v iných zostáva miera prenosu ochorenia a hospitalizácie vysoká, čo narúša
život rodinám a komunitám. Vo všetkých krajinách takmer bez rozdielu však mala pandémia
veľký vplyv na duševné zdravie ľudí. Zvlášť postihnuté sú niektoré skupiny, vrátane
zdravotných a iných pracovníkov v prvej línii, študentov, ľudí žijúcich osamote a osôb s už
existujúcimi duševnými chorobami. Prieskum WHO jasne ukazujú, že služby súvisiace
s duševnými, neurologickými poruchami a poruchami užívania návykových látok boli počas
pandémie výrazne narušené.
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Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom
svete. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí
do spoločenského a pracovného života

Zdravý životný štýl (aktivita)
Zdravie ovplyvňujete svojím vlastným životným štýlom dlhodobo v priemere až na 80 percent.
Iba zvyšných 20 percent je daných všetkými ostatnými vplyvmi, a to najmä dedičnosťou
a zdravotnou starostlivosťou. Dňa 19. 10. 2021 sme sa tejto téme venovali aj prostredníctvom
školského rozhlasu v podobe relácie. Cieľom bolo vysvetliť žiakom, čo je zdravý životný štýl,
ako sa zdravý životný štýl prejavuje na zdraví, čo je zdravá výživa, že základom zdravej výživy
je pestrosť a rozmanitosť a umocniť dôležitosť vplyvu pohybu na naše zdravie.

Beseda v knižnici Nezábudka (aktivita)
Žiaci prvého stupňa našej školy aj v mesiaci október navštívili knižnicu Nezábudka. V úvode
ich pani knihovníčka oboznámila s podujatím - Macíky, ktoré je zamerané na ľudské práva
a ich dodržiavanie. Dozvedeli sa aké sú práva dieťaťa a vysvetlili si napríklad aj to, čo znamená
mať právo na meno. Dozvedeli sa tiež aký život majú nevidiaci ľudia a že aj oni môžu čítať
knihy. Pani knihovníčka im ukázala knihy v Braillovom písme, v ktorých si mohli „ohmatať“
zaujímavé plastické ilustrácie.
Pripomenuli si aj rôzne básničky, recitované básničky spojili s pohybom. Nakoniec im pani
knihovníčka predstavila knižku a v nej príbeh “Žabiak a cudzinec“. Príbeh, ktorý nevtieravo
ukazuje deťom, ako ľahko vieme odsúdiť človeka len preto, že je cudzincom.

Návšteva knižnice – ŠKD (aktivita)
V našom školskom klube sa snažíme v rámci výchovno–vzdelávacej činnosti o to, aby deti
získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám. Motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý rok
pravidelne navštevujeme knižnicu „NEZÁBUDKA“. Veríme, že si deti vytvoria pozitívny
vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.
Dňa 7.10. 2021 sme prvýkrát navštívili našu obľúbenú knižnicu. Deti čakal krásny, nový,
vtipný, výchovne zameraným príbeh o dráčikovi.

Hovorme o jedle (projekt)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja
znalostí o potravinách, vyhlásili na základných a stredných školách týždeň „Hovorme o jedle“,
ktorý sa konal od 11. do 15. októbra 2021.
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Naša škola sa zapojila do tejto súťaže s názvom „Chutné maľovanie“ a „Hovorme o jedle“
v plnom nasadení prostredníctvom projektového vyučovania vo všetkých ročníkoch I. a II.
stupňa. Slová ako zdravie a výživa boli najčastejšie skloňovanými pojmami. Cieľom bolo viesť
deti k správnym stravovacím návykom, oboznámiť ich s pôvodom potravín, výrobou
a spracovaním mliečnych, pekárenských či mäsových výrobkov, prípravou rôznych pokrmov,
využitím vodných zdrojov, dodržiavaním pitného režimu. Projekt „Hovorme o jedle“ zahŕňal
široké spektrum výchovno-vzdelávacích činností a aktivít, ktoré si žiaci našej školy spolu
s celým pedagogickým zborom, s nadšením užívali. Pedagógov zase potešil ďakovný diplom
za účasť.

Prvá pomoc (aktivita)
Dňa 21.10.2021 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Prvá pomoc". Beseda bola určená
žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka PhDr. Soňa Gregová z RÚVZ, ktorá žiakom
prezentáciou a odborným výkladom oboznámila ako má vyzerať prvá pomoc. Cieľom aktivity
bolo dozvedieť sa, čo je prvá pomoc, ako sa poskytuje prvá pomoc a čo by mal (musí) záchranca
pri poskytovaní prvej pomoci vedieť.

Osteoporóza (aktivita)
V druhej polovici mesiaca október (20.10.2021) sa žiaci I. a II. stupňa našej školy zúčastnili
besedy s názvom „Osteoporóza“. Besedu viedla pani učiteľka Mgr. Martina Volenská, ktorá
žiakom priblížila základné poznatky o danej chorobe. Vysvetlila ako sa chrániť a predchádzať
tomuto ochoreniu. Žiakom zdôraznila, že prevencia osteoporózy a najmä osteoporotických
zlomenín je možná, efektívna a lacnejšia ako liečba.

Medzinárodný deň jablka (aktivita)
Nie každý vie o tom, že existuje Deň jabĺk. Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite
zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia a považujeme ich za samozrejmosť
v regáloch. Jablká sú typickým slovenským jesenným ovocím, a aj preto si ich vieme vychutnať
na sto spôsobov - surové, ako súčasť ovocných šalátov, ale obľúbené sú aj jablkové koláče
alebo kvalitné džúsy či mušty. Tento deň každoročne pripadá na 21. októbra a potvrdzuje, že
jablká sú od nepamäti dôležitou súčasťou nášho jedálnička. Sú plné vitamínov, plné pektínu
a vlákniny. Sú výborné na trávenie, na zúbky a imunitu. Jablone nájdeme azda v každej
slovenskej záhrade a sú symbolom nášho ovocinárstva. V našej škole sme si tento pekný
"sviatok jabĺčka" pripomenuli rôznymi aktivitami, ktoré boli venované práve jabĺčkam.

Svetový deň jablka – ŠKD (aktivita)
21. október bol vyhlásený za Svetový deň jablka. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom,
aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej
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pestrosti. Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, pripomenuli si ho deti v našom ŠKD
rôznymi aktivitami. Žiaci sa dozvedeli o význame jabĺčka pre zdravie, spoznali viaceré odrody
jabĺk, a úspešne zvládli vyriešiť hlavolamy, vo výtvarných prácach prejavili vlastnú fantáziu,
z čoho vzišlo veľa zaujímavých podôb jabĺčok, ktoré nám skrášlia výzdobu chodby.
Samozrejme nechýbala ochutnávka šťavnatých jabĺk, jablkovej šťavy, jablkového pyré
a jablkových koláčikov.
Naším cieľom v ŠKD bolo nenásilným a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu
ovocia. Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Svet plastelíny (projektová výzva)
V mesiaci október sme sa zapojili do projektovej výzvy pre školy, materské školy, samosprávy,
nadácie a tábory s názvom 2021 "jeseň". Účelom projektu bola podpora inštitúcií a organizácií,
ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.
V projekte sa nám podarilo uspieť a získali sme Giga balenie plastelíny, t.j. 8,4 kg v 10 farbách.
A prečo práve plastelína? Lebo obsahuje len prírodné materiály. Pri skladovaní
na vzduchotesnom mieste (v uzavretej nádobe) sa nevysuší. Ľahko používateľný aj pre mäkké
detské ruky. Plastelína zlepšuje manuálne zručnosti žiakov. Jemné pohyby budú časom
jednoduchšie. V neposlednom rade je vývoj jemných motorických pohybov jednou
zo základných podmienok pre školskú spôsobilosť, preto je dôležité, aby sa s nimi zaoberalo
už od prípravného ročníka. Plastelína zlepšuje kreativitu. Vďaka neustálemu používaniu
fantázie a predstavivosti deti vymýšľajú čoraz viac odvážnych a komplexných vecí, takže ich
tvorivosť skutočne môže naberať krídla. Plastelína zlepšuje schopnosť pozorovania. Ich
schopnosť pozorovania je tiež posilnená. Plastelína – to je množstvo hry, zábavy.

NOVEMBER 2021

Poznaj svoje mesto – Košice (aktivita)
Ako po minulé roky, tak aj tento školský rok sa dňa 10. novembra žiaci našej školy zúčastnili
besedy s kvízom s názvom „Poznaj svoje mesto – Košice“. Besedu sme realizovali pre žiakov
I. aj II. stupňa.
Žiaci I. stupňa sa prostredníctvom prezentácie s obrázkami a videami oboznámili
s najznámejšími kultúrnymi pamiatkami Košíc, s miestami na zábavu a oddych, so spôsobmi
dopravy v meste a mnohými ďalšími zaujímavosťami z Košíc.
Pre žiakov II. stupňa bola pripravená interaktívna prezentácia s kvízom. Žiaci si tak preverili
svoje doterajšie vedomosti o Košiciach – skladali s písmen názov rieky, ktorá preteká cez
Košice, skúmali erb mesta Košíc, skladali puzzle s obrázkom známej kultúrnej pamiatky,
priraďovali názvy k najznámejším zábavným atrakciám, dopĺňali do krížovky názvy športov,
ktorým sa môžeme v našom meste venovať a vyberali dopravné prostriedky, ktorými sa
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môžeme prepravovať v Košiciach a z Košíc. Popritom všetkom sa dozvedeli sa aj mnoho
nových informácii z oblasti kultúry, zábavy a histórie Košíc.

Mesiac úcty k starším (aktivita)
Mesiac Október bol v decembri 1990 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov
vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Tento mesiac je nie len pre nás dospelých, ale pre nás
všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť
a lásku. Úlohou besedy bolo uvedomiť si, pochopiť, že staroba je prirodzenou súčasťou nášho
života a nedá sa pred ňou ujsť. Aj tí, ktorí sú dnes seniormi, boli kedysi mladí a plní síl. Rokmi
však pribudli na tvárach vrásky, sily pominuli no s prežitými rokmi prišla múdrosť, ktorú nám
ďalej podávajú.

Moje povolanie (aktivita)
Deviataci budú končiť základnú školu a rozhodovať sa o svojom budúcom povolaní. Je to veľmi
dôležitá úloha. Správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný, sebavedomý
a úspešný. Povolania si vyžadujú rôzne typy ľudí. Nie každý sa hodí na každú prácu. Voľba
povolania je aj kompromis medzi tým, čo by som chcel a vlastnými reálnymi možnosťami.
Preto žiaci II. stupňa počas besedy s výchovnou poradkyňou Mgr. Zuzanou Kopkovou hľadali
odpovede na otázky: aké mám schopnosti a predpoklady, čo ma baví, čím chcem v živote byť?
So žiakmi sme spolu diskutovali o tom, aké povolania poznáme a aké odbory sú toho času
v ponuke pre žiakov, ktorí majú záujem pokračovať v ďalšom štúdiu.

Rozvoj finančnej gramotnosti – ŠKD (aktivita)
Počas tohto mesiaca sme našu pozornosť v školskom klube detí zamerali na rozvoj finančnej
gramotnosti žiakov. Deti prostredníctvom hier spoznávali, ako funguje svet peňazí, ako s nimi
správne narábať, míňať či šetriť ich. Venovali sme sa nakupovaniu vianočných darčekov.
Zisťovali sme aj svoje schopnosti odhadnúť, čo všetko z ponuky si môžeme dovoliť z našich
našetrených peňazí.

Medzinárodný deň bez fajčenia (aktivita)
Závislosť od tabaku je dnes najrozšírenejšou a najsilnejšou závislosťou na svete. Odborníci
v súčasnosti bijú na poplach a upozorňujú, že každých desať sekúnd zomrie človek na ochorenia
súvisiace s fajčením. Tabak je označovaný ako najčastejšia príčina úmrtí v rámci Európskej
únie. Cieľom kampane je poukázanie na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami, s ktorým
sa snaží pomôcť a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Spolu s ďalšími preventívnymi
opatreniami na európskej i národnej úrovni chce kampaň prispieť tým, aby nová generácia
v Európe žila zdravší a plnohodnotnejší život bez cigaretového dymu.
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Tieto, ale aj iné informácie, ktoré sa týkajú škodlivosti fajčenia pre ľudský organizmus, sa
dozvedeli žiaci prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorá bola odvysielaná 18. novembra 2021
v školskom rozhlase pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia, ktorý si pripomíname
15. novembra.

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (aktivita)
V tomto roku sme sa zapojili do súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Súťaže sa mohli
zúčastniť dieťa/deti/, žiak/žiaci alebo kolektív autorov (min. 2 deti/žiaci), ktorí napíšu poéziu
alebo prózu na danú tému v slovenskom jazyku alebo nakreslia výtvarné dielo. Literárne dielo
(poézia a próza) a výtvarné dielo musí mať súvislosť s históriou Veľkej Moravy a osobnosťou
Svätopluka.
Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva, je príspevkom k sebareflexii
našej národnej identity, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti,
významné historické medzníky. Súťaž je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl,
nadväzuje na školskú výučbu a rozvíja ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá
vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu detí/ žiakov na základe ich
súťaživosti. Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je riadená na celoštátnej úrovni Slovenskou
celoštátnou komisiou.

Problematika návykových látok zo zdravotného aspektu (aktivita)
Dňa 19. novembra 2021 sme v našej škole privítali pani doktorku Gregovú RUVZ v Košiciach,
ktorá pre žiakov pripravila besedu s názvom Problematika návykových látok zo zdravotného
aspektu. Pripravila pre žiakov prezentáciu, ktorú dopĺňala podrobným vysvetľovaním všetkých
pojmov. Počas besedy primerane rozprávala, čo všetko spôsobujú rôzne návykové látky, čo sú
to legálne a nelegálne drogy. Žiaci si mohli prezrieť vzorky známych prekurzorov
a návykových látok. Pani doktorka odpovedala na otázky a predovšetkým zdôrazňovala
prevenciu pred závislosťami a čo spôsobujú závislosti. Veríme, že si všetci žiaci odniesli z tejto
poučnej a zaujímavej besedy mnoho informácií, poučenie a motiváciu, ako nepodľahnúť
nástrahám škodlivých látok.

DECEMBER 2021

Vianočná pošta – súťaž – I. a II. stupeň, ŠKD (projekt, súťaž)
Slovenská pošta organizuje výnimočný projekt Vianočná pošta už 23 rokov. Deti dostávajú
odpovede v slovenskom a v anglickom jazyku a dokonca aj v Braillovom písme. Vianočné
želania deti píšu alebo kreslia do listu či na pohľadnicu a posielajú na adresu Ježiško 999 99.
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Súčasťou Vianočnej pošty je aj súťaž. Každý obrázok, ktorý príde na samostatnom papieri,
bude zaradený do súťaže a jedna z kresbičiek sa budúci rok stane námetom na detskú vianočnú
poštovú známku. Do tohtoročného projektu sa zapojili aj deti z nášho ŠKD.

Svetový deň boja proti AIDS – Červené stužky (kampaň)
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú
s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , Obvodného úradu v Žiline
(odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa
uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou
Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na spoločenský problém.
Naša škola sa opäť zapojila do kampane Červené stužky. Téme AIDS/HIV sme sa venovali
prostredníctvom rozhovorov na hodinách etickej výchovy a rozhlasovej relácie. Žiaci mali
možnosť sledovať rôznorodé dokumenty, v ktorých sú informácie priamo zo života osôb, ktoré
ochoreli na túto zákernú chorobu. Pre názornejšie sprostredkovanie informácií sme pripravili
aj prezentácie k uvedenej problematike. Tak, ako pri každom závažnom ochorení, aj pri AIDS
je najdôležitejšia prevencia, zodpovednosť a informovanosť. Žiaci sa dozvedeli ako sa choroba
prejavuje, aké sú možnosti prenosu vírusu HIV, ako prebieha liečba. Pri každej chorobe je
na prvom mieste prevencia a to zdôrazňujeme aj našim žiakom.

Šikanovanie (aktivita)
Šikanovanie sa vyskytuje predovšetkým medzi deťmi v školských a mimoškolských
zariadeniach. O tomto dosť rozšírenom negatívnom jave dnešnej doby sme sa 14.12.2021
rozprávali spolu so žiakmi II. stupňa. Pre žiakov bola pripravená prezentácia , počas ktorej sme
si spolu so žiakmi porozprávali o tom, čo šikanovanie je, aké má prejavy. Šikanovanie môže
spôsobiť nielen telesné, ale aj psychické problémy, ktoré si obeť šikanovania ponesie celý život.
So žiakmi sme sa dotkli aj témy Kyberšikany. Ide o druh šikany špecifický tým, že je
realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najčastejšie
prostredníctvom internetu či mobilného telefónu. Ide o zasielanie obťažujúcich, urážlivých či
útočných mailov a SMS, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, prípadne zverejňovanie
fotografií a videí s cieľom poškodenia identity danej osoby.
Problém šikanovania je v súčasnosti veľmi pálčivý. Jeho riešenie sa odvíja od úplného základu,
teda komunikácie s rodičom, pedagógom. Šikanovaniu je potrebné identifikovať a zastaviť už
v počiatkoch. V opačnom prípade sa môže stať „vstupnou bránou“ k budúcej kriminalizácii
agresorov.

Mikulášske prekvapenie (aktivita)
Obdobie pred Vianocami je veľmi čarovné a pre našich žiakov to platí dvojnásobne. Žiaci
túžobne očakávali príchod Mikuláša a jeho pomocníkov – anjela a čerta a ani tento rok to nebolo
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inak. A preto dňa 6. decembra 2021 sme s našimi žiakmi strávili príjemné, veselé chvíle
v spoločnosti Mikuláša a jeho pomocníkov – anjela a čerta, ktorí zavítali medzi žiakov
v triedach. Žiaci si pre Mikuláša a jeho pomocníkov pripravili básničky, pesničky a kreslené
obrázky. Za ich snahu boli odmenení balíčkom so sladkosťami.
Veľké ďakujem patrilo všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Mikulášskeho prekvapenia ako
aj bývalým žiakom našej školy, ktorí potešili našich žiakov a vniesli do ich sŕdc pohodu, radosť
a dobrú náladu v týchto predvianočných dňoch.

Svetový deň pozdravov (aktivita)
Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY, sa oslavuje od roku 1973 približne v 180
krajinách sveta. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje
na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova,
komunity, národa na celom svete.
Na našej škole sme si tento deň pripomenuli besedou so žiakmi druhého stupňa. Zhovárali sme
sa o formách pozdravu, o tom ako sa zdravíme dospelým a ako svojim rovesníkom a hlavne
prečo by sme na pozdrav nemali zabúdať. Prostredníctvom prezentácie sme žiakom predstavili
šesť Európskych krajín – Nemecko, Anglicko, Taliansko, Francúzsko, Maďarsko a Španielsko.
Žiaci sa dozvedeli aké pozdravy sa používajú v týchto krajinách, aké sú ich hlavné mestá,
významné osobnosti kultúry, významné stavby a kultúrne pamiatky, tradičné jedlá krajiny
a rôzne iné zaujímavosti typické pre danú krajinu. Na záver sme žiakom oboznámili
s myšlienkou dňa pozdravov: „Stačí v tento deň, ale samozrejme aj v každý ďalší, pozdraviť
svojich najbližších, príbuzných, známych, kamarátov, susedov, podať im ruku, priateľsky
zamávať tým, ktorí sú od nás ďaleko a spríjemniť im tak deň. Dať najavo svoju lásku a sympatie
všetkým, ktorých máme radi.“

Trieda číta triede (aktivita)
V rámci čitateľskej gramotnosti sa 16.12.2021 uskutočnila akcia „Trieda číta triede“. Čitateľská
gramotnosť robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť
prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri akomto chápaní
problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť
čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho.
Žiak siedmeho ročníka prišiel prečítať svojim mladším spolužiakom z tretieho a štvrtého
ročníka rozprávku „O Hrozienkovi“. Potom sa poslucháči spolu s učiteľkou pokúsili túto
rozprávku rôznymi zábavnými formami a aktivitami prerozprávať. Po prerozprávaní rozprávky
poslucháči vypracovali spolu s učiteľkou pracovný list o tejto rozprávke. Žiakom sa táto hodina
páčila, a nakoniec si rozprávku ešte raz spoločne prerozprávali a nakreslili hrozienka podľa
vlastnej fantázie.
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Triedim, triediš, triedime (projekt september - jún)
Projekt Triedim, triediš, triedime odštartoval minister životného prostredia László Sólymos ešte
v roku 2017. V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia sa projektom
dlhodobo snažia o zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti nakladania
s odpadmi. Triedim, triediš, triedime je orientovaný na podporu environmentálnej výchovy
u detí a žiakov základných aj stredných škôl.
Projekt sa zameriava na triedenie a separáciu troch najčastejšie sa vyskytujúcich komodít plast, papier a sklo. Edukáciu v tejto oblasti zabezpečujú informačné tabule a sety na triedenie
(získané z projektu), ktoré sú umiestnené priamo v triedach. Cieľom je učiť budúce generácie,
ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane
životného prostredia.
Na našej škole sa dlhodobo snažíme viesť žiakov k budovaniu zdravých návykov, ktoré sú
potrebné pre celý zvyšok života. Preto považujeme za našu povinnosť sa do tohto projektu
aktívne zapájať každý rok

Môj farebný svet - I. a II. stupeň, ŠKD (súťaž)
Koncom minulého roka v decembri sme sa zapojili do obľúbenej súťaže v maľovaní pre všetky
šikovné deti „Môj farebný svet“, ktorá prebieha od 1.12.2021 do 28.2.2022. Podstatou je
spracovať zakúpené súťažné pohľadnice – maľovanky. Môžu byť vymaľované rôznymi
postupmi – farbičkami, vodovými farbami, temperovými farbami, voskovými farbami a pod. je možné zvoliť ľubovoľný spôsob podľa veku a preferencií dieťaťa. Do súťaže sa nemusia
zapojiť všetky deti z organizácie, dokonca ani z triedy, či krúžku – stačí ak sa zapoja len tie,
ktoré prejavia záujem - samozrejme, že čím viac detí sa zapojí, tým väčšiu šancu vyhrať bude
mať aj organizácia.
Sme presvedčení, že aj naše deti sú istotne šikovné a súťaživé. Preto sme im dali možnosť
zapojiť sa do súťaže, rozvíjať svoj talent a veríme, že aj vyhrať kopec skvelých cien.

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a v hmotnej núdzi – ŠKD (výzva)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzácia poplatku v školskom
klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.
Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa odstráni hlavná prekážka,
poplatky za ŠKD, pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín
v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD. Vyhodnotenie výzvy zverejnilo ministerstvo koncom
mesiaca január 2022, pričom sme boli úspešný aj v tejto výzve. ŠKD by malo získať 1275 €.
Vlastná realizácia tohto kola výzvy prebieha od mesiaca február 2022 až do júna 2022.
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Spolu múdrejší 3 – (výzva)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace
január až jún 2022. Zapojili sme sa aj do tejto výzvy, keďže cieľom výzvy je podpora pre
základné školy, ktoré chcú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich
žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo
vyučovania v stanovenom rozsahu. V tejto výzve sme boli úspešný.
Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania od 17. januára do 17. júna 2022.
Do projektovej výzvy sa zapojilo 7 učiteľov našej školy a žiakov podľa individuálnej potreby
z 1. a 2. stupňa, ako aj žiakov B variantu. Je zamerané na doučovanie v predmetoch slovenský
jazyk, matematika a rozvíjanie komunikačnej zručnosti.

JANUÁR 2022
Naše Slovensko (aktivita – ŠKD)
Obyvatelia Slovenska si 1. január pripomínajú ako Deň vzniku Slovenskej republiky. Jej vznik
sa spája so zánikom Československa. Samostatná Slovenská republika začala písať svoju
novodobú históriu 1. januára 1993. Bola uznaná susedmi i medzinárodným spoločenstvom.
Od roku 2004 je SR okrem členského štátu Európskej únie aj členom NATO. Od decembra
2007 je členom Schengenského priestoru. Dňa 1. januára 2009 sa SR stala členom eurozóny.
Prijatím eura za bežné platidlo sa zavŕšil integračný proces do EÚ. Tento významný deň sme si
pripomenuli aj v našom ŠKD. Deti si preverili svoje teoretické znalosti čo im pomohlo
pri praktickej činnosti.

Šetrenie elektrickou energiou (aktivita)
V dňoch 17.01.2022 a 18.01.2022 sa na našej škole uskutočnili besedy pre I. a II. stupeň
na tému „Šetrenie elektrickou energiou“. Cieľom tejto besedy bolo primeraným spôsobom
priblížiť žiakom prvotné poznatky o elektrickej energii, ako ju získavame, na čo ju používame
a ako sa máme správať, aby sme ňou neplytvali, ale šetrili. Keďže sme sa museli riadiť podľa
aktuálnych protiepidemických opatrení, besedu sme realizovali po jednotlivých triedach.

Kyberšikana (aktivita)
Slovo kyberšikana patrí do slovníka dnešnej technickej, digitálnej doby, ktorá - žiaľ, priniesla
aj takéto negatíva. Nakoľko je vždy a pri všetkých patologických javoch najdôležitejšia
a prvoradá hlavne prevencia, pripravili sme pre našich žiakov besedu, ktorá bola zameraná
práve na tento závažný fenomén internetovej doby. Beseda na tému Kyberšikana sa v našej
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škole konala dňa 20. januára 2022. Žiakom boli v úvode prezentované a vysvetlené kľúčové
pojmy. Počas besedy im boli prezentované hlavne príbehy z praxe. V závere besedy si pozreli
krátky dokument o kyberšikane. Dostali anonymné dotazníky, ktoré boli zamerané na osobnú
skúsenosť žiakov s rôznymi prejavmi kyberšikany. Po vyhodnotení dotazníkov sme mohli
konštatovať, že našťastie naši žiaci nemajú nepríjemné skúsenosti v oblasti sociálnych sietí
a mobilov, čo nás potešilo. Napriek tomu sme dôrazne upozornili žiakov na maximálnu
opatrnosť pri práci s internetom, na sociálnych sieťach a pri používaní mobilu. Každá trieda
dostala do triedy Základné pravidlá používania internetu

Kam na strednú školu (aktivita)
Výber strednej školy je v dnešnej dobe náročný. Je dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu
inklinuje, čo ho baví. Je však aj veľa takých detí, ktoré vôbec nevedia, na ktorú strednú školu
by si mohli dať prihlášku a aký učebný odbor si vybrať. Dňa 20.01.2022 nás navštívila
výchovná poradkyňa p. Horváthová zo SŠ Alejovej v Košiciach. Prišla nám porozprávať ako
to na ich škole funguje a zároveň našim žiakom predstavila odbory, ktoré ich škola ponúka.
Na záver besedy si s našimi žiakmi zahrala hru: Aktivity- Uhádni povolanie. Žiakom sa táto
aktivita veľmi páčila.

Starostlivosť o zdravie a prevencia pred chorobami v zimnom období
Dňa 28.1.2022 sme sa tejto téme venovali aj prostredníctvom školského rozhlasu v podobe
relácie „Starostlivosť o zdravie a prevencia pred chorobami v zimnom období.“
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ochoreniam navodeným chladným počasím vieme
predchádzať. Hlavne svedomitým prístupom k vlastnému zdraviu, ktorý zahŕňa rozvoj
pohybovej aktivity, správne stravovanie a vhodné obliekanie. Preventívne opatrenia pomáhajú
predchádzať rozvoju akútneho ochorenia a možným závažným komplikáciám, ktoré so sebou
choroby v zime prinášajú.

Z rozprávky do rozprávky (aktivita)
Dňa 26.1.2022 sa v rámci čitateľskej gramotnosti uskutočnila v 2.A triede akcia pod názvom
„Z rozprávky do rozprávky“. Rozprávka je krátky útvar, ktorý tematicky čerpá z neskutočného,
vymysleného sveta. Obsahuje obrazy čarovného sveta, ktorý je odlišný od sveta dospelých.
Vystupujú v nej ľudia s dobrými vlastnosťami, nadprirodzené bytosti, hovoriace zvieratá,
zázračné predmety. Rozprávka má vždy šťastný koniec, dobro zvíťazí nad zlom.
Najprv učiteľka deťom prečítala rozprávku „O Jankovi a Marienke“, potom sa deti spolu s ňou
pokúsili prerozprávať prečítaný príbeh rôznymi zábavnými formami a aktivitami. Vyskúšali si
aj prácu s interaktívnou tabuľou. Pracovné listy, ktoré vypracovala učiteľka k rozprávke,
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prehĺbili ich zážitok z prečítaného textu. Deťom sa akcia páčila a pár sladkostí z medovníkovej
chalúpky sa ušlo aj im.

Povolania (aktivita)
Takmer každé malé dieťa sníva o tom, čím by chcelo byť, keď vyrastie. Dievčatá
väčšinou učiteľkou, lekárkou, zdravotnou sestrou, baletkou... Chlapci zase futbalistami,
kominármi, bagristami....Každú chvíľu niečím iným. Vo svete existuje veľké množstvo
zaujímavých či netypických povolaní. Spolu so žiakmi 7- 9. ročníka sme sa o nich rozprávali
na besede, ktorú sme uskutočnili dňa 31.1.2022. Žiakom sme tiež predstavili povolania, ktoré
by mohli vykonávať po ukončení štúdia na strednej škole, napr. pekár, murár, cukrárka. Beseda
sa im veľmi páčila a bola pre nich podnetná. Veríme, že sa im podarí v budúcnosti robiť to, čo
si vysnívali.

FEBRUÁR 2022

Svetový deň bez mobilu (aktivita)
6. február je Svetovým dňom bez mobilu. Závislosť na mobilnom telefóne patrí medzi tzv.
nelátkové závislosti. O týchto závislostiach a rizikách s nimi spojenými prišla, dňa 16. februára,
žiakom II. stupňa našej školy porozprávať PhDr. Soňa Gregová z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Košiciach. So žiakmi viedla besedu, počas ktorej sa zhovárali nielen
o závislosti na mobilnom telefóne, ale aj o gamblerstve, online hrách a kyberšikane. Žiaci sa
dozvedeli o zdravotných dôsledkoch, ktoré spôsobuje závislosť na online hrách a internete
a tiež o škodách, ktoré dokáže na psychike jedincov napáchať kyberšikana. Na záver besedy si
žiaci pozreli k tejto závažnej téme video s názvom „Stop kiberšikane“.

Triedenie odpadu a recyklácia (aktivita)
V dňoch 09.02.2022 a 10.02.2022 sa na našej škole uskutočnili besedy pre I. a II. stupeň
na tému "Triedenie odpadu a recyklácia". Besedy boli realizované po skupinách, kde boli
spojení žiaci z dvoch tried. Cieľom tejto besedy bolo primeraným spôsobom priblížiť žiakom
potrebu triedenia odpadu. Vysvetliť im, čo znamená recyklácia, že je to proces opätovného
využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných
a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík,...) Výsledkom recyklácie sú nové veci, ako
okuliare, bundy, fľaše, poháre atď., ktoré môžeme znovu použiť. Prečo
musíme recyklovať? Lebo tým chránime naše životné prostredie! Na lepšie vysvetlenie
a pochopenie danej problematiky žiakmi, bolo použité náučné video pre deti o triedení
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a recyklácií odpadu. Film vznikol za podpory Recyklačného fondu a Občianskeho združenia
a jeho názov je "Recyklonia".

Valentínska pošta (aktivita)
Sviatok sv. Valentína sa oslavuje takmer po celom svete. Je to práve 14. februára, kedy sa
zamilované dvojice, ale aj tí, ktorí chcú niekomu prejaviť svoju náklonnosť, obdarúvajú kvetmi,
bonboniérou, romantickou večerou, či inými drobnosťami. My sme sa na tento sviatok
pripravovali celý týždeň, vyrábaním valentínskych pozdravov. Úlohou žiakov bolo vyrobiť
valentínsku pohľadnicu, napísať list, alebo nakresliť obrázok tomu, koho chceli potešiť
valentínskou poštou. Túto poštu potom vhodili do pripravenej schránky. V pondelok 14.
februára, po otvorení schránky, sme sa veľmi potešili tomu, koľko valentínskych pozdravov
naši žiaci pripravili. Pani učiteľka Kohutová ich spolu so svojimi žiakmi odovzdala tým, pre
koho boli určené. Úsmev na tvári vyčarili valentínske pozdravy nielen spolužiakom, ale aj
pánovi riaditeľovi a pani zástupkyni, pánovi učiteľovi, pani učiteľkám a vychovávateľkám, pani
vedúcej školskej jedálne, tetám kuchárkam a pani upratovačke.

Svetový deň proti rakovine (aktivita)
Dňa 15.2.2022 sme sa tejto téme (čo je to, ako vzniká, príčiny - faktory, symptómy nádorových
ochorení a prevencia) venovali aj prostredníctvom školského rozhlasu v podobe relácie
„Svetový deň proti rakovine.“ Pravidelná prevencia zachraňuje životy mnohých žien a mužov.
Samotná prevencia a preventívna starostlivosť v gynekológii je pre ženu veľmi dôležitá, už od
mladého veku až po starobu ženy.

Môj farebný svet (súťaž – ŠKD)
Súťaž „MÔJ FAREBNÝ SVET“ organizuje občianske združenie Telovýchovná jednota Slávia
Zákopčie. Je určená pre deti vo veku od 3 do 18 rokov. Do súťaže sa je možné zapojiť
zakúpením a zaslaním vymaľovanej súťažnej pohľadnice – maľovanky. V súťaži má rovnakú
možnosť vyhrať každý, kto sa do nej zapojí. Vecné výhry (50 x skvelý balík s prekvapením pre
deti) aj finančné výhry (5 x 100 EUR v hotovosti pre školu) sa budú po skončení súťaže
žrebovať zo všetkých doručených súťažných pohľadníc. Do súťaže sa zapojili aj deti z nášho
ŠKD. Pohľadnice vymaľovávali rôznymi technikami – farbičkami, voskovými pastelkami,
vodovými farbami, temperovými farbami.
Teraz už len netrpezlivo čakáme na žrebovanie a či sa v ňom aj na nás usmeje šťastie.

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (výtvarná súťaž)
Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do 13. ročníka celoslovenskej literárnovýtvarnej súťaže s názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú organizuje ZŠ kráľa
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Svätopluka v Nitre. Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu, orientuje
pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky, pestuje vzťah
k tradícii a tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.

MAREC 2022
Ústna hygiena - zdravé ústa sú zárukou zdravého života! (beseda)
Dňa 8.3.2022 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Ústna hygiena". Beseda bola určená
žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka PhDr. Soňa Gregová z RÚVZ v Košiciach,
ktorá žiakom prezentáciou a odborným výkladom oboznámila ako má vyzerať správne čistenie
zubov. Cieľom aktivity bolo dozvedieť sa, ako sa správne starať o ústnu dutinu.
So starostlivosťou o zuby je potrebné začať v detskom veku. Vštepenie základných zdravotných
návykov v skorých rokoch vytvorí podklad, na ktorom sa bude budovať zdravie a plnohodnotný
životný štýl v dospelosti. Učitelia škôl zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvíjaní dobrých návykov
prispievajúcich k zdraviu ústnej dutiny. Žiakom môžu ponúknuť dôkladné výchovné programy,
ktoré zahŕňajú témy týkajúce sa zdravia ústnej dutiny, na základe ktorých si môžu rozvíjať
základné vedomosti a zlepšovať si zdravie ústnej dutiny.

Týždeň mozgu (beseda)
Od 14. do 20. marca 2022 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Ide o celosvetové
podujatie, do ktorého sa už 15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť
pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť
cvičení na podporu činnosti mozgu. Dňa 16. 3. 2022 sme sa tejto téme venovali aj my spolu
s PhDr. Soňou Gregorovou s RÚVZ v Košiciach , ktorá žiakom priblížila nové poznatky
o mozgu. Názornými ukážkami vysvetlila žiakom funkciu mozgu. V závere prednášky si žiaci
vyskúšali úlohy na trénovanie mozgu. Všetci sme sa pri tom dobre pobavili.

Marec mesiac knihy (rozhlasová relácia - aktivita)
Dňa 14.3.2022 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia na tému „Marec – mesiac knihy“.
Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, kvitnutím prvých snežienok, obdobia
kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim
zdrojom vedomostí a informácií a síce s knihami.
Cieľom je pripomenúť si že aj v období moderných informačných technológií a počítačov má
kniha svoje opodstatnenie a význam. Pri príležitosti mesiaca knihy si deti vyrobili na hodinách
pracovného vyučovania krásne a veľmi zaujímavé záložky. Tri najkrajšie záložky sme odmenili
sladkými cenami.
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Ponožková výzva (výzva – kampaň)
21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Počas Ponožkovej výzvy nosia všetci, ktorí
sa do nej zapojili, odlišné ponožky. Cieľom ponožkovej výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s
Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť
na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu
z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali
rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.
V našej škole sme sa aj v tomto roku zapojili do tejto úžasnej ponožkovej výzvy. Týmto sme
chceli aj my dať najavo našu solidaritu a spolupatričnosť so všetkými ľuďmi s Downovým
syndrómom. Veríme, že každý človek má šancu a právo byť šťastný. A to prajeme aj všetkým
ľuďom, ktorým je táto ponožková výzva venovaná.

Návšteva knižnice Nezábudka – I. stupeň (beseda – aktivita)
Žiaci prvého stupňa našej školy 21. marca navštívili knižnicu Nezábudka. Hneď na začiatku
pani knihovníčka prekvapila deti otázkou, čo je na nej nezvyčajné. Deti si hneď všimli, že má
rôzne ponožky. Pani knihovníčka im vysvetlila, že to preto, že je dnes Svetový deň Downovho
syndrómu a týmto spôsobom si ho pripomíname.
V úvode nám pani knihovníčka ukázala knihu Šlabikár včielky Maji, z ktorej nám prečítala
krátku rozprávku. Potom formou prezentácie oboznámila deti so životom včely medonosnej
v skutočnej prírode. Zdôraznila, že včely žijú na Zemi už 80 mil. rokov, za celý svoj život – 35
dní vyrobia približne pol čajovej lyžičky medu. Nakoniec sa prváci zahrali na šikovné včielky
a postavili úľ z puzzle. Návšteva knižnice sa deťom veľmi páčila.

Návšteva knižnice Nezábudka – II. stupeň (beseda – aktivita)
Dňa 23. marca 2022 sme navštívili knižnicu Nezábudka, kde pre našich žiakov z druhého stupňa
pripravila pani knihovníčka zaujímavú tému, spojenú s aktivitami pre nás. Najprv sme sa
pomocou brainstormingu dopracovali k téme, ktorou bol „komiks“.
Tak názov sme už zistili a potom pani knihovníčka čítala príbeh o Jánošíkovi. Žiaci mali rôzne
obrázky z príbehu. Tie po odznení vety, ktorá popisovala daný obrázok, pripli na tabuľu. Neskôr
sme sa hrali na detektívov. Čítaním s porozumením sme sa dopracovali k hľadanému zlodejovi
z príbehu. Žiaci nadšene spolupracovali a tešili sa zo svojich úspechov pri pátraní. Veríme, že
aj prostredníctvom komiksov si vytvoria vzťah k príbehom, rozprávkam a románom pre
mládež. Napokon, veď práve niekoľko obľúbených komiksov sa stalo predlohou pre mnoho
úspešných filmov, ktoré sme v minulosti videli. Žiaci si v závere aktivít prezreli časopisy
s komiksami.
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Životné prostredie a svetový deň vody (beseda)
Dňa 24.03.2022 sa na našej škole uskutočnili besedy pre I. a II. stupeň na tému „Životné
prostredie a svetový deň vody“, ktorú si pre našich žiakov pripravila PhDr. Soňa Gregová
z RÚVZ so sídlom v Košiciach. Besedy boli realizované zvlášť pre prvý stupeň na druhej
vyučovacej hodine a zvlášť pre druhý stupeň na tretej vyučovacej hodine.
Cieľom: tejto besedy bolo primeraným spôsobom priblížiť žiakom, dva dôležité svetové dni
a to: 22. marec – svetový deň vody, 5. jún – svetový deň životného prostredia. PhDr. Soňa
Gregová žiakom prostredníctvom prezentácie priblížila dôležitosť vody pre náš život, hlavne
pitnej vody a význam jej šetrenia.
Žiaci sa dozvedeli ako vzniká pitná voda - že je to upravovaná povrchová voda (v úpravniach
vody). Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Jej kvalita je prísne
kontrolovaná. Pútavou formou deťom sprostredkovala význam a kolobehom vody na Zemi.
Priblížila im, kde všade v prírode sa nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej
znečistenia človekom. Opäť sme sa presvedčili, že "voda je život" a nevyhnutne patrí k našej
každodennej existencii, preto vodou musíme šetriť.

Spolužitie manželov a vernosť (beseda)
"Manželstvo nie je len najdôležitejším vzťahom, je aj vzťahom, ktorý dáva človeku pocit, že
život je krásny a hodný žitia, aj keby bol navonok akokoľvek ťažký."
Recept na šťastné manželstvo neexistuje. Existujú, ale predsa len spôsoby ako sa o šťastné
manželstvo pokúsiť a mať, ho spokojné, ideálne, šťastné. Na túto tému sme sa rozprávali
so žiakmi 7- 9. ročníka na besede, ktorú sme uskutočnili dňa 28.3.2022. Rozprávali sme sa
o tom, čo je to láska a či existuje návod na šťastné manželstvo. Či sú v tomto období zaľúbení,
ako prežívajú lásku, zamilovanosť a či je podľa nich vernosť ešte v móde.

Rozprávkový deň – ŠKD (aktivita)
Marec – Mesiac knihy sme si ako inokedy pripomenuli aj v našom ŠKD.
Okrem iných dní sme sa venovali celý mesiac rôznym činnostiam spojenými s názvom mesiaca.
Pri tejto príležitosti pani vychovávateľky pripravili množstvo aktivít. Ich cieľom bolo vzbudiť
u deti záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu. Deti si prezerali knihy, čítali
rozprávky, dramatizovali rozprávku, vyfarbovali maľovanky s rozprávkovými postavičkami.
Kto by nepoznal rozprávky. Tie najznámejšie poznajú deti na celom svete. Kedysi sa rozprávky
šírili ústnym podaním – rozprávaním. Dnes si ich môžeme prečítať, pozrieť v televízore, v kine,
vypočuť z rozhlasu. Rozprávkové popoludnie v ŠKD bolo príležitosťou pre deti zažiť ako sa v
rozprávkovom domčeku žije.
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Výstava veľkonočných výtvarných prác (výstava)
Príchod Veľkej noci si spríjemnili aj žiaci a pedagógovia našej špeciálnej základnej školy.
V priestoroch C pavilónu nainštalovali 11. apríla 2022 veľkonočnú výstavu pod názvom Mier.
Vlastnoručne vyrobili symboly jari, kraslice, dekorácie či veľkonočne ozdobené výrobky.
Do výstavy sa zapojili školský klub detí, triedy prvého aj druhého stupňa. Fantázii a kreativite
sa nekládli žiadne medze.

Deň narcisov (aktivita – kampaň)
Deň narcisov – deň boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých
narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Narcis je symbolom
spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. Dňa 12. apríla 2022 sme aj my
v našej škole spoločnou aktivitou prejavili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú
s onkologickým ochorením. Žiaci tvorili obrázky narcisov. Počas tvorenia pedagógovia
rozprávali so žiakmi o posolstve Dňa narcisov.

Návšteva knižnice Nezábudka – I. stupeň (beseda)
Dňa 20.4.2022 sa v knižnici Nezábudka uskutočnila beseda pre žiakov I. stupňa na tému osmijankove rozprávky. Pani knihovníčka nás srdečne privítala a usadila žiakov na podložky
na zemi okolo Porekadlovníka. Predstavila im Osmijanka a jeho kamaráta Osmidunča. Žiaci
mali za úlohu vybrať kartičky, kde bola časť porekadla a správne ju vložiť do vety. Niektoré
boli ozaj ťažké, preto im pani knihovníčka pomohla, ale niektoré hravo zvládli aj sami. Potom
sa dozvedeli, kto napísal Osmijankove rozprávky, že je to pani spisovateľka Krista Bendová,
ktorá napísala 129 Osmijankových rozprávok. Po ôsmich ich vždy vkladala do Osmijankovej
kapsičky, aby vám ich mohol vyrozprávať. Stala sa však záhadná udalosť a v jednej osmičke je
rozprávok deväť. Rozprávačom deviatej je jeho verný kamarát Osmidunčo. Záhadu odhalíš iba
vtedy, keď si ich všetky prečítaš.
V závere sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina maľovala Osmijanka a druhá skupina
s pani knihovníčkou lúštila hádanky. Cieľom tejto besedy bolo, rozvíjať u žiakov hravou
formou čítanie s porozumením prostredníctvom rozprávok. Žiaci odchádzali z knižnice plní
nových poznatkov a dojmov z príjemne strávenej besedy.

Svetový deň zdravia 2022 (rozhlasová relácia)
Dňa 22.4.2022 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia na tému „Svetový deň zdravia“
Svetový deň zdravia bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)
a každoročne si ho pripomíname 7. apríla, so zameraním vždy na inú aktuálnu tému.
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Vzhľadom na súčasnú pandémiu, znečistenú planétu a zvyšujúci sa výskyt chorôb je témou
Svetového dňa zdravia v roku 2022: Naša planéta, naše zdravie.
Téma Svetového dňa zdravia v roku 2022 sa zameriava na toto prepojenie medzi zdravím našej
planéty a zdravím ľudí, zvierat, rastlín – všetkých živých tvorov. Všetko je navzájom prepojené:
problémy, riešenia a my.

Dotyky nie sú rozkaz (beseda)
Téma, ktorá už v názve nesie zámer a posolstvo besedy, ktorá sa uskutočnila v našej škole dňa
25. apríla 2022, sa zaoberala sexuálnym zneužívaním detí. Beseda bola venovaná predovšetkým
žiakom druhého stupňa. Hneď na začiatku sme si povedali, čo sa skrýva pod pojmom sexuálne
zneužívanie, aké sú prejavy u detí, ktoré sú jeho obeťou. Hovorili sme o možných páchateľoch
tohto závažného trestného činu a ako reagovať, ak by sme sa dozvedeli o takomto prípade. Žiaci
dostali kontakty a linky na organizácie, ktoré pomáhajú deťom v núdzi, ale aj konkrétne vtedy,
ak sú tieto deti obeťou sexuálneho zneužívania. Vieme, že je potrebné hovoriť aj
o tabuizovaných témach, aby sa predišlo akémukoľvek spôsobu zneužívania detí. Aj pedagóg
si má všímať, či dieťa neprejavuje určité znaky, ktoré napovedia, že je zneužívané. Naši žiaci
mali možnosť počas besedy komunikovať na danú tému, dávať rôzne otázky a počas
primeraného rozhovoru si pozreli prezentáciu aj zaujímavé videá, ktoré sa zaoberali touto
témou. V dispozícii mali aj publikáciu, v ktorej rozprávajú svoje príbehy obete sexuálneho
zneužívania z radov maloletých.

Ochrana lesov a prírodného prostredia pred požiarmi (rozhlasová relácia)
Dňa 25.4.2022 si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu venovanú "Ochrane lesov a prírodného
prostredia pred požiarmi" a to základe žiadosti o spoluprácu s OR Hasičského a záchranného
zboru v Košiciach v rámci zabezpečenia úloh súvisiacich s ochranou lesov a prírodného
prostredia v roku 2022.
Žiaci sa prostredníctvom rozhlasovej relácie dozvedeli o tom, že konečne po dlhej zime prišla
JAR, obdobie kedy nás slniečko láka von do prírody, častejšie navštevujeme les, robíme jarné
upratovanie a opekáme si v prírode špekáčiky. Les sa stáva pre nás oázou pokoja, avšak pri
požiari sa táto oáza zmení na peklo. Svoj podiel na takto vzniknutých požiaroch majú aj deti,
ktoré sa veľmi často "hrou so zápalkami" a nezodpovedným správaním stávajú príčinou lesných
požiarov.

Pátrame po slovách (kvíz – aktivita)
Dňa 28.4.2022 sa v rámci čitateľskej gramotnosti konal v našej škole na II. stupni v troch
triedach kvíz pod názvom „Pátrame po slovách“. Cieľom kvízu bolo formou zážitkového
vyučovania utvárať pozitívny vzťah k materinskému jazyku a rozvíjať slovnú zásobu.
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Čím má dieťa väčšiu slovnú zásobu, tým lepšie štylizuje vety a lepšie reči rozumie. Cieľom
bolo tiež upevňovať u detí kamarátstvo, vzájomnú pomoc a spoluprácu pri spoločných
činnostiach. Medzi aktivity boli zaradené rôzne doplňovačky, krížovky, hádanky, prešmyčky,
pravopisné cvičenia ...
Na hodine vládla rušná, tvorivá, príjemná, pracovná atmosféra. Žiaci si jednoduchou a hravou
formou zopakovali učivo slovenského jazyka. Po úspešnom zvládnutí všetkých aktivít prišla
sladká odmena.

Svetový deň Zeme (rozhlasová relácia – aktivity)
Dňa 21.4.2022 sa na našej škole uskutočnila celoškolská akcia pri príležitosti Svetového dňa
Zeme. Cieľom akcie bolo pripomenúť žiakom, aby Zem a prostredie, v ktorom žijeme poznali
a chránili. Tento deň bol iný, výnimočný, pretože sme si pre žiakov aj pre pedagógov pripravili
rozhlasovú reláciu a zaujímavé aktivity, kde sme pracovali na skrášlení nášho školského dvora
a zelene v areály školy.
Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity. Každá trieda mala pridelený svoj úsek a takto sme
skrášlili naše školské prostredie. Žiaci I. stupňa a B,C variantu zrenovovali kvetináče
z ojazdených pneumatík, do ktorých vysadili rôzne druhy okrasných kvetín. Vysadili nové ruže
a ohradili ich plôtikom z konárov z odpadového materiálu. Upravili záhon pred pavilónom A,
pracovali na skalke a výsadbe nových okrasných rastlín. Pán školník zhotovil nový plot pred
pavilónom A, opäť z odpadového materiálu. Z kmeňov stromov sme vyrobili krásne prírodné
kvetináče. Žiaci II. stupňa pod vedením pána učiteľa a p. učiteliek, boli veľmi usilovní
a s radosťou pracovali na ďalšom skrášlení areálu školy: vysadili ťahavé muškáty, upravili
skalku, zhotovili vyvýšené záhony, do ktorých vysadili priesady paradajok a inej zeleniny.
Ďalšia skupina pracovala na výkopových prácach jamy, kde sa bude realizovať školská
dažďová záhrada. Už teraz sa tešíme, ako nám v budúcnosti spríjemní naše školské prostredie
a žiaci sa budú môcť vzdelávať aj v prírode.
Žiaci v školskom klube zhotovili plagát ako triedime odpad, čím tiež prispievame k ochrane
našej planéty Zem.

Veľkonočné tvorenie – ŠKD (aktivity)
Veľká noc je nepochybne najkrajším sviatkom jarného obdobia. Práve toto obdobie plné farieb
a života sme preniesli do našich oddelení v ŠKD. K symbolom Veľkej noci patrí zajačik,
kuriatko, kraslice a práve tieto neodmysliteľné súčasti slávnostnej výzdoby si mohli deti
vyrobiť za pomoci pani vychovávateliek. Deti boli veľmi šikovné a práca im išla od ruky.

O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku (výtvarná súťaž)
Klára Jarunková bola slovenskou spisovateľkou, prekladateľkou, redaktorkou a učiteľkou.
A pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej slovenskej osobnosti sa naši žiaci 2.
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až 4. ročníka zapojili do výzvy Mestskej knižnici mesta Piešťany a zilustrovali jej
nezabudnuteľné rozprávky, ako: O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo; O dievčatku, ktoré šlo
hľadať rozprávku; a ďalšie.

MÁJ 2022

Divadelné predstavenie o zlatom vajci (divadielko)
Dňa 3. mája 2022 zavítali do našej školy herci divadla Jonáša Záborského z Prešova
s divadelným predstavením „O zlatom vajci“. Vďaka nim sme sa preniesli do rozprávkového
sveta, príbehu líšky a vlka, ktorí ukradli zlaté vajce. Líška prinútila vĺčka, aby vysedel zlaté
vajíčko, z ktorého sa nakoniec vyliahol malý kohútik. No líštička s tým nerátala. Myslela si, že
vysedia malé kuriatko, z ktorého vyrastie veľká sliepočka, ktoré bude znášať zlaté vajcia. Ako
to v rozprávkach býva, malého kohútika vĺčko zachránil pred zubami líšky a vrátil ho do jeho
domčeka, kde žije určite až dodnes. Všetko sa skončilo dobre. A to nám poriadne odľahlo.
Žiakom sa táto rozprávka páčila.

Hviezdoslavov Kubín 2022 (školské kolo)
10. máj 2022 sa v našej škole niesol v duchu recitačných schopností. V tento deň sa totiž konala
už tradičná súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V súťaži boli
určené štyri kategórie. V prvej kategórii súťažili žiaci prípravného - 3. ročníka, v druhej
kategórii žiaci 4. - 6. ročníka, v tretej kategórii to boli žiaci 7. - 9. ročníka a vo štvrtej súťažili
žiaci B - variantu. Do poroty zasadli 3 pedagogický zamestnanci. Ich úloha nebola ľahká, lebo
každý recitátor sa snažil podať čo najlepší výkon. Napokon tak, ako to už v súťažiach býva,
ocenili v každej kategórii troch žiakov. Tí dostali diplom a samozrejme sladkú odmenu.

Sexuálna výchova (beseda)
Základy sexuálnej výchovy sú položené už v rodine, ako súčasti systému morálnej výchovy.
Práve v rodine, vo vzťahoch s rodičmi, dieťa najskôr dostane príklad empatie, reakcie
a vzájomnej pomoci. Proces formovania sexuálnej identity u dieťaťa prechádza rôznymi
obdobiami.
Na túto citlivú tému sa prišla dňa 12.5.2022 rozprávať s dievčatami 6.- 9. ročníka p. Mgr.
Gnipová, psychologička z CŠPP na Bocatiovej ulici v Košiciach. Rozprávala sa s nimi
o témach ohľadom ľudskej sexuality, vrátane citových vzťahov a zodpovednosti,
rozmnožovacej sústavy človeka, sexuálneho styku, rozmnožovania, veku pohlavnej dospelosti,
reprodukčného zdravia, bezpečného sexu, antikoncepcie a sexuálnej abstinencie.
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Infekčné choroby prenášané vzduchom (beseda)
Choroby prenášané vzduchom vyznačujú sa tým, že sú infikované po úzkom kontakte s osobou,
ktorá infekciu nesie (napríklad pri rozprávaní, kašľaní, zívaní, kýchaní atď.). Ako sa to deje?
Dňa 23. 5. 2022 sme sa tejto téme venovali aj my spolu s MUDr. Janou Kolárovou s RÚVZ
v Košiciach, ktorá žiakom priblížila nové poznatky o tejto téme. Pri kontakte s pacientom
z neho vyžarujú mikroskopické častice slizníc, ktoré obsahujú baktérie alebo vírusy. Infikujú
horné dýchacie cesty a spôsobujú rozvoj ochorenia. Veľmi často sa choroba vo vzduchu
vyskytuje v období jesene a zimy. Dozvedeli sme sa aj zásady hygieny, správne umývanie rúk.

Filmové predstavenie v rámci projektu - Kino bez bariér
Naši žiaci sa spolu so svojimi zákonnými zástupcami, zúčastnili filmového projektu Kino bez
bariér pod záštitou p. poslankyne NR SR Jany Žitňanskej. V kine CINEMAX Košice, Átrium
Optima dňa 28.5.2022 sledovali filmovú rozprávku YAKARI - veľkolepá cesta. Deťom ako aj
zákonným zástupcom sa táto rozprávka veľmi páčila.

Svetový deň bez tabaku (rozhlasová relácia)
31. máj je už tradične venovaný Svetovému dňu bez tabaku. Prostredníctvom rozhlasovej
relácie sme našim žiakom priblížili hlavnú myšlienku, ktorá je venovaná tomuto dňu - život bez
tabaku. Škodlivé účinky tabaku si každý rok naďalej vyberajú svoju daň na zdraví občanov
a našej spoločnosti. Tabak však nepoškodzuje len ľudské zdravie. Spotreba tabakových
výrobkov a odpad, ktorý z nich vzniká, predstavuje takisto jasnú hrozbu pre naše životné
prostredie. Všetci vieme, že musíme obmedziť vplyv tabaku na zdravie ľudí a našu planétu.
Chceme žiť zdravo a v zdravom prostredí.
Žiaci sa v našej rozhlasovej relácii dozvedeli okrem uvedených informácií aj to, že cieľom
Svetového dňa bez tabaku je, aby tabak do roku 2040 užívalo menej ako 5 % obyvateľov, a to
aj vďaka prísnejším opatreniam na jeho kontrolu. Medzi opatrenia plánu patrí okrem iného
aktualizácia odporúčaní EÚ, ktoré sa týkajú prostredia bez dymu s cieľom zahrnúť
do odporúčaní aj nové výrobky, ako sú elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky,
ako aj rozšírenie prostredia bez dymu do vonkajších priestorov.
V našej škole venujeme široký priestor prevencii, ktorá je zameraná nielen na fajčenie, ale aj
na iné závislosti, ktoré hrozia už mladším deťom a mládeži.

Návšteva Botanickej záhrady – výstava motýľov (aktivita – exkurzia)
Dňa 31.5.2022 sme sa spolu so žiakmi I. a II. stupňa vybrali na exkurziu do Botanickej záhrady
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Súčasťou botanickej záhrady sú aj skleníky, kde žiaci mali možnosť vidieť palmy a rastliny
z oblastí Strednej a Južnej Ameriky. V druhom a zároveň najvyššom skleníku je expozícia
34

rastlín juhovýchodnej Ázie s vodopádom a jazierkom, v okolí ktorého rastú banánovníky,
dreviny ako aj orchidey a paprade. Dominantou tohoto skleníka je jeden z najväčších bambusov
sveta s hrúbkou stebla od 10 do 25 cm.
Neodmysliteľnou súčasťou skleníka sú aj dva bazény s rybami a v nich sezónne rastú tropické
lekná . V tomto skleníku sa už tradične odohráva aj výstava exotických motýľov, ktorú mali
možnosť vidieť aj naši žiaci. Videli sme rôzne druhy motýľov, ktoré sa u nás vo voľnej prírode
nevyskytujú. Počas trvania výstavy exotických motýľov súčasne prebieha vo vestibule výstava
preparovaného a živého hmyzu od Michala Zachara.

Mier očami detí – ŠKD (aktivita)
Aké by to bolo krásne, keby všetky deti mali také šťastie, že by vyrastali v zemi, ktorá nepozná
vojnu, hlad, mali rodičov, ktorí sa s láskou o nich postarajú “.Žiaľ nie je to tak. V mnohých
krajinách deti trpia hladom alebo vidia zomierať svojich blízkych príbuzných, ba aj kamarátov.
Nakoľko vojnový konflikt prepukol aj v krajine, s ktorou máme spoločné hranice,
intenzívnejšie si uvedomujeme krehkosť mieru i my.
Preto sme sa v našom ŠKD rozhodli vyjadriť podporu myšlienke mieru popoludním venovaným
prácam na tému „Mier očami detí.“

Vojaci očami detí (výtvarná súťaž)
Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 20. ročník výtvarnej súťaže s názvom Vojaci očami detí.
Naši žiaci prostredníctvom svojich výtvarných diel vyjadrili to, ako vnímajú súčasnú smutnú
situáciu a vojakov.

JÚN 2022

Šikanovanie, kyberšikana a internetová bezpečnosť detí a mládeže (online webinár)
Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality zrealizovalo pre žiakov II. stupňa, online
webinár, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26.5.2022 a 7.6.2022.
Online webinár „Kyberšikana a Internetová bezpečnosť detí a mládeže“ bol pre našich žiakov
známou a aktuálnou témou. Navyše bolo pre nich zaujímavé komunikovať online formou. Žiaci
sa dozvedeli, prečo nie je dobré uvádzať svoju identitu, miesto, adresu, fotky a iné identifikátory
na sociálnych sieťach. Taktiež boli upozornení, že nie vždy musia byť informácie podané
od neznámych osôb na internete pravdivé – napríklad falošné profily, podvodníci.
Kyberšikana je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Najčastejšie sa vyskytuje
na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, Instagram, ale aj pri hraní online videohier,
e-mailovaní či písaní obyčajných sms správ. Internet je skvelé miesto na spoznávanie
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a chatovanie s ľuďmi z celého sveta, nachádzanie nových priateľov a skvelej zábavy. Napriek
tomu by sme pri jeho používaní mali byť opatrní, pretože ak nedodržíme niektoré jednoduché
pravidlá, dosť riskujeme. Na druhej strane by sme mali poznať aj svoje práva na internete.

Účelové cvičenie
2. a 3. júna 2022 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie.
Na teoretickej časti sa vyučovali prierezové témy z ochrany života a zdravia, dopravnej
výchovy, multikultúrnej a multimediálnej výchovy a z osobnostného a sociálneho rozvoja.
Na praktickú časť sme sa vybrali na Horný Bankov a Čičky, kde sme sa zabávali loptovými
a pohybovými hrami. Cestou naspäť do školy sme v rámci enviro aktivít vyzbierali odpad, ktorý
do prírody nepatrí.

Svetový deň životného prostredia (aktivita)
V dňoch 15., 16. a 17. 6 2022 prebehla školská akcia, ktorou sme si pripomenuli 50. výročie
"Svetového dňa životného prostredia" a to aktivitami a spoločnou prácou na skrášlení prostredia
našej školy.
Aj naši žiaci boli v dané dni aktívni, urobilo sa veľa, skutočne veľa práce a čo je dôležité, žiaci
pracovali s chuťou a nadšením. My učitelia sme zistili, že máme "úžasné deti". Vyčistili sme
trávnaté plochy, vystrihali sme stromy a kríky, zlikvidovali a vyviezli sme kompostovisko,
ktoré sa nachádzalo v strede školskej záhrady. Upravili vyvýšené záhony, kde rastú naše
priesady paradajok, reďkvičky a inej zeleniny, o ktorú sa žiaci svedomite starajú a hlavne
pozorovaním sa učia, ako sa starať o priesady. Zasadili sme aj jahody, ktoré pravidelne
polievajú, vytrhávajú burinu a už ochutnali prvé sladké plody. Pri čistení školského areálu sa
vyviezli tri kontajnery bio odpadu. Areál našej školy tak rozkvitol do krásy.
Musíme si uvedomiť, že "Je len jedna Zem" a každý človek má právo na priaznivé životné
prostredie!

Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu (aktivita)
Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul.
č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho
2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol
uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Košický zlatý
poklad patrí medzi umelecké skvosty Európy.
Možnosť vidieť tento poklad Košíc mali žiaci II. stupňa našej školy a to dňa 14.júna 2022.
Okrem výstavy Košického zlatého pokladu mali žiaci možnosť vidieť aj výstavu SOVA.
Žiaci mali možnosť naučiť sa niečo nové o živote sovy v prírode, o spôsobe jej stravovania
a o tom, aké druhy sov poznáme. Zistili sme dokonca, že každá sova vydáva iný zvuk.
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Sen o mieri (výtvarná súťaž)
Do výtvarnej súťaže organizovanej Denným detským stacionárom DEDESO v Hnúšti naši žiaci
prispeli výtvarnými prácami s témou: Sen o mieri.

Canisterapia (aktivita – beseda)
Dňa 23. júna 2022 sme v našej škole privítali canisterapeutku - PaedDr. Tatianu Majerníkovú.
Čo nás veľmi potešilo, neprišla sama. Priviedla si so sebou aj svojho terapeutického psíka
Kimiho. Pre žiakov pripravila besedu o tom, ako sa majú správať k psíkom a iným zvieratkám.
Rozprávala o tom, ako sa máme o psíka starať, čo všetko je potrebné, ak chceme mať psieho
spoločníka. Nesmieme zabúdať na pravidelné veterinárne ošetrenie, na vhodnú stravu, vodu a
venovanie sa štvornohému miláčikovi. So žiakmi viedla rozhovor o tom, čo je vhodné a čo nie
je vhodné v správaní sa k psíkovi.

Zber papiera (eko aktivita)
Dňa 27.6.2022 prebiehal na škole zber papiera. Zberu sa zúčastnili všetky triedy a aj ŠKD.
Výsledok zberu bol pekný, žiaci vyzbieral 163 kg papiera.
Za vyzbieraný papier sme dostali kotúče toaletného papiera, čím sme pomohli škole.

O pohár Martina Záhradníka (aktivita – súťaž)
Po dvojročnej prestávke z dôvodu COVIDU sa dňa 28. 6. 2022 naši žiaci opäť zúčastnili
krásneho 13. ročníka športovo-výtvarného podujatia „O pohár Martina Záhradníka,“ pod
patronátom primátora mesta Košice, ktorý organizovala Spojená škola Alejová 6, Košice.
Podujatia sa zúčastnil aj zakladateľ tejto súťaže Martinko Záhradník, ktorý všetkým držal prsty.
Našim žiakom sa podujatie veľmi páčilo, slniečko pieklo a riadne sa zapotili.
Na záver bolo vyhodnotenie, víťazom boli všetky zúčastnené školy. Za výborný športový výkon
získali žiaci diplom, pohár a loptu.

Počas školského roka organizujeme a snažíme sa pravidelne zapájať žiakov do rôznych
druhov súťaží, aby si netradičnou formou mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti.

Každoročne organizované športové súťaže, súťaže v prednese poézie a prózy, v speve
ľudových a rómskych piesní, matematickú olympiádu v rámci školy sa v tomto školskom roku
nekonali z dôvodu pandémie COVID-19 ako aj na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, vyhlášok
RUVZ.
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Prezentácia školy na verejnosti účasťou na výtvarných súťažiach:
Škola sa v školskom roku 2021/2022 prezentovala na verejnosti aj prostredníctvom niekoľkých
výtvarných súťaží. Zodpovední pedagogickí zamestnanci zaslali organizátorom výtvarných
súťaží žiacke práce na vyhodnotenie podľa pokynov.
H. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a v hmotnej núdzi – ŠKD (výzva)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzácia poplatku v školskom
klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.
Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa odstráni hlavná prekážka,
poplatky za ŠKD, pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín
v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD. Vyhodnotenie výzvy zverejnilo ministerstvo koncom
mesiaca január 2022, pričom sme boli úspešný aj v tejto výzve. ŠKD získalo 1275 €. Vlastná
realizácia tohto kola - výzvy prebehla od mesiaca február 2022 až do júna 2022. Boli zakúpené
rôzne pomôcky, hry, nástenky, nábytok, relaxačné kreslá a pod. pre ŠKD. Projekt splnil svoju
úlohu.

Spolu múdrejší 3 – (výzva)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace
január až jún 2022. Zapojili sme sa aj do tejto výzvy, keďže cieľom výzvy je podpora pre
základné školy, ktoré chcú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich
žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo
vyučovania v stanovenom rozsahu. V tejto výzve sme boli úspešný.
Samotné doučovanie sa realizovalo v čase mimo vyučovania od 17. januára do 17. júna 2022.
Do projektovej výzvy sa zapojilo 7 učiteľov našej školy a žiakov podľa individuálnej potreby
z 1. a 2. stupňa, ako aj žiaci B variantu. Bolo zamerané na doučovanie v predmetoch slovenský
jazyk, matematika a rozvíjanie komunikačnej zručnosti.

Enviroprojekt 2022
Téma: Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy.
Projekt: DAŽĎOVÁ ZÁHRADA A ZELENÉ STENY
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Naša škola sa nachádza vo veľmi peknom prostredí sídliska Košice – mestská časť Západ,
susedí so Zuzkiným parkom a neďaleko sa nachádza aj torzo fontány pri OC Luník I,
v ktorej sa vyskytujú vzácne druhy obojživelníkov.
V posledných rokoch, hlavne v letnom období, sme všetci boli svedkami zvýšeného množstva
prívalových dažďov striedajúcich sa so suchými obdobiami, úbytkom biodiverzity a iných
environmentálnych problémov, ktoré sú spôsobené celosvetovou zmenou klímy následkom
neopatrného správania sa ľudskej populácie.
Cieľ projektu bol:
•
•
•
•
•
•
•

Zrealizovať triedu v prírode.
Zväčšiť zelenú plochu prostredníctvom zelených stien.
Rozumne hospodáriť so zrážkovou vodou.
Predchádzať dôsledkom klimatických zmien.
Zabrániť vysušovaniu prostredia.
Rozšíriť biodiverzitu prostredia.
Viesť žiakov k ekologickému zmýšľaniu.

Anotácia projektu
Pri silných dažďoch zrážková voda odteká do kanalizácie a to je veľká škoda. Preto by sme sa
enviro projektom zaviazali o jej ďalšie využitie a ukázali tak žiakom a širšej verejnosti
jednoduchosť, efektívnosť a estetickosť riešenia tohto problému vytvorením dažďovej záhrady,
ktorej súčasťou budú aj zelené steny s triedou v prírode na realizáciu výchovno-vzdelávacích
aktivít. Našim zámerom bolo pracovať na rozvoji pozemkov na pracovné vyučovanie o rozlohe
750 m2 .
Takáto záhrada mala pomáhať zlepšiť mikroklímu v letných horúčavách, ponúka životný
priestor nielen pre hmyz, vtáky a drobné užitočné živočíšstvo ale aj pre človeka. Zlepšiť vzhľad
krajiny v blízkosti obytných súborov, pretekanie kanalizácie, zvýšiť množstvo vody
presakujúcej do zeme, čím by sa dopĺňali zásoby podzemných vôd, zvyšovalo by sa množstvo
výparov, vlhkosť vzduchu a stávali by sa klimatizačným zariadením. A ak by voda zbierala zo
zastrešených plôch v zdravotne nezávadnom prostredí, mohla byť použitá aj na zavlažovanie
jedlej a okrasnej záhrady.
Do projektu by sa zapojili žiaci, pedagogický i nepedagogický personál školy, rodičia a priatelia
školy, čím by sme ušetrili financie pre využitie na iné účely v rámci enviroprojektu.
O zelené steny a dažďové jazierko by sa starali naši žiaci počas edukačného procesu
na hodinách pracovného vyučovania. Zároveň by sa realizovali aj medzipredmetové vzťahy
medzi vecným učením, vlastivedou, fyzikou, chémiou, pracovným vyučovaním a inými
vyučovacími predmetmi.
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej
výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách ENVIROPROJEKT 2022 bolo
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených
prostredníctvom vyplnenia online formulára na webovom sídle ministerstva spolu 264
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projektov s požiadavkou 502 877 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka
ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu.
Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu
environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na online
zasadnutí dňa 25. mája 2022 vybrala 27 projektov na pridelenie účelových finančných
prostriedkov základným a stredným školám. Ten náš medzi nimi nebol.

I.

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekt –„Červené stužky“ – 15. ročník celoslovenskej kampane, svetový deň boja proti AIDS.
Naša škola sa opäť zapojila do kampane Červené stužky. Téme AIDS/HIV sme sa venovali
prostredníctvom rozhovorov na hodinách etickej výchovy a rozhlasovej relácie. Žiaci mali
možnosť sledovať dokumenty, v ktorých sú informácie priamo zo života osôb, ktoré ochoreli
na túto zákernú chorobu. Pre názornejšie sprostredkovanie informácií sme pripravili aj
prezentácie k uvedenej problematike. Tak, ako pri každom závažnom ochorení, aj pri AIDS je
najdôležitejšia prevencia, zodpovednosť a informovanosť. Žiaci sa dozvedeli ako sa choroba
prejavuje, aké sú možnosti prenosu vírusu HIV, ako prebieha liečba. Pri každej chorobe je na
prvom mieste prevencia a to zdôrazňujeme aj našim žiakom. V závere kampane pani učiteľka
so žiakmi každému účastníkovi darovala červenú stužku.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja
znalostí o potravinách, vyhlásili na základných a stredných školách týždeň „Hovorme o jedle“,
ktorý sa konal od 11. do 15. októbra 2021.
Naša škola sa zapojila do tejto súťaže s názvom „Chutné maľovanie“ a „Hovorme o jedle“
v plnom nasadení prostredníctvom projektového vyučovania vo všetkých ročníkoch I. a II.
stupňa. Slová ako zdravie a výživa boli najčastejšie skloňovanými pojmami. Cieľom bolo viesť
deti k správnym stravovacím návykom, oboznámiť ich s pôvodom potravín, výrobou
a spracovaním mliečnych, pekárenských či mäsových výrobkov, prípravou rôznych pokrmov,
využitím vodných zdrojov, dodržiavaním pitného režimu. Projekt „Hovorme o jedle“ zahŕňal
široké spektrum výchovno-vzdelávacích činností a aktivít, ktoré si žiaci našej školy spolu
s celým pedagogickým zborom, s nadšením užívali. Pedagógov zase potešil ďakovný diplom
za účasť.

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a v hmotnej núdzi – ŠKD (výzva)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzácia poplatku v školskom
klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.
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Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa odstráni hlavná prekážka,
poplatky za ŠKD, pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín
v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD. Vyhodnotenie výzvy zverejnilo ministerstvo koncom
mesiaca január 2022, pričom sme boli úspešný aj v tejto výzve. ŠKD by malo získať 1275 €.
Vlastná realizácia tohto kola výzvy prebieha od mesiaca február 2022 až do júna 2022.

Spolu múdrejší 3 – (výzva)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace
január až jún 2022. Zapojili sme sa aj do tejto výzvy, keďže cieľom výzvy je podpora pre
základné školy, ktoré chcú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich
žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo
vyučovania v stanovenom rozsahu. V tejto výzve sme boli úspešný.
Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania od 17. januára do 17. júna 2022.
Do projektovej výzvy sa zapojilo 7 učiteľov našej školy a žiakov podľa individuálnej potreby
z 1. a 2. stupňa, ako aj žiakov B variantu. Je zamerané na doučovanie v predmetoch slovenský
jazyk, matematika a rozvíjanie komunikačnej zručnosti.

J.

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole

V roku 2021 na našej škole nebola vykonaná kontrola ŠŠI. Posledná sa uskutočnila v roku
2017.
K. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach
školy
Údaje o priestorových podmienkach školy:
Škola je pavilónového typu. Pavilóny B a D sú prenajaté na výchovno-vzdelávací proces pre
alokované pracovisko SŠ Vojenská 13, Košice, kde sa vzdelávajú žiaci s autistickým spektrom,
MP žiaci a žiaci praktickej školy.
V súčasnosti našu školu tvoria 3 pavilóny A, C a E. Pavilón A slúži na hospodárske účely
a stravovanie žiakov. V pavilóne C prebieha vyučovací proces žiakov I. a II. stupňa. V pavilóne
E sa nachádza telocvičňa školy. Súčasťou školy je jeden malý asfaltový dvor pre žiakov a jeden
veľký dvor, ktorý slúži na parkovanie áut pre zamestnancov našej školy, zamestnancov SŠ
Vojenská 13, Košice a pre zákonných zástupcov žiakov.
V pavilóne A sa nachádza PC učebňa vybavená 6 PC, ktoré slúžia na výchovno-vzdelávací
proces pre žiakov a učiteľov. 1 PC pre IKT koordinátora, kde je nainštalovaná aSc Agenda, pre
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výchovnú poradkyňu program ,,Proforient“ a RIS. V učebni PC sa nachádza aj server na
zálohovanie dát zakúpený z financií MŠVVaŠ SR.

Údaje o materiálno-technických podmienkach školy:
Pravidelná aktualizácia webovej stránky školy, kde sa zverejňujú všetky dôležité informácie,
oznamy a aktivity školy, kde učitelia zasielajú svoje príspevky z akcií a života na škole. Týmto
spôsobom sa škola prezentovala a otvárala širokej verejnosti.
Do počítačov v PC učebniach, v kanceláriách RŠ, ZRŠ a administratívy bol nainštalovaný
nový WINDOWS 10. Vo februári nám zriadili Edunet SWAN v pavilóne A a C.
V pavilóne C sa nachádza 5 tried vybavených interaktívnymi tabuľami, v dennej miestnosti sa
nachádza jeden notebook pre učiteľov na prípravu prezentácií a iného materiálu, ktorí si učitelia
pripravujú na vyučovací proces.
Na prízemí je pre žiakov zriadená PC učebňa, ktorá je vybavená 7 PC na výchovno-vzdelávací
proces a 1 notebook pre učiteľa. Na pracovné vyučovanie, ktoré pripravuje žiakov pre pracovné
činnosti, ktoré im v budúcnosti umožnia kvalitne sa zaradiť do praktického života slúžia učebne
a to školské dielne, školská kuchynka a krajčírska dielňa.
Škola má veľkú telocvičňu, plne vybavenú náradím a náčiním pre pohybovú činnosť, súčasťou
sú aj renovované sociálne zariadenia pre žiakov a cvičencov: sprchy, umývadlá a WC.
Nachádza sa tam aj kabinet učiteľa TEV, ktorý má svoje sociálne zariadenie.

L. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach,
v ktorých má škola nedostatky
Úspechy a nedostatky
Dobré výsledky:
•
•
•
•
•
•

•

vydávanie školského časopisu ,,Prvosienka“ už 15 rok,
zlepšenie školskej dochádzky, čo sa týka neospravedlnených hodín,
dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
vzdelávacia a propagačná činnosť pedagogických zamestnancov školy,
dobré materiálno-technické vybavenie školy,
realizácia tematických týždňov (viď vyššie uvedené aktivity), úspešné zapojenie
do projektu „Spolu múdrejší 3“, úspešné zapojenie do výzvy „Kompenzácia poplatku
v ŠKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“,
profesionalita pedagogického kolektívu, neustále zvyšovanie odbornosti zapájaním sa
do profesijného rozvoja,
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•

•
•

spolupráca s mestskou časťou Košice – Západ – prenájom LCD monitorov – bezplatne,
rovnako aj poskytnutie veľkokapacitného kontajnera na biologický odpad (lístie,
konáre, drevo z orezov),
dlhoročná spolupráca s ÚPSVaR v rámci riešenia problému záškoláctva,
veľmi dobrá spolupráca s RÚVZ v Košiciach v rámci rôznych besied s rôznou
tematikou.

Slabé výsledky:
•
•

pracovať na získavaní nových žiakov prostredníctvom spolupráce s detskými domovmi
a centrom pre deti a rodinu, CPPPaP Zuzkin park, Košice a CŠPP Bocatiova 1, Košice,
neúspešné zapojenie sa do projektu „Enviroprojekt 2022“.

Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase
(podľa §2, ods. 5, pís. b) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z.z.)
V čase po vyučovaní sa organizovali pre žiakov rôzne činnosti v záujmových útvaroch.
Záujmových útvarov bolo zriadených 8 a pracovalo v nich 58 žiakov. Boli to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Filmový krúžok
Počítačový krúžok
Z každého rožku trošku
Počítač môj kamarát
Šikovné ruky
Radosť
Hudobno – pohybový krúžok
Malí muzikanti

Mgr. Zuzana Lišková
Mgr. Miroslav Blaško
Mgr. Jarmila Krasnočková
Mgr. Martina Volenská
Mgr. Zuzana Kohutová
Mgr. Iveta Dzuričková
Mgr. Renáta Oršulová
Mgr. Alena Hingisová

9 žiakov
7 žiakov
7 žiakov
7 žiakov
6 žiakov
8 žiakov
6 žiakov
8 žiakov

ŠKD bola v šk. r. 2021/2022 realizovaná v 2 oddeleniach s počtom detí 18. Ranná prevádzka
v ŠKD nebola, vychovávateľky zabezpečovali ranný filter pre žiakov pri nástupe do školy
a popoludní fungovali v čase od 11.40 hod. do 15.00 hod. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD
sa riadila pokynmi MŠVVaŠ SR na šk. rok 2021/2022, žiaci pracovali podľa vypracovaného
Školského výchovného programu pre ŠKD, ktorého súčasťou je plán výchovy a plán
spoločných akcií.
Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu bol rozvoj kľúčových kompetencií detí, ktoré sa
navzájom prelínali v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a postupne dopĺňali
kompetencie získavané pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole.
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola zameraná na činnosti oddychového, rekreačného
a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.
Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov alebo inými fyzickými osobami, ktoré
majú žiakov zverené do osobnej starostlivosti
(podľa §2, ods. 5, pís. c) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.)
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Spolupráca s rodičmi
Spolupráca s rodičmi počas školského roka bola zabezpečovaná formou rodičovských
združení alebo osobnými stretnutiami prostredníctvom predĺženia pracovného času
pedagogických zamestnancov v priestoroch školy – každý utorok v čase od 13,30 hod. do 15,30
hod. Spolupráca s CDR Dorka, Hemerkova 28, Košice a CDR Zem detí, Pri pošte 24, BarcaKošice je veľmi dobrá.
Spolupráca s inými organizáciami.
Počas školského roka sme spolupracovali s viacerými organizáciami:
•
•
•
•

S radou školy, rodičovskou radou a so zriaďovateľom OÚ v Košiciach.
S bezbariérovou knižnicou Nezábudka.
OZ „ DAJDAR“ : 2% z dane, spolupráca pri účasti na rôznych akciách žiakov.
S CPPPaP Zuzkin park pri psychologických vyšetreniach novoprijatých žiakov, ako aj
s CŠPP – Bocatiova 1, Košice, ktorá má našich žiakov v odbornej starostlivosti.
• ÚPSVaR spolupráca so sociálnym oddelením pri riešení záškoláctva žiakov.
• S Magistrátom mesta Košice pri riešení dotácií na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa, pri riešení dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
• S ostatnými ŠZŠ za účelom rozvoja športu a spoločenského života organizovaním
športových, ale aj kultúrnych a iných akcií. Z dôvodu pandémie COVID sa
neuskutočnili.
• S OR PZ v Košiciach a PZ Košice – Západ – besedy pri riešení sociálno-patologických
javov, trestnoprávna zodpovednosť žiakov, dopravná výchova.
• S RÚVZ v Košiciach – besedy pri riešení ochrany zdravia a prevencie proti chorobám.
• S MČ Košice Západ - sponzorstvo a bezplatný prenájom LCD monitorov.
Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné
(podľa §2, ods. 5, pís. d) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z.z.)
V školskom roku 2021/2022 boli na úseku výchovného poradenstva zabezpečené tieto
náležitosti:
• psychologické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte – 2,
• špeciálno – pedagogické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte – 2 ,
• psychologické vyšetrenia (rediagnostika) v počte – 36,
• špeciálno – pedagogické vyšetrenia (rediagnostika) v počte – 24,
• rediagnostika vyšetrenia žiakov prípravného, piateho, deviateho ročníka,
• poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácii,
• beseda so žiakmi 7. – 9. ročníka – Moje budúce povolanie,
• beseda s výchovnou poradkyňou zo SŠ Alejovej o možnosti ďalšieho štúdia na ich škole
pre žiakov 7. – 9. ročníka,
• beseda so žiakmi 8. – 9. ročníka – Zvoľ si svoje budúce povolanie,
• beseda na tému Kyberšikana a Internetová bezpečnosť detí a mládeže v spolupráci
s Ministerstvom vnútra pre žiakov II. stupňa,
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•
•
•
•
•
•
•

beseda na tému „Sexuálna výchova“ so psychologičkou z CŠŠP Bocatiova 1
v Košiciach pre dievčatá 7.- 9. ročníka,
poskytovanie informácii triednym učiteľom o možnostiach spolupráce s poradenskými
zariadeniami,
plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania detí, ako aj
v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
spracovanie informácii a evidencia v programe Proforient,
spolupráca s CŠSP Bocatiova 1, Košice a CPPPaP Zuzkin park 10, Košice,
sprostredkovanie psychologických vyšetrení pre budúcich žiakov prípravného ročníka,
spolupráca s obvodom kriminálnej polície a ÚPSVaR pri riešení záškoláctva žiakov.

V Košiciach dňa: 03. septembra 2022
Vypracoval: Mgr. Michal Čornanič
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.10.2022

Mgr. Michal Čornanič
riaditeľ školy
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