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Úvod 
 

Metodické združenie pre 1.– 4. ročník tvorí 10 členov.  V školskom roku 2018/19 sme 

sa stretli na štyroch zasadnutiach, kde sme svoju činnosť zamerali na skvalitnenie výchovno-

vzdelávacej činnosti ped. zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok 

výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na skvalitňovanie výchovno-

vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na realizovanie 

interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov a na 

monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov.  

Pracovali sme podľa Plánu práce MZ, ktorý bol prerokovaný a schválený na prvom 

zasadnutí spolu s TVVP a ktorý vychádzal zo základných pedagogických dokumentov: 

• Hlavné úlohy školy v šk. roku 2018/2019 

• Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2018/2019 

• zo ŠVP  a  ŠKVP  v 1., 2., 3. a 4. ročníku ZŠ 

• Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

• zo špecifických pomerov školy, vnútorných potrieb školy, žiakov a pedagogických 

zamestnancov. 

Spolupracovali sme so školským psychológom, špec. pedagógom, výchovným 

poradcom, s pani  asistentkami pri práci so žiakmi s poruchami učenia a správania a 

s mestskou políciou. 

Vo výchovno - vzdelávacom procese sme využívali detské časopisy, didaktickú  

techniku,  rôzne metodické  pomôcky, inkluzívne, diferencované, zážitkové, kooperatívne 

a autentické vzdelávanie  pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

Do jednotlivých predmetov sme sa snažili zaraďovať prierezové témy ako 

environmentálna výchova, dopravná výchova, multikultúrna výchova, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti a rozvíjali sme finančnú, matematickú a čitateľskú gramotnosť. 

Zúčastňovali sme sa rôznych súťaží, exkurzií, divadelných predstavení, charitatívnych 

zbierok.   

Venovali sme zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí úspešne reprezentovali 

našu školu. Individuálne sme pristupovali k slabším žiakom. 

Plán práce MZ i časový harmonogram bol dodržaný. 

 

 

 

 

 



4 
 
ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA 1. STUPEŇ 2018/2019 
 

1. POČTY ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH 
 

V školskom roku 2018/2019 sme mali na prvom stupni 10 tried. V priebehu 
školského roku štyria žiaci prestúpili na inú školu, jeden pristúpil a štyria žiaci študujú v 
zahraničí.  

 

 

Trieda Triedny učiteľ Spolu Chlapci Dievčatá 

1.A Mgr. E. Kúdelová 25-1+1 
(1 v zahraničí) 

11 13 

1.B Mgr. A.Greliková 25 8 17 

1.C Mgr. D. Trnková 25-1 10 14 

2.A Mgr. M. Garbiarová 25 -1 
(1 v zahraničí) 

12 12  

2.B Mgr. P. Janská 25 14 11 

3.A Mgr. A. Fedorová 25 -1 14 10 

3.B Mgr. V. Slobodová 25  13 12 

4.A Mgr. M. Čutková 25 13 12 

4.B PaedDr. D. Erdélyiová 27 16 11 

4.C Mgr. A. Volková 26  
 (1 v zahraničí) 

17 9 

Spolu:  249 128 121 

 

Prestup na inú školu: 
1.A Sandra Slezáková /január/ 
1.C Simon Lukovič 
2.A Adriana Prokopová /január/ 
3.A Eliška Vanišová /február/ 

 
Pristúpili: 
1.A Samuel Lapšo /apríl/ 
 
V zahraničí: 

1.A Sofia Kaca 

2.A Dominika Hoďovská 

4.C Kaca Teo  
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2. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN  1. STUPEŇ / ISCED 1 – ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019 

Vo všetkých ročníkoch prvého stupňa sme vyučovali podľa inovovaného učebného 

plánu. 

 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

Vzdelávací program / 

ročník 
1. 2. 3. 4. Spolu 

Jazyk 

a komunikácia 

 

SLOVENSKÝ JAZYK 

A LITERATÚRA 
ŠkVP 9 8 7 7 31 

ANGLICKÝ JAZYK ŠkVP 1 2 3 3 9 

Príroda a 

spoločnosť 

PRÍRODOVEDA ŠkVP 0 0 1 2 3 

VLASTIVEDA ŠkVP 0 0 1 1 2 

REGIONÁLNA 

VÝCHOVA 
ŠkVP 0 0 1 1 2 

Človek a príroda PRVOUKA ŠkVP 1 2 0 0 3 

Človek a hodnoty 
RÍMSKOKATOLÍCKE 

NÁBOŽENSTVO 
ŠkVP 2 2 2 2 8 

Matematika 

a práca  

s informáciami 

MATEMATIKA ŠkVP 4 4 4 4 16 

INFORMATIKA ŠkVP 0 0 1 1 2 

Človek a  

svet práce 

PRACOVNÉ 

VYUČOVANIE 
ŠkVP 0 0 1 1 2 

 

Umenie a kultúra 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
ŠkVP 2 2 1 1 6 

HUDOBNÁ VÝCHOVA ŠkVP 1 1 1 1 4 

Zdravie a pohyb 

TELESNÁ A 

ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

ŠkVP 2 2 2 2 8 

SPOLU HODINY  22 23 25 26 96 
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3. VÝSLEDKY  KONCOROČNEJ  KLASIFIKÁCIE  PODĽA  CELKOVÉHO  PROSPECHU 
 

Žiaci prvého ročníka boli hodnotení slovne v predmetoch: Slovenský jazyk a 
literatúra, Matematika, Prvouka. 

Žiaci druhého až  štvrtého  ročníka boli klasifikovaní v predmetoch: Slovenský jazyk a 
literatúra, Matematika, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda, Anglický jazyk od 3. ročníka. 

Neklasifikované predmety: Katolícke náboženstvo, Hudobná výchova, Telesná a 
športová výchova, Výtvarná výchova, Informatika, Regionálna výchova, Pracovné 
vyučovanie. 
 

Trieda Priemer 

triedy 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A    22 2 1 

1.B    25 0 0 

1.C    24 0 0 

2.A 1,03 22 1 0 0 1 

2.B 1,16 21 4 0 0 0 

3.A 1,25 20 2 2 0 0 

3.B 1,30 19 4 2 0 0 

4.A 1,47 15 6 4 0 0 

4.B 1,52 16 5 6 0 0 

4.C 1,59 13 7 5 0 1 

 
Neprospeli: 
1.A Ján Galba /SJL/ 
1.A Marek Polakovič /SJL, MAT, PVO/ 
 
Neklasifikovaní: 
1.A Sofia Kaca 
2.A Dominika Hoďovská 
4.C Teo Kaca 
 

Komisionálne skúšky 23.8.2019: 
Sofia Kaca 1.A – SJL /zodp. Slobodová, Kúdelová, Greliková/  
Ján Galba 1.A - SJL /zodp. Slobodová, Kúdelová, Greliková/  
Dominika Hoďovská 2.A  - SJL /zodp. Slobodová, Garbiarová, Janská/  
Teo Kaca 4.C – SJL, VLA /zodp. Slobodová, Volková, Erdélyiová/  
 
Prvý ročník opakuje: 
1.A Marek Polakovič  
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4. VYZNAMENANÍ ŽIACI  
 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných 

vyučovacích predmetov nemá horší ako 1, 5 a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi 

dobré". 

V školskom roku 2018/2019 na prvom stupni prospelo s vyznamenaním 126 žiakov. 
 

Trieda  Meno 

2.A Cabanová, Csémy, Dimmelová, Diviak, Garbiarová, Hrotka, Hudec, Chocholáčková, 

Jankovič, Koščáková, Kromer, Leskovská, Longauerová, Marek, Mokrička, Pollák, 

Sekerková, Slamka, Trokšiarová, Turek, Vozárová, Žáková /22/ 

2.B Beszédesová, Coppola, Čermák, Egl, Gelinger, Janeček, Kottlík, Král, Kronauerová, 

Látečková, Masrna, Melicherová, Mihaľ, Nemcová, Osadský, Répásiová, Sáblik, 

Smolinský, Šišolák, Tedla, Trnková /21/ 

3.A  Beňková, Fico, Filípek, Godányová, Hollý, Hedlovič, Chlepková, Kralovič, Kučera, 

Kupecká, Leskovský, Matulová, Mecháček, Mikulová, Miženko, Nižňanský, Pelec, 

Škurlová, Šoková, Valent  /20/ 

3.B Fábryová, Fedorová, Hoferek, Holík, Ihnátová, Jurovatý, Konvalina, Lániková, 

Markovič, Miklášová, Muranská,  Pavúčková, Pruška, Slezáková, Šimuna, Šíp, 

Vidanová, Vrlák, Záhumenský /19/ 

4.A Bačová, Bašková, Gajarský,  Hladíková, Hrotková, Hrúzová, Hujsa, Choudhury, 

Chrenko,  Palkovič, Pešková, Petrakovič, Šarníková, Vavricová,  Zajačková /15/ 

4.B Augustovičová, Baliga,  Belanská, Bódi,  Jamrichová, Janotka, Kupecká, Mihaľová, 

Mikulčák, Nemcová, Poláček, Sekerka, Sloboda, Tomša, Vidan, Vopěnka /16/ 

4.C Babeľa, Belko, Bevilaqua,  Diviak, Hrica, Jacečko, Jacečková L., Jacečková S., 

Kočalková, Leskovský, Pavel, Stano, Šišolák /13/ 
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5. POCHVALY  TRIEDNYM  UČITEĽOM    NA KONCI  ŠK. ROKU 2018/2019 
 

Pedagogická rada schválila pochvaly triednym učiteľom a riaditeľom školy pre žiakov 

prvého stupňa za mimoriadnu aktivitu v prospech spoločenstva triedy alebo školy, 

kreativitu, tvorivosť a vytrvalosť na vyučovacích hodinách, vzorné plnenie školských 

povinností, výrazné úspechy v predmetových olympiádach alebo športových a umeleckých 

súťažiach, výnimočný záslužný alebo statočný čin.  

Na konci školského roku 2018/2019 sme ocenili 59 žiakov pochvalou triednym 

učiteľom a 14 žiakov pochvalou riaditeľom školy. 

 
2.A Nina Cabanová  za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.A Nina Dimmelová za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.A Agáta Garbiarová za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.A Adriana Chocholáčková za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.A Mária Leskovská za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.A Emília Sekerková za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.A Juraj Turek  za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.A Viktória Vozárová za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.B Ondrej Gelinger  za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 

2.B Krištof Haba  za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 

2.B Kristína Nemcová za výborný prospech, vzorné správanie a prípravu na vyučovanie. 

2.B Dušan Mihaľ  za vzorné správanie, výborný prospech, účasť vo výtv. súťažiach. 

2.B Katarína Répásiová za vzorné správanie, výborný prospech, účasť vo výtv. súťažiach. 

3.A Kristína Šoková  výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy.  

3.A Pavlína Beňková výborný  prospech, vzorné správanie a úspešnú reprezentáciu pytag. 

3.A Branko Hollý  výborný prospech a vzorné správanie. 

3.A Matej Leskovský výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy. 

3.A Emma Matulová výborný prospech, vzorné správanie a domácu prípravu na vyuč. 

3.A Lucia Mikulová  výborný prospech a vzorné správanie. 

3.A Matej Kučera  za udržiavanie vzorného poriadku svojich vecí v triede. 

3.A Ondrej Pelec  za službu pri oltári na  svätých omšiach. 

3.A Michal Hrdlovič  za službu pri oltári na  svätých omšiach. 

3.A Denis Valent  za službu pri oltári na  svätých omšiach. 

3.B Jakub Vrlák  za výb. prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy v šport. s.  

3.B Matúš Šimuna  za výb. prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy v šport. s. 

3.B Natália Fedorová za výborný prospech, vzorné správanie a domácu prípravu na vyuč. 

3.B Regina Slezáková za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových súťažiach. 

3.B Šimon Záhumenský za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových súťažiach. 

3.B Alexander Jurovatý za výborný prospech a vzorné správanie. 

3.B Soňa Lániková  za výborný prospech, vzorné správanie a domácu prípravu na vyuč. 

3.B Natália Pavúčková za výborný prospech, vzorné správanie a domácu prípravu na vyuč. 

3.B Filip Pruška  za výborný prospech a najväčší  počet napísaných dom. diktátov. 

3.B Stella Vidanová  za výborný prospech a vzorné správanie. 

3.B Viktória Fábryová za pravidelnú službu a pomoc pri upratovaní kaplnky po sv. omšiach. 

4.A Hanka Hrúzová  za aktivitu na hodinách a reprezentáciu školy. 

4.A Daniel Petrakovič za aktivitu na hodinách a reprezentáciu školy. 

4.A Nina Bačová  za vzorné správanie a reprezentáciu školy. 
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4.A Natália Šarníková za vzorné správanie a reprezentáciu školy. 

4.A Alica Vavricová  za vzorné správanie a reprezentáciu školy. 

4.A Kristína Hrotková za vzorné správanie a domácu prípravu. 

4.A René Novotný  za vzorné správanie a domácu prípravu. 

4.A Martin Hujsa  za reprezentáciu školy v športových súťažiach. 

4.A Michal Gajarský  za reprezentáciu školy v športových súťažiach. 

4.A Lucia Kopeliovičová za reprezentáciu školy v športových súťažiach. 

4.A Katarína Bašková za reprezentáciu školy v umeleckej činnosti. 

4.A Linda Pešková  za reprezentáciu školy v umeleckej činnosti. 

4.A Benjamín Choudhury za reprezentáciu školy v umeleckej činnosti. 

4.A Sabina Zajačková za vzorné správanie a domácu prípravu. 

4.B Dominika Mihaľová výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy. 

4.B Katarína Bódi  za reprezentáciu školy. 

4.B Samuel Baliga  za reprezentáciu školy. 

4.B  Kristína Belanská za vzorné plnenie školských povinností. 

4.B Peter Poláček  za reprezentáciu školy. 

4.B Oliver Sloboda  za reprezentáciu školy. 

4.B Jonáš Vicen  za reprezentáciu školy. 

4.C  Richard Stano  za výborný prospech, reprezentáciu školy v športových súťažiach. 
4.C  Viktória Bevilaqua za vzorné správanie, výb. prospech, reprezentáciu školy v šport. súť. 
4.C  Sofia Jacečková  za vzorné správanie, výborný prospech, účasť na výtv. súťažiach. 
4.C  Alžbetka Kočálková za vzorné správanie, výborný prospech, účasť na výtv. súťažiach. 
4.C  Marek Ecker  za účasť vo výtvarných súťažiach. 
 
 

POCHVALY  RIADITEĽOM ŠKOLY   NA KONCI  ŠK. ROKU 2018/2019 
 
1.C   Vilma Mária Drgoňová výborný prospech a reprezentáciu školy. 
2.B  Leonard Janeček za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 
2.B  David Šišolák  za službu pri oltári na ranných svätých omšiach.  
2.B  Samuel Osadský za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 
2.B  Filip Kottlík  za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 
2.B  Lukáš Tedla  za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 
2.B  Tobias Sáblik  za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 
2.B  Denis Egl  za službu pri oltári na ranných svätých omšiach. 
2.B  Mathias Čermák za službu pri oltári na ranných svätých omšiach a úspešnú                            
                                                          reprezentáciu školy v pytagoriáde. 
2.B  Nela Kronauerová za úspešnú reprezentáciu školy v recitačnej súťaži. 
4.A  Hanka Hladíková  výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy. 
4.B Adelka Kupecká  výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy. 
4.B  Bruno Vidan  výborný prospech a reprezentáciu školy. 
4.C  Pavol Leskovský  za výborný prospech a reprezentáciu školy v matematických,         
                                                          športových súťažiach a šachu.  
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6. ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY 
 

Žiaci prvého stupňa mali možnosť v poobedných hodinách navštevovať  nasledovné 

záujmové krúžky: 

Angličtina hrou 1. – 3. ročník  Mgr. Jana Richveisová, Alžbeta Kurinová 

Hudobno - spevácky krúžok  Mgr. Adela Greliková 

Klub Bosco 4.-6.ročník Mgr. Petra Janská, Irena Černá 

Klubík Bosco 1.-3. ročník Mgr. Petra Janská, Mgr. Denisa Trnková 

Krúžok varenia a pečenia Mgr. Petra Janská 

Kúzlenie ihlou a háčikom Mária Filípková 

Matematický krúžok 2.-4. ročník Mgr. Petra Janská 

Počítačový krúžok 2.-4. ročník 
Mgr. Ľubomíra Chachulová, Mgr. Dominika 
Galliková 

Šikovné ruky 1.-4. ročník Mgr. Alexandra Volková 

Škola hrou 3. ročník Mgr. Alžbeta Fedorová 

Výtvarný krúžok Mgr. Denisa Trnková 

 

Krúžková činnosť bola zameraná na aktívny oddych, výchovu a vzdelávanie detí. 
Podporovala rozvoj nových aktivít podľa výberu detí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://csmalacky.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=455708
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7. VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ V ŠK. ROKU 2018/2019 

  
O tom, že máme na škole talentované deti, dokazujú výsledky rôznych súťaží, do 

ktorých sme sa počas školského roku 2018/2019  zapojili. Prehľad jednotlivých výsledkov je 
rozdelený podľa predmetov a prierezových tém. 

7.1 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 V predmete Slovenský jazyk a literature sme sa zapojili do prednesu poézie a prózy. 
 
...A SLOVO BOLO U BOHA... 
Súťaž v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy. 
 
13.2.2019 Krajské kolo recitačnej súťaže - ... a Slovo bolo u Boha... 

 

Kategória I - Poézia: 1. miesto Nela Kronauerová  
Kategória I – Próza:  Čestné uznanie Vilma Drgoňová  
Kategória II – Poézia: 2.miesto Bruno Vidan  
Kategória II – Próza: 1. miesto Adela Kupecká  

 /zodp. Slezáková, Reifová, Erdélyiová, Trnková, Janská/  
 

23.3.2019 Celoslovenské kolo „...a Slovo bolo u Boha...“ 
3.miesto Kronauerová Nela  
/zodp. Reifová, Janská/ 
 

 
ZÚBKOVE PRAMENE 
Súťaž v prednese poézie a prózy – Zúbkove pramene (65. ročník H. Kubín). 
 
20.2.2019 Zúbkove pramene – školské kolo, I.st. 
Poézia: 1. miesto: Dominik Julényi /4.B/ 
              2. miesto: Mária Leskovská /2.A/ 
              3. miesto: Natália Šarníková /4.A/ 
 Čestné uznanie: Pavol Leskovský /4.C/ 
Próza:   1. miesto: Adela Kupecká /4.B/ 
              2. miesto: Benjamín Choudhury /4.A/         
              3. miesto: Tobias Král /2.B/ 

Čestné uznanie: Bruno Vidan /4.B/   /zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
15.3.2019 Zúbkove pramene – obvodné kolo  
Adela Kupecká – 1. miesto , postup 
Dominik Julényi – 2. miesto s postupom  /zodp. Erdélyiová, Reifová/ 
 
Ďakujeme všetkým p. učiteľkám triednym a hlavne B. Reifovej za prípravu žiakov a za 
sprevádzanie detí na súťažiach. 
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MIMOČÍTANKOVÁ LITERATÚRA 

 
V rámci čitateľskej gramotnosti sme sa venovali čítaniu mimočítankovej literatúry,   

čítaniu s porozumením a práce s textom.  
 
1.A - N. Tanská: Zajtra ideme do školy - Rozprávky o Pufovi a Mufovi /zodp. Kúdelová/ 
1.B - N. Tanská: Zajtra ideme do školy - Rozprávky o Pufovi a Mufovi /zodp. Greliková/ 
3.A - M. Macourek – A. Born - Mach a Šebestová   /zodp. Fedorová/ 
3.B  - M. Macourek – A. Born - Mach a Šebestová   /zodp. Slobodová/ 
4.A  - G. Futová -  Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche 
           G. Futová – Hľadám lepšiu mamu    /zodp. Čutková/ 
4.B  - B. Jobus – Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda    /zodp. Erdélyiová/ 
4.C  - G. Futová – Hľadám lepšiu mamu 
           B. Jobus – Láskavé rozprávky     /zodp. Volková/ 
 

 

ODOBERANIE ČASOPISOV 
 

Na čítanie sme využívali aj detské časopisy Vrabček, Rebrík a Slniečko, kde sme tiež 
využívali rôzne metódy práce s textom. 

 
Časopis Vrabček – žiaci 2.A, 2.B,   
Časopis Rebrík – žiaci 3.A, 3.B  
Časopis Slniečko - 4.A, 4.B, 4.C 
 

 

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU 

 
Čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali aj pozvaním autorov kníh pre deti. 
 
14.11 2018 Beseda so spisovateľkou Kristínou Balúchovou, MCK Malacky, 4.ABC 
Spisovateľka predstavila deťom svoju novú knihu Kapitán Padák a lietajúce auto. 
Porozprávala o svojich zážitkoch z lietania, pretože sama pracovala istý čas ako letuška. 
Deťom prečítala úryvok z knižky. Súčasťou besedy bolo aj nespočetné množstvo zvedavých 
otázok, na ktoré pani spisovateľka zaujímavo odpovedala. Z besedy deti odchádzali s novými 
zážitkami, niektorí dokonca s knihou, vlastnoručne podpísanou samotnou spisovateľkou. 
/zodp. Čutková, Erdélyiová, Volková/ 
 
27.11.2018 Čítanie s Mrkvičkom – Tibor Hujdič, spoločenská miestnosť školy, 3.AB 
Cieľom akcie bolo spropagovať medzi žiakmi kvalitnú detskú literatúru, prebudiť a podporiť 
v deťoch záujem o čítanie, snahu hľadať v literárnom diele či jeho hrdinovi krásu, 
zmysluplné, morálne posolstvo. 
Pán Mrkvička zaujímavou formou čítania príbehu dokázal deti vtiahnuť do deja. Pri čítaní 
kníh akoby hral divadlo -  chvíľu bol jedným z hrdinov príbehu, vzápätí tajomným 
rozprávačom deja, menil hlasy, čím dokázal vyvolať napäté situácie. V najnapínavejšej chvíli 
pán Mrkvička čítanie ukončil, tým vyvolal u žiakov záujem knihu si prečítať.  
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7.2  MATEMATIKA 

 V predmete matematika sme sa zapojili do dvoch súťaží a to Maksík a Pytagoriáda. 

Koordinátorkou mat. súťaže Maksík bola p. učiteľka D. Erdélyiová a  Pytagoriády p. učiteľka 

P. Janská.  

MATEMATICKÁ SÚŤAŽ – MAKSÍK 
Do matematickej súťaže  Maksík  sa zapojilo 34 žiakov. Súťaž bola určená pre druhákov, 
tretiakov a štvrtákov. Žiaci riešili netradičné a zábavné úlohy, sprevádzali ich veselé 
a napínavé príbehy. Súťaž mala 5 kôl po 5 úloh. Boli odmenení diplomom a pekným 
darčekom. 
Zúčastnení žiaci: 
2.A Garbiarová A., Hudec D., Mokrička P., Hrotka S. 
2.B Trnková E., Tedla L. 
3.A Matulová E., Chlepková L., Mikulová L., Kupecká L., Miženko L., Godányová P. 
3.B Hoferek J., Vrlák J., Šimuna M., Fedorová N., Vidanová S., Záhumenský Š. 
4.A Hrúzová H., Hrotková K., Palovič L. 
4.B Kupecká A., Janotka A., Vidan B., Julényi D., Mihaľová D., Sekerka E., Knoteková E., 
Mikulčák F., Bódi K., Belanská K., Poláček P. 
4.C Leško A., Pavel T. 
 
Poďakovanie patrí p. uč. Erdélyiovej, ktorá bola koordinátorkou tejto súťaže. 
 

PYTAGORIÁDA 
Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov 
rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.  
Tento školský rok sme mali v okresnom kole  P3 dvoch  uspešných riešiteľov a v P4 piatich 
úspešných riešiteľov. 
 

Pytagoriáda – školské kolo 

Úspešní riešitelia: 
P3 2.B Mathias Čermák  
P3 3.A Pavlína Beňková, Dominik Filípek, Lucia Kupecká 

P3 3.B Alexander Jurovatý  
P4 4.A Martin Hujsa, Daniel Petrakovič, Michal Gajarský 
P4 4.B Dominika Mihaľová, Adela Kupecká, Jonáš Tomša 
P4 4.C Pavol Leskovský, Richard Stano 
 
26.3.2019 Pytagoriáda - okresné kolo - ZŠ Záhorácka 
Úspešní riešitelia: 
P3  2.B Mathias Čermák 
P3  3.A Pavlína Beňková 
P4  4.C Pavol Leskovský, Richard Stano 
P4  4.A Hanka Hrúzová 
P4  4.B Adelka Kupecká, Dominika Mihaľová 
 
Ďakujeme  p. učiteľkám Janskej, Fedorovej, Slobodovej, Čutkovej, Erdélyiovej a Volkovej, 
ktoré pripravovali tieto deti.  
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7.3 ANGLICKÝ JAZYK 
 

 Prvý krát sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže English star. Súťaž hodnotíme 

veľmi pozitívne. Koordinátorkou tejto súťaže bola p. učiteľka A. Fedorová.  

 Najstarší žiaci prvého stupňa sa zúčastnili anglického divadielka s názvom Smelý 

zajko.  

 

10.5.2019 Medzinárodná súťaž English star, jedáleň školy 

Hlavným cieľom a poslaním tejto súťaže bolo popularizovať anglický jazyk ako vyučovací 

predmet ale taktiež zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných 

testov a skúšok.  Pani učiteľky všetky prihlásené deti pochválili za ich snahu ale i vedomosti. 

Veľká pochvala patrí i našim prváčikom, ktorí nabrali odvahu a zúčastnili sa prvého väčšieho 

testovania spolu i so staršími žiakmi.  

Súťaže sa zúčastnilo 55 detí. Súťaž prebiehala formou testu, ktorý trval 45 minút. Testy sa 

posielali na vyhodnotenie. Každý žiak získal diplom.   

Najúspešnejší: 
Meno a priezvisko Ročnik Počet bodov Percenta 

Laura Spustová 1. 48 96 % 

Natália Jurkovičová 1. 47 94 % 

Sofia Sobolovičová 1. 46 92 % 

Mária Leskovská 2. 59 98 % 

Emília Sekerková 2. 56 93 % 

Nela Žáková 2. 53 88 % 

Heidi Coppola 2. 58 97 % 

Mathias Čermák 2. 56 93 % 

Nela Kronauerová 2. 44 88 % 

Lukáš Tedla 2. 55 92 % 

Branko Hollý 3. 65 93 % 

Emma Matulová 3. 60 86 % 

Ondrej Pelec 3. 61 87 % 

Matej Leskovský 3. 64 91 % 

Natália Fedorová 3. 70 100 % 

Tamara Bibiana Škurlová 3. 65 93 % 

Jakub Vrlák 3. 64 91 % 

Natália Pavúčková 3. 67 96 % 

Paulína Papová 3. 61 87 % 

Daniel Bednár 4. 64 91 % 

Hana Hrúzová 4. 62 89 % 

Alica Vavricová 4. 64 91 % 

Dominika Mihaľová 4. 65 93 % 

Eduard Sekerka 4. 60 86 % 

Daniela Augustovičová 4. 69 99 % 

Adam Leško 4. 57 95 % 

Tibor Pavel 4. 67 96 % 

Adam Šišolák 4. 65 93 % 
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1. 4.2019 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Smelý zajko“ kino Malacky 

/zodp. Čutková, Erdélyiová, Volková/ 

Ďakujeme  p. učiteľkám ANJ, ktoré pripravovali tieto deti a p. učiteľkám  Fedorovej 
a Trnkovej za prípravu testov a šk. jedálne na súťaž. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Leskovský 4. 69 99 % 

Katarína Bódi 4. 64 91 % 

Bruno Vidan 4. 69 99 % 

Linda Pešková 4. 61 87 % 
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7.4 KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 
 

 Žiakom a pedagógom boli vytvorené podmienky  na rozvoj duchovnej činnosti ako 
napríklad ranná modlitba cez školský rozhlas, utorkové sv. omše v školskej kaplne, piatkové 
sväté omše v kostole,  sv. omše v prikázané sviatky, pobožnosti Krížovej cesty v kostole, 
príprava žiakov  a učiteľov na vianočné a pôstne obdobie, dôsledná príprava žiakov 3. 
ročníka na 1. sv. prijímanie, možnosť pristúpiť k sv. spovedi, duchovné obnovy pre učiteľov. 

  
Advent - spoločná aktivita žiakov 1. stupňa 
Adventný veniec 
Advent sme prežili prípravou na narodenie  Pána Ježiša – každý deň  žiaci konali dobré 
skutky, ktoré si zapisovali do srdiečok a tými vyzdobovali na  hlavnej nástenke  adventný 
veniec. 
 
Vianočná pošta 
Počas adventu sme sa zapojili do projektu Vianočná pohľadnica, kde ľudia posielajú 
vianočné pozdravy opusteným starkým v domovoch dôchodcov. Pre starších ľudí je to vraj 
terapia lásky, kedy si na nich niekto spomenie a poteší ich. Z našej školy tak vianočnou 
poštou letelo viac ako 300 pohľadníc do viacerých domovov dôchodcov na celom Slovensku. 
Väčšina detí  pohľadnice vlastnoručne vyrobila. 
 

Pôstne obdobie – spoločná aktivita žiakov 1. stupňa 
Krížová cesta 
Každá trieda sa zúčastnila počas hodiny katolíckeho náboženstva krížovej cesty v kostole. 
 
Cez pôstné obdobie si  každý žiak vo svojej triede  pripravoval srdiečko pre Pána Ježiša. Svoje 
dobré skutky si značili do pracovného listu.  
 

Počas celého roku 
Deti sa dobrovoľne ráno modlili  desiatok sv. ruženca za  školu v školskej kaplnke. 
 

Adorácia je čas, ktorý intenzívne venujeme Pánovi. Aj tento rok sme sa v školskej kaplnke 
modlili pod vedením p. katechétky J. Caunerovej. 

 
Ďakujeme p. uč. Jarke Caunerovej za prípravu a koordináciu týchto aktivít. 

 

September 
21.9.2018 Biela pastelka – verejná zbierka 
Zapojili sme sa do verejnej zbierky a veríme, že pomôžete ľuďom, ktorí nemajú také šťastie a 
možnosť byť zdraví, ako máme my. Aj keď mnohí z nich nemôžu vidieť zrakom, koľko 
krásnych vecí je na svete, ich srdcia o to viac vnímajú krásne duše, ktoré im pomáhajú a sú 
za to veľmi vďační.    Počas zbierky "Biela pastelka" spolu naša škola vyzbierala 271,33 €. 
/zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
25.9.2018 Charitatívna zbierka Boj proti hladu – predaj medovníkových srdiečok   
Tento rok sme sa zapojili do 12. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky  „Boj proti hladu“, 
ktorú organizuje Vincentská rodina. Kúpou medovníkového srdiečka sme tak mohli pomôcť 
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chudobným na Haity, v Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. Výnos zbierky 
v tomto roku  (2018/2019) na našej škole činil 530€. Srdiečka nám napiekli p. učiteľky 
Čutková, Caunerová, Voltemarová. 

 

Október 

13.10.2018 Pešia púť do Šaštína 

 

18.10.2018 Milión detí sa modlí ruženec – modlitba cez školský rozhlas  

/zodp. všetky p. učiteľky/ 
 

December 
3.12.2018 Požehnanie adventných vencov , Deň červených stužiek,  spoločenská miestnosť 
školy /zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
4.12.2018 Vstúpte n.o. - predaj vianočných výrobkov, spoločenská miestnosť školy 
/zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
6.12.2018 Sv. Mikuláš, spoločenská miestnosť školy  /zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
7.12.2018 Nepoškvrnené počatie Panny Márie – obnova zasvätenia NPM  
/zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
10.12.-18.12.2018 Betánia – charitatívna zbierka čistiacich a hygienických potrieb 
/zodp. všetky p. učiteľky + Greliková, Janská/ 
 
17.12.2018 Adventné Malacky, žiaci 2.B /zodp. Janská/ 
 
20.12.2018 Jasličková slávnosť – spoločenská miestnosť školy /zodp. všetky p. učiteľky/ 

21.12.2018 Vianočné hudobné pásmo farského spevokolu, spoločenská miestnosť školy 
 

Apríl 
2.4.2019 Pôstny koláč – charitatívna zbierka 
Spoločenská miestnosť v našej škole od rána rozvoniavala množstvom nádherných a veľmi 
chutných koláčikov. Prebiehal pôstny koláč – charitatívna akcia, pri ktorej sa predajom 
napečených koláčikov od výmyslu sveta z rúk našich šikovných detí a ich múdrych mamičiek 
nazbierajú finančné prostriedky, ktoré sme poslali skrze saleziánskeho združenia SAVIO do 
krajín, ktoré sú v kritickej situácii. Tento rok naše peniažky putovali do indickej oblasti 
Kérala, nazývanej aj pozemský raj. V auguste minulého roka postihli túto oblasť ničivé 
povodne, ktoré obrali takmer jeden a pol milióna ľudí o domov, prácu, pôdu a budúcnosť. 
Vyzbierali rekordných 585 €, ktoré poslúžia sužovaným deťom v Indii.  
/zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
9.4.2019 Vstúpte n.o. – predaj veľkonočných výrobkov /zodp. všetky p. uč./ 
 
11.4.2019 Deň narcisov – charitatívna zbierka Liga proti rakovine /zosp. všetky p. učiteľky/ 
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Máj 
3.5. 2019 Svätá spoveď pred 1. sv. prijímaním, 9.00 kostol /zodp. Caunerová, Belanská, 
Fedorová, Slobodová/ 
 
4.5.2019 Výzdoba kostola k 1. sv. prijímaniu 20.00, kostol /zodp. Caunerová, Fedorová, 
Sloboodvá/ 
 
5.5.2019  1. sv. prijímanie /zodp. Caunerová, Greliková, Fedorová,Slobodová/ 
 
6.5.2019 Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí – Marianka /zodp. Caunerová, Fedorová, 
Slobodová, Beňková/ 
 

Poďakovanie patrí  p. učiteľke Caunerovej, Grelikovej a tr. p. učiteľkám  za pomoc a 
sprevádzanie v duchovnom raste. 
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7.5 VÝTVARNÁ VÝCHOVA   

 
 Výtvarné činnosti poskytujú priestor na rozvoj schopností nevyhnutných na 
formovanie budúceho vizuálne gramotného človeka, schopného vnímať, chápať, používať a 
tvoriť vizuálne informácie a prostredníctvom nich efektívne komunikovať. Dieťa stvárňuje 
(vizualizuje) svoj imaginárny svet, vlastné myšlienky, pochybnosti a radosť. Výtvarná činnosť 
dieťaťa je prostriedkom, ktorý dieťaťu umožňuje sebavyjadrenie. Prostredníctvom 
výtvarného stvárnenia dieťa komunikuje svoje myšlienky a reaguje na svet v ktorom žije. 
Deti raného veku nie sú vždy schopné verbálne vyjadriť to, čo sú schopné vyjadriť 
prostredníctvom kresby a farieb.  
 Zapojili sme sa do viacerých výtvarných súťaží. Koordinátorkou pre túto oblasť bola 
p. učiteľka D. Trnková. 

 
28.9.2018 Výstava „Čaro Záhoria“ 
Žiaci 2. B triedy sa vybrali na výstavu fotografií, ktorej autorom bol Martin Mráz. 
Fotografie zachytávali krásy a rôznorodosť nášho regiónu.  
 
„Veď aj ja som záchranár“, Dolný Kubín, poslali sme 5 prác  
 
„Farebná jeseň“ – Cvč  Malacky, poslali sme 15 prác 
 
Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! „Čo ma robí šťastným“, Žilina 
Ocenený: Marek Ecker 
 
Hovorme o jedle: „Chutné maľovanie. Ovocie, zelenina.“ Poslali sme 10 prác.  
 

Najkrajšia vianočná pohľadnica 
1. miesto Dominika Mihaľová, 4.B 
2. miesto Natália Jurkovičová, 1.C 
3. miesto: Terézia Kočeková 1.B 
 

„Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ 

1. miesto Sofia Jacečková, 4.C – postup do celoslovenského kola 

3.miesto Kristína Belanská,Adriana Chocholáčková 

 

Najkrajšia veľkonočná pohľadnica  

„Čo môžem urobiť pre prírodu, ktorú nám dal Pán Boh?“ 

   1. miesto: Dušan Mihaľ 2.B 
   2. miesto: Alexander Možutík 4.A 
   3. miesto: Aneta Weinrebová 1.B 
Čestné uznanie: Paulína Papová 3.B, Adriana Choholáčková 2.A, Vilma Drgoňová 1.C, Lukáš 
Belko 4.C, Tamara Škurlová 3.A, Sofia Jacečková 4.C, Natália Albrechtová 1.A, Kristína 
Belanská 4.B, Vanesa Baloghová 3.A, Heidi Coppolla 2.B 
 
„Ornament“ – ako klenot z truhlice nášho národného dedičstva spájajúci históriu s dnešnou 
dobou. ZUŠ Malacky 
Čestné uznanie poroty: 
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Karolína Lániková 1.C 
Agáta Gargiarová 2.A 
 
„Príroda okolo nás“, CVČ Malacky 
Ocenení žiaci: 
Natália Hudačová 1.A 
Klaudia Juricová 1.B 
Vilma Drgoňová 1.C 
Jonáš Tomša 4.B 
Kolektívna práca žiakov 4.A s názvom Slovenská džungľa 
 
Rodina bez cigariet: Zdravý životný štýl, celoslovenská výtvarná súťaž 
Súťaž - o.z. Rodina a spoločnosť, Skalica. Poslali sme 10 prác. 
 
Vesmír očami detí, Hurbanovo Kresba, maľba.  Poslali sme 15 prác. 
 
A Slovo bolo u Boha, Bratislava – Taký veľký, taký malý, môžeš svätým byť!  
Poslali sme 15 prác.  
 
Krásy našich záhrad, Slovenský zväz záhradkárov, Bratislava 
 Poslali sme 8 prác. 
 
V objatí prírody. Maľba, kresba. Poslali sme 10 prác. 
 
Vojaci očami detí - výtvarná súťaž MV.  Poslali sme 14 prác. 
 
Detstvo Márie Terézie - výtvarná súťaž. Poslali sme 7 prác. 

                                         
 

Poďakovanie patrí p. uč. Trnkovej, koordinátorke výtvarných súťaží, ktorá sa venovala 

deťom aj vo voľnom čase. Ale aj všetkým zapojeným triedam a ich p. učiteľkám. 
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7.6 TELESNÁ  A ŠPORTOVÁ  VÝCHOVA 
 

Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne 
upriamené na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu 
zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.  

Žiaci prvého stupňa si zmerali sily v rôznych športových disciplínach a často aj so 
skvelými výsledkami. 
 
7.9. 2018 Kampaň “Rozhýb svoju školu” – žiaci 2.Ab, 3.AB, 4.ABC 
Slávnostné otvorenie pohybovej zóny 
/zodp. Janská, Koštialová, Fedorová, Slobodová, Čutková, Erdélyiová, Volková/ 
/zodp. Kneblová, Cabanová – tanečný program/ 
 
7.9.2018 Večerný beh zdravia 
Medailové umiestnenia získali: 
Kategória žiačky 1.- 2. ročník: 2.miesto Adriana Šarníková 
Kategória žiačky 3.- 4. ročník: 1. miesto Hana Hladíková 

  3. miesto Natália Šarníková   /zodp. Kneblová, Cabanová/ 
 

22.9.2018 Malacký kilometer, desiatka 
Počet účastníkov: 29, z toho 19 žiakov 1. stupňa. 
Umiestnenia: 
2. miesto Viktória Bevilaqua 
4. miesto  Nina Cabanová       /zodp. Kneblová, Cabanová/ 
 
28.9.2018 Cezpoľný beh – obvodné kolo 
Trať od 500 m po 5 km, areal Zámockého parku, súťaž 3-členných družstiev a jednotlivcov. 
Výsledky družstiev: 
1. miesto V. Bevilaqua, P. Čermáková, R.Slezáková, N. Šarníková, N. Bačová 
3. miesto  S. Baliga, P. Poláček, A. Šišolák 
Cezpoľný beh – 500 m 
2. miesto Viktória Bevilaqua   /zodp. Kneblová, Cabanová/ 
 
19.10., 22.10., 25.10 2018 Testovanie pohybových predpokladov prvákov - 1.ABC 
Cieľ: spoznať pohybové schopnosti našich prvákov. Celoslovenský projekt zameraný na 
odhalenie pohybových schopností, nadaní, predpokladov detí prvého ročníka je 
predovšetkým služba rodičom. 
Súbor cvikov, pohybových hier bol zostavený tak, aby boli pre deti jednoduché, hravé 
a zároveň nám poskytli obraz, ako je ktoré dieťa pohybovo zdatné. Niekoľko stanovíšť, ktoré 
každé preverilo dieťa v inej oblasti – rýchlosti, vytrvalosti, ohybnosti, sile, obratnosti. Na 
testovanie sme vyhradili jedno doobedie, počas ktorého deti športovali s nadšením 
a radosťou, pričom ukázali svoj športový potenciál. Vyskúšali si predklon v sede, skok do 
diaľky, sed-ľah, zostavu s tyčou, výdrž na hrazde, obratnosť s loptami, beh rýchly aj 
vytrvalostný a tiež pohybovú hru „s chvostíkmi“. 
/zodp. Kneblová, Cabanová, Voltemarová, Černá, Jacečková/ 
 
7.11.2018 Vybíjaná ZŠ – najmladšie žiactvo – okresné kolo, ZŠ Záhorácka, Malacky 
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2. miesto: naša úspešná zostava: Hana Hrúzová 4.A, Lucia Kopeliovičová 4.A, Daniela 
Augustovičová 4.B, Samuel Baliga 4.B, Vanda Habová 4.B, Peter Poláček 4.B, Oliver Sloboda 
4.B, Jonáš Tomša 4.B, Jonáš Vicen 4.B, Pavlína Beňková 3.A, Paulína Godányová 3.A, 
MatejLeskovský 3.A 
/zodp. Kneblová, Cabanová/ 
 
19.11. – 23.11.2018  Plavecký výcvik  žiakov druhých ročníkov – Športová hala Malina 

/zodp. Kneblová, Janská/ 

 

28.11.2018 Bavíme deti športom I. – atletická súťaž 

Súťaž bola určená pre žiakov a žiačky 3 ročníka, osobitne pre tých, ktorí majú radi atletiku.  

Pre deti boli pripravené akčné disciplíny ako formula – prekážkový beh s kotúľom, skokanská 

štafeta, hod na presnosť, hod do diaľky, prekážkový beh a tiež štafetový beh.  Získali sme 10. 

miesto. Účastnícka medaila, ktorú všetky deti v závere dostali, bola krásnou bodkou a 

zároveň spomienkou na jeden super, športom naplnený deň. 

Zostava: Matúš Šimuna 3.B, Šimon Záhumenský 3.B, Kristína Šoková 3.A, Liana Chlepková 

3.A, Lukáš Miženko 3.A, Vanesa Baloghová 3.A.             /zodp. Cabanová/ 
 

12.12.2018 Bavíme deti športom II. – atletická súťaž 

Zostava: Regina Slezáková 3.B, NatálkaŠarníková 4.A, Hanka Hladíková 4.A, Samuel Baliga 

4.B, Jakub Vrlák 3.B, Adam Mecháček 3.A 

1.časť: atletický viacboj: 2. miesto 

2.časť: štafeta s prekážkami 6x100 m: 1. miesto  /zodp. Cabanová/ 

 

20.2.2019 Prehadzovaná žiakov 1. stupňa, telocvičňa našej školy 

Svoje sily, ale hlavne zručnosti s loptou  si merali žiaci našej školy s rovesníkmi z Dérerky. 

Reprezentovali nás: Peter Poláček 4.B, Paulína Godányová 3.A, Katarína Bódi 4.B, Daniela 

Augustovičová 4.B, Matej Leskovský 3.A, Oliver Sloboda 4.B, Richard Stano 4.C,  Jonáš Vicen 

4.B, Samuel Baliga 4.B, Pavol Leskovský 4.C. 

/zodp. Cabanová/ 
 

12.3.2019 Prehadzovaná žiakov 1. stupňa 

Reprezentovali nás: Matej Leskovský 3.A, Paulína Godányová 3.A, Pavlína Beňková 3.A, 

Pavol Leskovský 4.C, Richard Stano 4.C, Martin Hujsa 4.A, Oliver Sloboda 4.B, Jonáš Vicen 

4.B, Peter Poláček 4.B, Samuel Baliga 4.B, Daniela Augustovičová 4.B, Katarína Bódi 4.B 

/zodp. Cabanová, Fedorová/ 

 

19.3.2019 McDonald´s cup – futbalová súťaž, ZŠ Štúrova 

Našu  školu reprezentovalo 10 žiakov 1. stupňa: 

3.A – Lukáš Miženko, Leo Nižňanský, Adam Mecháček 

3.B – Jakub Vrlák, Šimon Záhumenský 

4.A – Hana Hrúzová 

4.B – Vanda Habová, Jonáš Vicen, Samuel Baliga, Oliver Sloboda          /zodp. Cabanová/ 
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27.3.2018 Vybíjaná – okresné kolo 

/zodp. Cabanová, Fedorová, Slobodová/ 

 

10.4.2019 Gymnastický štvorboj – krajské kolo, Bratislava 

Disciplíny: akrobacia na žinenkách, zostava na lavičke, zostava na hrazde, preskok cez kozu 
(švédsku debnu). 
 

Reprezentovali nás: 

Kristína Šoková 3.A, Lucia Kupecká 3.A, Liana Chlepková 3.A, Vanesa Baloghová 3.A, Terézia 

Ihnátová 3.B      / zodp. Cabanová, Fedorová/ 

 

8.5.2019 Beh oslobodenia, Zámocká park Malacky 

4. miesto Krištof Haba, kategória najmladší žiaci 

4. miesto Nina Cabanová, kategória najmladšie žiačky 

4. miesto Natália Šarníková, kategória mladšie žiačky /zodp. Cabanová/ 

 

23.5.2019  1. kolo školskej ligy v stolnom tenise 

3. miesto Viktória Vozárová                /zodp. Cabanová/ 

 

18.6.2019  2. kolo školskej ligy v stolnom tenise 

3. miesto vo svojej kategórii získal Samuel Baliga 4.B 

1. miesto získal Peter Poláček 4.B     /zodp. Cabanová/ 

 

25.6.2019  3.kolo školskej ligy v stolnom tenise 

1.miesto medzi druhákmi obsadil Denis Egl 2.B 

3. miesto medzi tretiakmi obsadil Jakub Vrlák 3.B             /doprovod Bašková/ 

 

 
Ďakujeme p. učitelkám telesnej výchovy  hlavne Monike Cabanovej za  obetavú prácu a 

doprevádzanie  žiakov na súťažiach. 
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7.7 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA  K BEZPEČNOSTI  V  CESTNEJ  PREMÁVKE 

 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 

cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. 

Počas celého roka štvrtáci pravidelne absolvovali s mestskou políciou dopravnú  

výchovu. Poznatky,  ktoré získali, využili v praktickej záverečnej účasti na dopravnom ihrisku 

v ZŠ Záhorácka, kde si pod dozorom viacerých dopravných policajtov overili svoje vedomosti 

praktickými zručnosťami v modelových situáciách cestnej premávky.  

V mesiaci jún si všetci   žiaci 1. stupňa  overili svoje vedomosti a zručnosti na 
kolobežkách a bicykloch na prenosnom dopravnom ihrisku na našom školskom dvore. 
Najprv boli poučení o tom, aká má byť výstroj cyklistu, v akom stave musí byť bicykel, 
dopravné značenie  a nechýbali ani základné pravidlá správania sa na ceste.  

Na záver roka sme si priniesli skveké výsledky z okresného kola v cyklistike mladších 
žiakov a žiačok. 
 
14.5.2019 Dopravné ihrisko, ZŠ Záhorácka Malacky, 4.AB /zodp.Čutková,Erdélyiová/ 
 
15.5.2019 Dopravné ihrisko, ZŠ Záhorácka Malacky, 4.C /zodp. Volková/ 
 
27.6.2019 Dopravné ihrisko, školský dvor 1ABC, 2.AB, 3.AB, 4.ABC 
/zodp. Kúdelová, Greliková, Trnková, Garbiarová, Janská, Fedorová, Slobodová, Čutková, 
Erdélyiová, Volková/ 
 
 

25.6.2019 Memoriál Petra Patscha mini – maxi, CVČ, SCK Záhorák Malacky 

Organizátori pripravili trať ktorá dôkladne preverila  zručnosť a rýchlosť na dvoch kolesách.  

Výsledky: 
Kat. najmladší žiaci :    1. miesto: Krištof Haba 2.B 

2. miesto: Lukáš Tedla 2.B 
3. miesto: Tobias Sáblik 2.B 

Kat. najmladšie žiačky : 1. miesto: Eva Trnková 2.B 
Kat. mladší žiaci : 2. miesto: Matej Leskovský 3.A 
Kat. mladšie žiačky : 1. miesto Paulína Godányová 3.A /zodp. Cabanová, Jacečková/ 
 

 

Ďakujeme  p. vychovávateľkám M. Cabanovej a Jacečkovejza sprevádzanie žiakov na súťaž. 
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7.8 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 

 Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. V rámci tejto 

prierezovej témy sme sa snažili prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, 

zručností  a schopností vie pochopiť, aký je vzťah medzi človekom a jeho životným 

prostredím, spolupracuje pri ochrane a tvorbe životného prostredia. 

8.9.2018  Spoločné upratovanie školského dvora /zodp. Janská, Trnková/ 
 

Žiaci tretích ročníkov spolupracovali s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne, ktorý 

realizuje ekovýchovné programy pre školy. 
 

15.10.2018 EKO program Daphne – Modrá planéta – 3.AB /zodp. Fedorová,Slobodová/ 
Dozvedeli sme sa, koľko máme vody na Zemi, aké má podoby a kto všetko ju potrebuje.  
Spoločne sme sa pozreli na to, kadiaľ voda putuje, ako znie a čo všetko ju znečisťuje. 
Dozvedeli sme sa  aj to, ako sami môžeme vodou šetriť a znížiť jej znečisťovanie. 
/zodp. Fedorová, Slobodová/ 
 
6. 11.2018 EKO program Daphne – Vtáctvo na cestách i necestách – 3.AB 
Ppočas dvoch vyučovacích hodín tretiaci objavovali prečo sa vtáky sťahujú, kam odlietajú ale 
i to, ako im môžeme v zime pomôcť. Preto sme vyrábali  pre vtáčiky búdky, aby sme mohli 
začať so starostlivosťou.  
 /zodp.Fedorová, Caunerová, Greliková/ 
 
18.2.2019 EKO program Daphne – Príroda v zime – 3.AB  
Hľadali sme odpovede na tieto otázky: Čo znamená zima pre prírodu? Čo pomáha zvieratám 
prečkať chladné dni a dlhé zimné noci? Aké stratégie majú zvieratá pre svoje prežitie? Po 
stopách, nielen v snehu, sme hľadali odpovede na tieto otázky. 
Na záver sme na stromy zavesili šišky obalené semienkami, lebo myslíme na vtáčiky, ktoré si 
v zime hľadajú potravu. 
/zodp. Fedorová, Slobodová/ 

 
15.3.2019 EKO program Daphne – Tajomstvá lesa – 3.AB  
Les ukrýva rozmanitosť druhov, tvarov, farieb, zvukov a vôní. Spoločne sme spoznali obyvateľov lesa 
a zaujímavosti z ich života. Preskúmali sme priestory školského dvora a okolia školy. Vytvorili sme si  
lesné leporelo. 

/zodp. Fedorová, Slobodová/ 

 
3.5. 2019  Sokoliari, telocvičňa školy 
V rámci environmentálnej výchovy nám sokoliari predstavili šesť dravcov napr. Plamienku 
driemavú, Výra skalného, Orla skalného a Sokola rároha. Počas prehliadky jednotlivých 
dravcov sme sa z výkladu sokoliarov dozvedeli veľa zaujímavostí z ich  života. Mali sme 
možnosť pozorovať ich úplne zblízka, videli sme ako prelietajú z miesta  na miesto lákané 
mäsovou odmenou. Tí odvážnejší si týchto nádherných vtákov aj pohladili po ich hebkých 
pierkach. 
 
 



26 
 
ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA 1. STUPEŇ 2018/2019 
 

30.5.2019 Mobilné planetarium, telocvičňa našej školy 
Žiaci 3., 4. ročníkov zažili netradičnú a zábavnú hodinu prírodovedy a vlastivedy. 
Telocvičňa sa zmenila na malé planetárium s nafukovacou kupolou, kde mali možnosť žiaci 
vidieť výukový program Nanokam, Let na Mesiac, Neuveriteľný vesmír a Vesmír očami detí. 
Zaujímavou filmovou projekciou a metódou kladenia otázok sa žiaci oboznámili so Slnečnou 
sústavou a pozorovateľným vesmírom, pootvorili dvierka do mikrokosmu a navyše sme pri 
projekcii hviezdnej 3D oblohy mohli pohodlne ležať. 
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7.9 REGIONÁLNA VÝCHOVA 
 

V rámci regionálnej výchovy sme sa snažili spoznávať históriu a kultúru nášho mesta  
Malacky. 

13.9.2018 Exkurzia v Zámockom kaštieli – 4.AB /zodp. Čutková, Erdélyiová/ 

14.9.2019 Exkurzia v Zámockom kaštieli – 3.AB /zodp. Fedorová, Slobodová/ 

Spoznávame svoj región – 3.B, 4.C 

Rozvíjať u žiakov cit ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a 

spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov je veľmi dôležité. V rámci predmetu 

Regionálna výchova sme sa vybrali na vychádzku, ktorej cieľom bola veža Farského kostola 

a bývalý Obecný dom. /zodp. Slobodová/ 

 

Vychádzka – piatková vlastiveda – 3.A 

Človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a vizuálny zážitok i bohaté dojmy nám 

vystačia na celý život. Žiaci sa venovali  téme Historické pamiatky obce, sochy a pamätníky. . 

Dozvedeli sa viac o soche sv. Antona s Ježiškom, súsoší sv. Anny s Máriou, sv. Františkovi 

Xaverskom, sv. Floriánovi, Pamätníku červenej armády, aj o Pomníku padlých.  

/zodp. Fedorová/ 
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8. SPOLOČNÉ AKTIVITY ŽIAKOV 1. STUPŇA V PRIEBEHU ŠKOLSKÉHO ROKA 

2018/2019 
  

 Aj tento školský rok sme pokračovali v osvedčených projektových dňoch, akými sú  
Hovorme o jedle, Deň vody, Deň Zeme, Medzinárodný deň detí a Deň rodiny. Kládli sme 
dôraz na pútavé a tvorivé aktivity. 
 Zapojili sme sa do veľkého EKO-programu školy Recykláčik. 
 
17.10.2018 Projektový deň Hovorme o jedle, Téma: TUKY a JEDZ a HÝB SA 
Program: 

Prezentácia o tukoch, výroba masla, lávová lampa, pozorovanie olejov, kvíz, tuková 

pyramída, hýb sa! 

/zodp. všetky p. učiteľky/ 

 

Ďakujeme pracovnej skupine v zložení A. Fedorová, Z. Koštialová  za prípravu tohto dňa. 
 

22.3.2019 Deň vody  

Žiaci a pani učiteľky 1. stupňa absolvovali 22.marca projektové vyučovanie. Celú našu 

pozornosť sme upriamili na najvzácnejšiu tekutinu – vodu. Stretli sme sa v triede, kde sme si 

spolu pozreli prezentáciu o vode. Nasledovala skupinová práca, s hrou, ktorú deti milujú, 

puzzle. Jej cieľom bolo zosumarizovať návod, ako vodou naozaj šetriť. Založili sme si pokus 

s názvom chodiaca voda. Počas pôsobenia tohto pokusu, sme sa športovým krokom vybrali 

k potoku Malina. To bolo radosti! Pozorovať tečúcu vodu, chytať drobné vodné živočíchy, 

ktoré sme pozorovali lupou a skrášliť prostredie potoka a jej okolia. Deti vyčistili okolie 

Maliny do posledného papierika. Po návrate do školy sme sa zahrali na malých výskumníkov 

a pozorovali sme mikroskopom čistú vodu z vodovodu i vodu z potoka - našli sme aj 

črievičku. Vypracovali sme výskumnú správu o vode, ktorú si deti zobrali domov, aby svoje 

poznatky odovzdali doma, v rodine.  

 /zodp. všetky p. učiteľky/ 

 
Ďakujeme pracovnej skupine v zložení A. Fedorová, Z. Koštialová, A. Greliková, J. Caunerová, P. 

Janská  za prípravu tohto dňa, za zaujímavé aktivity a prepracovaný metodický list. 

 

22.4.2019 Deň Zeme  

Celodenným projektovým programom sme si pripomenuli Deň Zeme. 

Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného 

prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach. Preto sme aj my spojili všetky 

svoje sily, aby sme sa poďakovali našej Zemi. Naučili sme sa, ako sa sadí slnečnica, hrach, 

fazuľa a iné semená. Čistili sme nielen areál našej školy, školský dvor a okolie kostola, ale aj 

mestský park. 

/zodp. všetky p. učiteľky/  

 

Ďakujeme pracovnej skupine v zložení A. Fedorová, M. Čutková  za prípravu tohto dňa. 

 

9. jún 2019 Deň rodiny 
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9. júna sa uskutočnilo tradičné popoludnie s bohatým programom pre rodiny. 
 

Recykláčik – EKO program školy 

 

CELKOVÍ VÍŤAZI RECYKLÁČIKA: 
1. miesto: 4.C poukaz na vstupenky do aquaparku pre celú triedu 
2. miesto: 1.A poukaz na zmrzlinu pre celú triedu  
3. miesto: 3.A torta Recykláčik 
 

Trieda Zber 
mobilov 

Zber 
elektro 

Separovani
e odpadu 

Najkrajšia 
nástenka  
Deň vody 

Zber 
papiera 

Vyhodnote
nie 

1.A 650 17 895 146 800 592,5 2. miesto 

1.B 700 1 661 109 1 000 539 11. miesto 

1.C 1 120 4 561 138 1 000 217 7. miesto 

2.A 280 2 768 113 700 1 084 9. miesto 

2.B 110 3 055 134 800 742 10. miesto 

3.A 250 8 358 108 1 000 1 224,5 3. miesto 

3.B 130 1 955 112 900 141 12. miesto 

4.A 130 3 795 124 1 000 602 8. miesto 

4.B 170 729 120 800 975 14. miesto 

4.C 350 23 179 125 800 845 1. miesto 
 

Ďakujeme všetkým triednym  p. učiteľkám za výbornú motiváciu žiakov, za ich bojovnosť 
a súťaživosť medzi sebou. 
 

31.5.2019 MDD – súťažné dopoludnie v netradičných disciplínach 

1. stanovište: Streľba na bránku  

Pomôcky: 2x bránka, 2x hokejka, 2x puk 

2. stanovište:  Koky 

Pomôcky: kolky 9ks, 1 puk 

3. stanovište: Prekážková dráha 

Pomôcky: 1x hokejka, 1x puk, 3x kužeľ, 2x penová tyč, 1 bránka 

4. stanovište: Hod pukom na terč  

Pomôcky: 1 terč, 1x puk 

5. stanovište: Puzzle  

Pomôcky: puzzle 1x Macejko, 1x hokejista, 2 stojanové magnetické tabule 

6. stanovište: Šmýkanie „na ľade“  

Pomôcky: 2x lavička, 3 kruhy 

7. stanovište: Kotúľanie puku  

Pomôcky: čierne odpadové vrecia 

8. stanovište: Korčuľovanie  

Pomôcky: z penových rúrok vyrobené korčule, 2 penové podložky 

Záver:  ŽIVÁ REŤAZ: Zasúťažili sme si po jednotlivých ročníkoch. Žiaci sa chytili za ruky 

a snažili sa posúvať kruh.Vyhrala trieda, ktorá prvá premiestnila kruh z jednej strany na 

druhú.  
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9. DIVADELNÉ PREDSTAVENIA, EXKURZIE A RÔZNE AKCIE 
 

 Do vyučovacieho procesu sme zaraďovali aj rôzne divadelné predstavenia a exkurzie 

ako vhodný doplnok s konkrétne stanoveným cieľom a úlohou. 

 

6.9.2018 – Divadelné predstavenie pre žiakov prvých ročníkov, kino Malacky 
    „Zajko Lajko“ /zodp. Kúdelová, Greliková, Trnková/ 
 

15.11. 2018 Ľudové hudobné nástroje – náučný koncert, spoločenská miestnosť školy 
4.ABC   /zodp. Čutková, Erdélyiová, Volková/ 
 
 

8.11.2018 Imatrikulácie prvákov ZŠ, spoločenská miestnosť školy     
Prváci sa s nadšeným očakávaním nahrnuli do spoločenskej miestnosti, kde už netrpezlivo 
čakali hrdí rodičia. 8. november bol totiž dňom imatrikulácie našich najmenších žiakov. Po 
úvodnom vtipnom a sviežom programe deviatakov sa prváci predstavili so svojimi spevácko-
tanečnými číslami. Nasledovalo slávnostné pasovanie dreveným mečom väčším než deti 
samy. So šerpou cez plece a pamätným listom v rukách sa stali oficiálne členmi školskej 
party.  
Ďakujeme našim deviatakom, pani učiteľkám, rodičom i všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a priebehu krásnej slávnosti.  
/ zodp.  Kúdelová, Greliková, Trnková/ 

13.2.2019 Mestečko povolaní, Bratislava  Bory Mall - 1.ABC 

Žiaci prvých ročníkov si vyskúšali, aké to je byť poštárom, kaderníčkou, predavačkou, 
výrobcom áut, lekárnikom, hlásateľom televíznych novín či obľúbeným smetiarom. Každý sa 
našiel v niečom inom. 
/zodp. Kúdelová, Greliková, Trnková/ 

 
13.2.2019 Divadelné predstavenie “Včielka Maja a medové hry”, Bratislava 
/zodp. Kúdelová, Greliková, Trnková/ 
 
13.2.2019 Divadelné predstavenie – Popolvár, Bratislava, 3.AB, 4.ABC 
/zodp. Fedorová, Slobodová, Čutková, Erdélyiová, Volková, Benková/ 

 
20.5. – 24.5.2019 Škola v prírode RODINKOVO 4.ABC 
66 štvrtákov prežilo napriek upršanému počasiu nezabudnuteľný týždeň v škole v prírode 
RODINKOVO v Belušských Slatinách. 
Pondelok: prehliadka Trenčianskeho hradu 
Utorok: vychádzka do okolia, športové hry na ihriskách v areáli 
Streda: Múzeum ľudovej architektúry v Čičmanoch a Bojnický zámok 

Večerný program: „Izba baví izbu“.  
Štvrtok sa niesol v športovo-vedomostnom duchu. Deti sa vystriedali na troch stanovištiach: 
vedomostný kvíz Dobre vedieť, stolný tenis a stolný futbal a netradičné športové súťaže 
v telocvični. 
Piatok: cestou domov si pozreli hrady a zámky v Múzeu miniatúr v Podolí. 
 /zodp. Čutková,Erdélyiová, Volkoá,Slobodová, Cabanová/ 
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19.6. 2019 Školský výlet 3.AB, Brno VIDA – vedecko-zábavný park 

Na deti čakalo 170 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým  mohli objavovať, ako funguje 
svet okolo nás. 
Pokúsili sa ustáť zemetrasenie, rozpútali  tornádo, v otáčajúcej sa miestnosti   si užili účinky 
odstredivej sily a mnoho iného. 
Po dobrom obede sa presunuli do vonkajších priestorov, kde  si  zahrali  na vodnom 
orchestri, tešili  sa z obrieho bublifuku. 
Program doplnili 3D filmom Oceány: Naša modrá planéta, kde objavovali svet pod morskými 
vlnami.Všetci odchádzali plní zážitkov, ale aj nových vedomostí.  
/zodp. Slobodová, Cabanová, Černá/ 
 
26.6.2019 Malacky bez bariér - „Vstúpte do sveta Vstúpte“ 
Deti si počas doobedia vyskúšali činnosti, ktoré vo Vstúpte klienti vykonávajú, napr. 
kreslenie, bubnovanie, stavanie kociek a iné športové a kreatívne aktivity. Aj tento rok akcia 
prebehla úspešne, keďže sa celý deň niesol v slnečnom a pozitívnom duchu a deti odchádzali 
z akcie šťastné. 
 
3.5.2019 DOD  Hasičského a záchranného zboru, MA 2.AB 

 /zodp. Garbiarová, Janská/ 

 

6.6. 2019 Školský výlet 1.ABC, Marianka, Bratislava – div. predstavenie: “Zhavranelí” 

/zodp. Kúdelová, Greliková, Trnková, Bašková, Krpelanová/ 

 

14.6. 2019 Teambuilding 2.B, šk. dvor – opekačka /zodp. Janská/ 

 

20.6. 2019 Didaktické hry I.st. prakt.č. /zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
21.6. 2019 Školský výlet 2.AB, Skalica – výroba trdelníku u Havlíku 
/zodp. Janská, Garbiarová, Krpelanová, Suchá / 
 
21.6. 2019 Didaktické hry I.st. teor.č. /zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
24.6. 2019 Školský výlet 4.C, Dunajská Streda /zodp. Voltemarová, Leskovská/ 
 
26.6. 2019 Školský výlet 4.AB, Bratislava: Prešporáčik – vyhliadková jazda najkrajšími 
miestami hl. mesta /zodp. Čutková, Erdélyiová/ 
 
26.6. 2019 Malacky bez bariér, Zámocký park Malacky, 1.C, 2.A, 3.AB, 4.ABC /zodp. 
Trnková, Garbiarová, Fedorová, Slobodová, Čutková, Erdélyiová, Volková/ 
 
26.6. 2019 Návšteva u Tedlovcov – 2.B /zodp. Janská/ 
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10. ZHODNOTENIE A ANALÝZA VYUČOVANIA, UČEBNÝCH OSNOV A TVVP, 

PRIPOMIENKY, NÁVRHY A OPATRENIA 
 

• Vyučovanie na 1. stupni prebehlo v súlade so Školským učebným plánom a  iŠvP,  učivo 
sme prebrali v plnom rozsahu. 
 
• Šlabikár Lipka so súborom didaktických pomôcok  pre 1. ročník sa nám osvedčil a budeme 
s ním pracovať aj v nasledujúcom šk. roku. Šlabikár a písanky sú zatiaľ hradené rodičmi. 
 
• Tento šk. rok sme menili učebnice zo SJL v 2., 3. a 4. ročníku z vydavateľstva TAKTIK 
z dôvodu vyhovujúcich požiadaviek inovovaného vzdelávacieho programu a modernejšieho 
spracovania učebnice. Učebnica + pracovný zošit je hradený rodičmi. Učebnice sa nám 
osvedčili. 
 
•V 3. a 4. roč. sme využívali  na hodinách VLA a PDA inovované učebnice z vydavateľstva 
Aitec, ktoré korešpondujú s obsahom iŠvP. Učebnice sú kvalitné a odporúčame ich aj k 
budúcemu šk. roku. 
 
• Pani učiteľky 4. roč. upozornili na nevyhovujúcu učebnicu z matematiky z vydavateľstva 
AITEC. Učebnica nemá učivo spracované systematicky, prevláda mechanické počítanie, 
slovné úlohy sú málo prepojené s praxou. Navrhujú prejsť na učebnicu z vydavateľstva Orbis 
Pictus, ktorá ponúka systematické usporiadanie učiva, úlohy z praktického života, 
diferencované úlohy, úlohy na rozvoj logického myslenia, slovné úlohy rozvíjajúce čítanie s 
porozumením. 
 
• EKO program Daphne hodnotíme kladne, ale navrhujeme zaradiť tento program do 
projektových dní. Nakoľko naši žiaci mali výborné teoretické vedomosti, zišlo by sa viacej 
praktických činností. Veľký počet detí v triede neumožnil zapojenie sa všetkých do 
praktických aktivít. 
 
• Prenosné dopravné ihrisko na školskom dvore tento rok hodnotíme ako veľmi 
nevyhovujúce pre veľký počet žiakov v skupine, zlý stav dopravných prostriedkov a horúce 
počasie. Navrhujeme znížiť počet detí v skupine, načasovať ho skôr, aby nebolo tak veľmi 
teplo. 
 
• Škola v prírode – tento šk. rok sa zúčastnilo 66 žiakov. Ide o veľký počet detí a s tým 
súvisiace ťažkosti ako napríklad: počet miest v autobuse, pri návšteve hradov a zámkov sme 
sa museli deliť na veľa skupín, kde bol problém s nedostatkom učiteľov, v ubytovacom 
zariadení sme boli ubytovaní na dvoch poschodiach, čo  učiteľom robilo ťažkosti pri   
príprave programu pre deti… 
Dôležitosť vidíme aj pri výbere prostredia v ktorom sa škola v prírode realizuje.  
 
• Riaditeľské previerky – písali sa v poslednom týždni šk. roku, v triedach bolo veľmi teplo. Žiaci boli 
rozdelení na polovicu. Prvá polovica písala sjl a druhá polovica písala matematiku. Test zo 
slovenského jazyka písali približne 30 minút a z matematiky 60 minút. Bolo veľmi náročné udržať deti 
v tichosti, kým ostatní dopíšu. Na chodbách počas prestávky bol hluk. Preto navrhujeme rozdeliť 
tieto previerky do dvoch dní, načasovať ich skôr, aby v triedach nebolo také teplo, časová dĺžka testu 
aby bola 45 minút. 
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11. VZDELÁVANIE UČITEĽOV 

  
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržania, zdokonaľovania, 
rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca potrebných 
na výkon pedagogickej činnosti a odborného zamestnanca potrebných na výkon odbornej 
činnosti. 
 V tomto školskom roku obhájila 2. atestačnú prácu p.učiteľka Slobodová s názvom 
„Rozvoj čítania s porozumením v druhom ročníku primárneho vzdelávania“ a 1. atestačnú 
prácu s názvom „Porozumenie klasickej hudbe prostredníctvom aktívnej percepcie u žiakov 
mladšieho školského veku“p. učiteľka Greliková. 
P. učiteľka A. Fedorová v juni odovzdala 1. atestačnú prácu s názvom „Aktivizujúce metódy 
na hodinách výtavrnej výchovy v 3. ročníku ZŠ“ a čaká na obhajobu. 
 
10.9.2018 Akadémia Alexandra, s.r.o. – Webinár k eUčebniciam informatiky 
/zodp. Slobodová, Erdélyiová/ 
 
8.11.2018 Metodické stretnutie učiteľov ZŠ a MŠ, Mestský úrad 
Témy: logopedická starostlivoť, nedostatočné samoobslužné činnosti, dochádzka Rómov, 
nesprávne držanie ceruziek. 
/zodp. Trnková/ 
 
14.3.2019 Školenie – učebnica VLA 4.ročník, vydavateľstvo AITEC, Bratislava 
/zodp. Fedorová, Slobodová, Čutková, Erdélyiová/ 
 
26.3.2019 Návšteva detí z MŠ – otvorené hodiny zo SJL, MAT, HUV 
/zodp. Kúdelová, Greliková, Trnková/ 
 
1.4.2019 – 5.4.2019 Týždeň otvorených dverí ZŠ /zodp. všetky p. učiteľky/ 
 
10.4.2019 Prírodovedné bádanie v Národnom parku Donau Auen a vzdelávanie v múzeu 
na zámku Schlosshof – vzdelávanie /zodp. Janská/ 
 
11.4.2019 Kurz prvej pomoci, Malacky  /zodp. Fedorová, Caunerová/ 
 
11.4.2019 Konferencia RAU, Zvolen  /zodp. Greliková, Richveisová/ 
 
12.4.2019 Prednáška pre pedagógov – D. Ostatníková, spoločenská miestnosť školy 
/zodp. všetky p. učiteľky/ 
 

5.4-6.4.2019 – Zápis do 1. ročníka ZŠ /zodp. všetky p. učiteľky/ 
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12. Poďakovanie 

 

 Metodické združenie vyjadruje poďakovanie: 

 
- vedeniu školy, za  možnosť účasti učiteľov na  metodických seminároch, 

rôznych kontinuálnych vzdelávaniach,  za ich trpezlivosť, ústretovosť, 
 

- všetkým p. učiteľkám 1. stupňa za obetavú a odbornú prácu so žiakmi počas 
celého školského roka, za výborný kolektív - spoločenstvo, ochotu vzájomne si 
pomáhať, 

 

- všetkým   p. vychovávateľkách a p. učiteľkám 2.st. za pomoc pri zastupovaní 
a spoluprácu s nami, 

 

-  p. uč.   Caunerovej, Grelikovej, Fedorovej, Slobodovej za prípravu tretiakov na 
sviatosť  1. sv. prijímania, 

 

- p. psychologičke M. Majdovej a špec. pedag. Ľ. Sedlákovej – za odbornú prácu 
s integrovanými žiakmi a so žiakmi so špecifickými potrebami, za ich odborné 
rady, 

 
- p. asistentkám, za pomoc pri projektových dňoch, 

 

- p. vychovávateľke Cabanovej a p. učiteľke Slobodovej  za pomoc v ŠvP, 
 

- p. vychovávateľkám  za pomoc pri školských výletoch. 


