
 

 

 

 

 

 

 

 

KRONIKA Š KOLY 
2017 2018 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  

O VÝCHOVNO –VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY , PRIBINOVA 123/9, NOVÁKY 

ZA ŠK. ROK 2017/2018 
 

 

 

           PAEDDR. ANNA CHLUPÍKOVÁ 

              RIADITEĽKA ŠKOLY 

 

           NOVÁKY  2018 
 



 

2 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy v Novákoch za školský rok 2017/2018 

 

(1) základné identifikačné údaje o škole: 

1. názov školy:   Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 

2. adresa školy:  Základná škola, Pribinova ul.123/9, 972 71 Nováky 

3. telefónne a faxové čísla školy:  

     riaditeľka školy   046/5460 129 

   ekonómka školy   046/5461 483 

         ročníky 1.-4. 046/5461 484 

    školská jedáleň 046/5461 104 

  zborovňa roč. 1.-4.  0948484998 

 zborovňa roč. 5.-9. 0948227500 

    

4. internetová a elektronická adresa školy   www.zspribno.edupage.org 

            zsnovaky@gmail.com 

5. zriaďovateľ školy: Mesto Nováky 

      SNP 349/10 Nováky 

      RNDr. Daniel Daniš, primátor 

      Tel. 046/5121511 

      munovaky@novaky.sk 

      www.novaky.sk 

 

6. vedúci pracovníci školy a ich funkcia: 

Riaditeľka školy:  PaedDr. Anna Chlupíková 

Zástupkyne riaditeľky Mgr. Alena Oršulová 

mailto:munovaky@novaky.sk
http://www.novaky.sk/
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        Mgr. Viera Pechová 

Vých. poradca:   PaedDr. Eva Miklašová 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Magdaléna Masárová Krchová 

Vedúca školskej jedálne p. Erika Bolfová 

 

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

Členovia Rady školy   

Za pedagogických zamestnancov:       Mgr.  Ivana Jakubisová 

                                                                 Mgr. Miroslava Závadská 

 Za nepedagogických zamestnancov:  Bc. Petra Mojžišová 

Za rodičov:                                             p. Michal Turk 

                                                                 p. Iveta Roháčová 

                                                                 p. Mgr. Alexander Ravinger 

                                                                 p. Mgr. Ivan Putiška 

Delegovaní poslanci MZ:                     p. Ing. Peter Bošiak  

          p. Ing. Jozef  Lovecký  

                                                                   p. Bc. Anton  Hajnovič  

          p. Roman Jakubis 

Predseda Rady školy: p. Ivan Putiška 

 

Rada rodičov: triedni dôverníci tried 

Výbor rady rodičov:   predseda: p. Mgr. Ivan Putiška   

    Podpredseda:  p. Ingrid Kmeťová  

    Hospodárka: Klára Benková  

    Zapisovateľka: Iveta Mujkošová 
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Poradné orgány riaditeľky školy 

Vedúci a zloženie MZ a PK 

Školský klub detí:  Michaela Hajnovičová 

      Marcela Bendíková 

      Mária Benková 

Mária Navrátilová    

   

1.-4. ročník:   Martina Kiabová 

      Katarína Pažická 

      Helga Zvalová 

    Alena Oršulová 

      Ivana Jakubisová 

      Martina Kováčová 

      Alena Obžerová 

      Paulína Nemčeková 

Ivana Majerová    

 

Jazyk a komunikácia:  Eva Miklašová 

 SJ     Anna Chlupíková       

Lucia Kráľová 

 

Jazyk a komunikácia:  Miroslava Závadská 

 CJ     Jana Lajčáková     

      Jana Ťažiarová           

      Ľudmila Michalcová 

      Jana Lihotská 

      Martina Tänzerová 

      Katarína Petáková 

 

Matematika a práca s informáciami 

    Martina Tanzerová     

Marián Kráľ  

Lenka Tutková      

      Viera Pechová      

      Ján Trlík 

      Jaroslav Drozd 

 

Človek a príroda  Dana Turňová  

Jaroslav Drozd  

Ján Trlík  

Lenka Tutková 

Jana Lihotská 

  

Človek a spoločnosť Eva Kiabová         
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      Eva Miklašová 

      Jaroslav Drozd 

      Ján Trlík 

      Marián Kráľ  
Zdravie a pohyb,  

Umenie a kultúra      Jana Ťažiarová 

      Martina Tänzerová 

      Lucia Mištinová 

Katarína Petáková 

Jana Lajčáková 

            

Človek a hodnoty, človek a svet práce  

     Jana Lajčáková 

      Eva Kiabová 

      Katarína Petáková  

      Jaroslav Drozd 

      Ján Trlík 

                           

      

b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 

údaje o počte detí v školskom zariadení 

Prehľad o žiakoch a triednictve v šk.roku 2017/2018 

Meno 
Počet 
žiakov 

Počet 
chlapcov 

Počet 
dievčat Triedny 

1.A 21 13 8 Jakubisová 

1.B 20 11 9 Kováčová 

2.A 23 11 12 Kiabová 

2.B 20 11 9 Pažická 

3.A 19 9 10 Majerová 

3.B 18 7 11 Nemčeková 

4.A 25 12 13 Obžerová 

4.B 20 8 12 Zvalová 

5.A 25 15 10 Ťažiarová 

5.B 24 14 10 Drozd 

6.A 23 8 15 Tutková 

6.B 26 16 10 Tänzerová 

7.A 20 11 9 Lajčáková 

7.B 23 14 9 Turňová 

8.A 23 12 11 Kráľ 

8.B 24 15 9 Miklašová 

9.A 24 15 9 Závadská 

9.B 23 12 11 Kiabová 

          

1.i 12 7 5  indv. vzdelávanie 
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Počet žiakov so ŠVVP – individuálne začlenení žiaci – spolu 38 

9 žiakov /I. stupeň 

29 žiakov /II. stupeň 

 

Školský klub detí  

Počet pedagogických pracovníkov:    4 

Prepočítaný počet ped. pracovníkov k úväzku:  4 

Prepočítaný počet neped. pracovníkov:   0,2   

Počet zapísaných detí k 15.9.2017:  123 

Počet oddelení :  4      

 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti 

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

1. ročník pre šk. rok  2018/2019 

Počet          

všetkých                  

detí,               

ktoré                

prišli                   

k zápisu  

Z toho 
Plánovaný počet tried         

 1. ročníka 

dievčatá 

deti, ktorým 

začiatok PŠD 

bude                      

odložený  

deti, ktoré                         

budú zaradené               

do nultého  ročníka 

nezaškolené                      

v MŠ 
Samostatné triedy Spojené triedy 

30 13 4 0 0 2 0 

13 

indv. vzd. 6 0 0 0 0 0 

 

Počet žiakov 9. ročníka: 47 

45 žiakov denného štúdia prijatých na štúdium v stredných školách 

2 žiaci študujúci v zahraničí 9. ročník neprišli na komisionálne skúšky, nemajú ukončené vzdelávanie 

na SK. 

Počet nižšie končiacich žiakov:   4 žiaci -  SŠ – osemročné gymnázium  

         

           

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 



 

Prospech a správanie sa žiakov 

Prehľad prospechu, dochádzky a správania 

školský rok 2017/2018 

  Počet     
Prosp
eli       

Neprosp
eli   

Zameškan
é   Ospr.   Neospr       

Trie
da 

Počet 
žiakov 

Počet 
chlapcov 

Počet 
dievčat spolu  

s 
vyzna
m  

veľmi 
dobre  

Prosp
eli 

Neprosp
eli 

Neklasifiko
vaní 

hodiny 
spolu. 

hod. na 
žiaka  

hodiny 
spolu  

hod. na 
žiaka  

hodiny 
spolu. 

hod. na 
žiaka  

dvojky zo 
správania 2. 

Priem. 
prospech 

1.A 21 13 8 21 0 0 21 0 0 1377 65,57 1377 65,57 0 0 0   

1.B 20 11 9 20 0 0 19 0 0 706 37,16 706 37,16 0 0 0   

1.i 12 7 5 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2.A 23 11 12 23 16 6 1 0 0 674 29,3 674 29,3 0 0 0 1,29 

2.B 20 11 9 20 16 2 2 0 0 780 39 780 39 0 0 0 1,27 

3.A 19 9 10 19 15 2 2 0 0 542 30,11 542 30,11 0 0 0 1,31 

3.B 18 7 11 17 16 1 0 0 1 663 39 663 39 0 0 0 1,24 

4.A 25 12 13 25 18 6 1 0 0 801 32,04 801 32,04 0 0 0 1,3 

4.B 20 8 12 20 10 5 5 0 0 855 45 855 45 0 0 0 1,69 

5.A 25 15 10 24 15 6 3 0 1 1192 49,67 1192 49,67 0 0 0 1,5 

5.B 24 14 10 23 11 11 1 1 0 1075 44,79 1075 44,79 0 0 0 1,59 

6.A 23 8 15 23 12 7 4 0 0 961 41,78 961 41,78 0 0 0 1,48 

6.B 26 16 10 25 11 6 8 0 1 1017 40,68 1017 40,68 0 0 0 1,7 

7.A 20 11 9 20 8 8 4 0 0 841 42,05 841 42,05 0 0 0 1,67 

7.B 23 14 9 22 8 6 8 1 0 893 38,83 893 38,83 0 0 0 1,8 

8.A 23 12 11 23 7 7 9 0 0 1244 54,09 1238 53,83 6 0,26 0 1,78 

8.B 24 15 9 23 8 6 9 1 0 1310 54,58 1310 54,58 0 0 1 1,86 

9.A 24 15 9 23 7 8 8 0 1 2152 93,57 2152 93,57 0 0 0 1,81 

9.B 23 12 11 22 5 5 12 0 1 1612 73,27 1612 73,27 0 0 0 2,04 

19 413 221 192 403 183 92 127 3 7 18695 46,16 18689 46,15 6 0,01 1   

                   



Výchovné opatrenia, ocenenia vydané v šk. roku 2017/2018 spolu:  

 Pochvala riaditeľom školy 182 

Pochvala triednym učiteľom  245 

Pokarhania riaditeľom školy 20 

Pokarhanie triednym učiteľom 31 

  

Uskutočnené testovania v školskom roku 2017/2018 v našej škole 

Testovanie 9 Matematika – úspešnosť školy Matematika – úspešnosť SR 

 64,8% 55,9 % 

Testovanie 9 SJL – úspešnosť školy SJL – úspešnosť SR 

 70,3% 63,0 % 

 

Testovanie 5 Matematika – úspešnosť školy Matematika – úspešnosť SR 

 66,4 64,7 

Testovanie 5 SJL – úspešnosť školy SJL – úspešnosť SR 

 64,3 62,8 

 

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov: 

V šk. roku 2017/2018 v Základnej škole v Novákoch sme vyučovali  v 18   triedach, 1 triedu 1.i tvoria individuálne vzdelávaní žiaci. 
Vzdelávali sme nasledovne:  

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM:  

ISCED 1 na 1. stupni v roč. 1.- 3.  podľa inovovaného ŠkVP 1 

  v roč. 4. – podľa ŠkVP  

ISCED 2  na 2. stupni v roč. 5.-7. podľa inovovaného ŠkVP 2   



 

v roč. 8.-9. podľa ŠkVP 

 

 

 Učebný plán roč. 4. ŠkVP 

Predmet ročník   

  4.   

slovenský jazyk a literatúra 8 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

prvý cudzí jazyk 3 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

prírodoveda 1 Predmet zo vzd. oblasti: Príroda a spoločnosť 

vlastiveda 2 Predmet zo vzd. oblasti: Príroda a spoločnosť 

etická výchova / náboženská výchova 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 4 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

informatická výchova 1 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

pracovné vyučovanie 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

výtvarná výchova 2 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

hudobná výchova 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná výchova 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

  26   

 

 
Učebný plán pre roč. 8-9.  ŠkVP 

všeobecný variant 

predmet ročník 

                                                            8 9 Poznámka 

slovenský jazyk a literatúra 5 5 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

anglický jazyk 3 4 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

druhý cudzí jazyk 2 2 Jeden z predmetov: NEJ, ANJ, RUJ 



 

fyzika 2 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

chémia 1,5 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

biológia 2 1,5 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

dejepis 1,5 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

geografia 2 1,5 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

občianska náuka 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

etická vých. / nábožne. vých. 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 5 5 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

informatika 1 0 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

Matematika plus 0 1 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

svet práce 0,5 0 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

technika 0,5 0 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

hudobná výchova 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

výtvarná výchova 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

výchova umením 1 0 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná a športová výchova 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

praktická príprava 0 1 Predmet zo vzd. oblasti: Prierezové témy 

 

Inovované školské vzdelávacie programy:  

učebný plán RUP ISCED 1  
Predmet 1r 2r 3r Poznámka 

slovenský jazyk a literatúra 9 8 8 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

prvý cudzí jazyk 0 0 3 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

prírodoveda 1 1 2 Predmet zo vzd. oblasti: Príroda a spoločnosť 

vlastiveda 0 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Príroda a spoločnosť 

etická výchova / náboženská výchova 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 5 5 4 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

informatická výchova 0 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

pracovné vyučovanie 0 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 



 

výtvarná výchova 2 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná výchova 3 3 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

  22 23 25   

 

ISCED 2 variant A 

Učebný plán RUP ISCED 2 

Predmet 5r 6r 7r   

slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 (4) Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

anglický jazyk 4 (3) 4 (3) 3 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

nemecký jazyk 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

fyzika 0 2 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

chémia 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

biológia 2 2 (1) 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

dejepis 1 1,5 (1) 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

geografia 2 1,5 (1) 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

občianska náuka 0 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

etická vých. / náboženská vých. 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 5 (4) 5 (4) 5 (4) Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

informatika 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

matematika plus 0 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

technika 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

hudobná výchova 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

výtvarná výchova 2 (1) 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná a športová výchova 2 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

praktická príprava 0 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Prierezové témy 

  27 29 30   

          



 

ISCED 2 variant B 

Predmet 5r 6r 7r Poznámka 

slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 (4) Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

anglický jazyk 4 (3) 4 (3) 4 (3) Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

fyzika 0 2 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

chémia 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

biológia 2 2 (1) 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

dejepis 1 1,5 (1) 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

geografia 2 1,5 (1) 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

občianska náuka 0 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

etická vých. / náboženská vých. 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 5 (4) 5 (4) 5 (4) 
Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s 
informáciami 

informatika 1 1 1 
Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s 
informáciami 

matematika plus 0 0 0 
Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s 
informáciami 

technika 1 1 2 (1) Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

hudobná výchova 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

výtvarná výchova 2 (1) 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná a športová výchova 2 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

praktická príprava 0 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Prierezové témy 

  27 29 30   

         

 

 



 

V ŠKD  sme pracovali podľa Výchovného programu ŠKD, platného od 1. septembra 2009.  Počas týždňa sme striedali záujmové oblasti výchovy : vzdelávaciu, 

spoločensko-vednú, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú,  prírodovedno – environmentálnu.  Stredu sme využívali 

ako rekreačný poldeň.  

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

 Titul pred Priezvisko Meno Typ zamestnanca 

Rozsah 
výchovno-
vzdelávacej 
práce 

Stupeň 
vzdelania Kvalifikovanosť 

1.  PaedDr.  Chlupíková Anna Riaditeľ 5 5A Áno 

2.  Mgr.  Pechová Viera zástupca  RŠ pre roč. 5.-9. 12 5A Áno 

3.  Mgr.  Oršulová Alena Zástupca RŠ pre roč. 1-4. 12 5A Áno 

4.  Mgr.  Kováčová Martina Učiteľ 22 5A Áno 

5.  Mgr.  Jakubisová Ivana Učiteľ 22 5A Áno 

6.  Mgr.  Obžerová Alena Učiteľ 23 5A Áno 

7.  Mgr.  Zvalová Helga Učiteľ 23 5A Áno 

8.  Mgr.  Turňová Dana Učiteľ 23 5A Áno 

9.  Mgr.  Lihotská Jana Učiteľ 15 5A Áno 

10.  Mgr.  Nemčeková Pavlína Učiteľ 23 5A Áno 

11.  Mgr.  Pažická Katarína Učiteľ 23 5A Áno 

12.  Mgr.  Ťažiarová Jana Učiteľ 23 5A Áno 

13.  PaedDr.  Miklašová Eva Učiteľ 21 5A Áno 

14.  Mgr.  Tänzerová Martina Učiteľ 23 5A Áno 

15.  Mgr.  Kiabová Martina Učiteľ 23 5A Áno 

16.  Ing.  Drozd Jaroslav Učiteľ 23 5A Áno 

17.  Mgr.  Lajčáková Jana Učiteľ 23 5A Áno 

18.  Mgr.  Kráľ Marián Učiteľ 23 5A Áno 

19.  Mgr.  Tutková Lenka Učiteľ 23 5A Áno 

20.  Mgr.  Závadská Miroslava Učiteľ 23 5A Áno 

21.  Mgr.  Kráľová Lucia Učiteľ 23 5A Áno 

22.  Mgr.  Kiabová Eva Učiteľ 23 5A Áno 



 

23.  PaedDr.  Trlík Ján Učiteľ 23 5A Áno 

24.  Mgr.  Majerová Ivana Učiteľ 23 5A Áno 

25.  Mgr.  Michalcová Ľudmila Učiteľ 6 5A Áno 

26.  Mgr.  Petáková Katarína Učiteľ 23 5A Áno 

27.  Mgr.  Mištinová Lucia Učiteľ 6 5A Áno 

28.  Bc. Hajnovičová Michaela Vychovávateľ ŠKD 27 5A Áno 

29.  Bc. Benková Mária Vychovávateľ ŠKD 27 5 Áno 

30.  

 
Navrátilová Mária Vychovávateľ ŠKD 27 3D Áno 

31.  

 
Bendíková Marcela Vychovávateľ ŠKD 27 3B Áno 

32.  

 
Veterníková Ivana Asistent učiteľa 23 3B Áno 

33.  Mgr.  Kostelná Veronika Asistent učiteľa 23 3B Áno 

34.  Mgr.  Čierna Žaneta Asistent učiteľa 23 5A Áno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odbornosť vyučovania predmetov: 91,5% 

I. stupeň  
počet hodín 

spolu  odborne  
percento 

odbornosti  

Slovenský jazyk 70 70 100% 

Anglický jazyk 18 12 67% 

Matematika 38 38 100% 

Informatická vých. 9 9 100% 

Prírodoveda 4 4 100% 

Prvouka 6 6 100% 

Vlastiveda 6 6 100% 

Hudobná vých. 8 8 100% 

Výtvarná vých. 14 14 100% 

Pracovné vyuč. 4 4 100% 

Telesná vých. 16 16 100% 

Etická vých. 4 4 100% 

Nábož. vých. 8 8 100% 

SPOLU 205 199 97% 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogickí pracovníci 

II. stupeň 
hodín 
spolu odborne 

percento 
odbornosti 

Slovenský jazyk a literatúra 50 50 100% 

Anglický jazyk 55 40 73% 

Ruský jazyk 6 6 100% 

Nemecký jazyk 12 12 100% 

Dejepis 14 14 100% 

Geografia 16 10 63% 

Občian. náuka 8 2 25% 

Biológia 19 19 100% 

Matematika 50 50 100% 

Informatika 12 0 0% 

Fyzika  15 15 100% 

Chémia 13 13 100% 

Hudobná výchova 6 0 0% 

Výtvarná výchova 8 8 100% 

Výchova umením  2 0 0% 

Etická výchova 5 5 100% 

Náboženská vých. 10 10 100% 

Praktická príprava 3 3 100% 

Svet práce 1,5 1,5 100% 

Technika  11,5 9 74% 

Telesná a športová výchova 28 28 100% 

SPOLU  347 296 86% 



 

P.č. meno, priezvisko pracov. zaradenie Prep. úväzok v % 

 

ZŠ 

prepoč.  

 1 bc. Klára Benková ekonóm- mzdy 1 100 

 

prev. zam. 7,73 

2 bc. Petra Mojžišová ekonóm- rozpočet 1 100 

 

dôch. 0 

3 Jozef Adamík školník-údrbžár 1 100 

 

    

4 Mária Fábryová upratovačka 1 100 

 

spolu 7,73 

5 Alena Petrisková upratovačka 1 100 

 

ŠKD 

 6 Dagmar Lapinová  upratovačka 1 100 

 

prev. zam. 0,2 

7 Veronika Šimová upratovačka 0,93 93 

 

dôch. 0 

8 Mária Baláková upratovačka 0,8 80 

 

spolu  0,2 

9 Erika Bolfová vedúca ŠJ 1 100 

 

Kuriči 0 

10 Silvia Gorušková hlavná kuchárka 1 100 

 

dôch. 0 

11 Mária Homolová kuchárka 1 100 

 

ŠJ 

 12 Ružena Vajašová kuchárka 1 100 

 

ved. ŠJ 1 

13 Gabriela Kovácsová kuchárka 1 100 

 

kuchárky 5,5 

14 Marcela Andrisová kuchárka  1 100 

 

prev.zam. 0,32 

15 Darina Vaňová kuchárka 0,5 50 

 

Spolu 6,82 

16 Oľga Séčiová upratovačka ŠJ 0,25 25    

17 Veronika Šimová upratovačka ŠJ 0,07 7 

   18 Mária Baláková upratovačka ŠKD 0,2 20 

  

 

 

  

 

 

 

 

Počet zamestnancov:      



 

 fyzická osoba prepočítaná osoba 

Vedenie školy 3 3 

Učitelia 1. stupeň 8 8 

Učitelia 2. stupeň  16 14,3 

Šk. špec. pedagóg 1 1 

Asistenti 3 3 

Vychovávateľky 4 4 

Ekonómky 2 2 

Šk. jedáleň  8 6,82 

Školník  1 1 

Upratovačky 5 5 

SPOLU 51 48,12 

 

      

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Ukončené vzdelávanie ku dňu 30.6.2017:  

Učiteľ Školenie / Aktivita Kredit 

Ing. Jaroslav Drozd Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Ing. Jaroslav Drozd Využitie informačných technológií a ineteraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Ing. Jaroslav Drozd Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Ing. Jaroslav Drozd Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Ing. Jaroslav Drozd Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Alena Obžerová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Alena Obžerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Alena Obžerová Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Alena Obžerová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 



 

Mgr. Alena Oršulová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 

Mgr. Alena Oršulová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Alena Oršulová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 

Mgr. Alena Oršulová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Alena Oršulová Funkčné inovačné vzdelávanie 0 

Mgr. Dana Turňová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 

Mgr. Dana Turňová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 

Mgr. Dana Turňová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Dana Turňová Bezpečnostné predisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 

Mgr. Dana Turňová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Dana Turňová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

Mgr. Dana Turňová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Eva Kiabová Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní 12 

Mgr. Eva Kiabová Vzdelávanie učiteľov v súv. s tvorbou ŠkVP - gymnáziá  14 

Mgr. Eva Kiabová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Eva Kiabová Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vvyučovaní 25 

Mgr. Eva Kiabová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Helga Zvalová Vyučovanie informatickej výchovy 41 

Mgr. Helga Zvalová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Helga Zvalová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Helga Zvalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Helga Zvalová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 

Mgr. Helga Zvalová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Ivana Jakubisová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Ivana Jakubisová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Ivana Jakubisová Vyžitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Ivana Jakubisová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Ivana Majerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Ivana Majerová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 

Mgr. Ivana Majerová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 



 

Mgr. Ivana Majerová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 

Mgr. Ivana Majerová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Jana Lajčáková Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva  15 

Mgr. Jana Lajčáková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Jana Lajčáková Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Jana Lajčáková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Jana Lajčáková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Jana Lajčáková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Jana Lajčáková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 

Mgr. Jana Lihotská Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdel. procese 22 

Mgr. Jana Lihotská Emocionalita sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Jana Lihotská Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Jana Lihotská Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Jana Lihotská Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Jana Lihotská Finančná gramostnosť do škôl 10 

Mgr. Jana Ťažiarová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 

Mgr. Katarína Pažická Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 

Mgr. Lenka Tutková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Lucia Kráľová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Lucia Kráľová Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9 

Mgr. Lucia Kráľová Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 

Mgr. Lucia Kráľová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

Mgr. Lucia Kráľová Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 

Mgr. Lucia Kráľová Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 

Mgr. Lucia Kráľová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Marián Kráľ Finančná gramotnosť do škôl  10 

Mgr. Marián Kráľ Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 

Mgr. Marián Kráľ Základná obsluha počítača 8 

Mgr. Marián Kráľ Textový editor Word pre začiatočníkov 7 

Mgr. Marián Kráľ tabuľlkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 



 

Mgr. Marián Kráľ Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Marián Kráľ Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9 

Mgr. Marián Kráľ Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

Mgr. Marián Kráľ Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Martina Kiabová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Martina Kiabová Využitie informačných technoplógií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Martina Kiabová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Martina Kiabová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Martina Kiabová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Martina Kováčová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Martina Kováčová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Martina Kováčová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule  vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Martina Kováčová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Martina Tänzerová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vých. vzdel. procese 22 

Mgr. Martina Tänzerová Emocionalita a sebapoznanie  v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Martina Tänzerová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Martina Tänzerová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Martina Tänzerová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Miroslava Závadská Emocionalita a sebapoznanie  v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Miroslava Závadská Využitie inforrmačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Miroslava Závadská Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Miroslava Závadská Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Miroslava Závadská Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Pavlína Nemčeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 

Mgr. Viera Pechová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 

Mgr. Viera Pechová Finančná gramotnosť do škôl  10 

Mgr. Viera Pechová Viac ako peniaze 25 

Mgr. Viera Pechová Funkčné inovačné vzdelávanie 0 

Mgr. Viera Pechová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Viera Pechová Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10 



 

Mgr. Viera Pechová Človek vo sfére penazí   

Mgr. Viera Pechová Prezentácia didaktického testu zameraného na čítanie s porozumením   

PaedDr. Anna Chlupíková Finančná gramotnosť do škôl  10 

PaedDr. Anna Chlupíková Tvorba vzel. programu kontinuálneho vzdelávania 10 

PaedDr. Anna Chlupíková Vytvorenie vzorového školského vzdelávacieho programu 14 

PaedDr. Anna Chlupíková Funkčné inovačné vzdelávanie 0 

PaedDr. Anna Chlupíková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

PaedDr. Anna Chlupíková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 

PaedDr. Anna Chlupíková Prednáška na konferencii R.A.U 0 

PaedDr. Anna Chlupíková E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 

PaedDr. Anna Chlupíková Prednáška na konferencii Dobrá škola 0 

PaedDr. Eva Miklašová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 

PaedDr. Eva Miklašová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

PaedDr. Eva Miklašová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 

PaedDr. Eva Miklašová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 

PaedDr. Eva Miklašová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

PaedDr. Eva Miklašová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

PaedDr. Eva Miklašová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

PaedDr. Ján Trlík Ohmov zákon s Planétou vedomostí 35 

PaedDr. Ján Trlík Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 

PaedDr. Ján Trlík Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

PaedDr. Ján Trlík Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 

 

 

 

 



i)údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

METODICKÉ ZDRUŽENIE  1.-4. 

 

Hviezdoslavov Kubín: 

trieda meno a priezvisko dôvod pochvaly 

 V próze v školskom kole 

4.A Matúško Rus 1.miesto v školskom kole HK-  próza 

a účasť v okresnom kole HK 

2.B 

3.B 

Matúško Tänzer 

Adamko Putiška 

2.miesto v školskom kole HK – próza 

2.miesto v školskom kole HK - próza 

4.A Carolien Šnircová 3.miesto v školskom kole HK – próza  

  
V poézii 
 

 
v  školskom kole 
 

4.A Barborka Oršulová Za 1. miesto v školskom kole HK- poézia 

a účasť v okresnom kole HK 

2. B Laura Fašanková 2.miesto v školskom kole HK - poézia 

2.B Bronka Kerteszová 3.miesto v školskom kole HK - poézia 

 

trieda meno žiaka dôvod pochvaly 

4.A Matúško Rus Okresné kolo  HK - próza účasť 

4.A Barborka Oršulová Okresné kolo  HK - poézia účasť 

 

MAKSÍK 

Úspešní riešitelia  Veľkej matematickej celoslovenskej súťaže  Maksík  s titulom Najmúdrejší 

Maksáčik sa  môžu pochváliť títo žiaci, ktorí obsadili  v tejto matematickej súťaži  prvé miesta na 

Slovensku vo svojich kategóriách so 100% úspešnosťou. 4.A  Barborka Oršulová 3.B  Adamko 

Putiška2.B Eliška Briatková 

Najlepšie výsledky a úspešné riešenie Matematického Klokana- školské kolo 

1.A   Bianka Briatková   91,70 % 

1.A Nelka Nechalová    91,70 % 

2.B  Matúško Tänzer      93,30 % 

2.B  Eliška Briatková     81,10 % 

3.B Adamko Putiška      94,40 %  

4.B  Sebastián Karak       100 % 

4.B Marek Zajačka         87,80 % 

4.B Natálka Farkasová   81,10 % 
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PYTAGORIÁDA 2018 

 

V školskom kole Pytagoriády boli úspešní  títo žiaci: 

3.B trieda: Adamko Putiška 

4.B trieda: Natalka Farkasová 

4.B trieda: Sebastián Karak 

 

 

 

V obvodovom kole v mix vybíjanej najmladších žiakov  1 . miesto  a v okresnom kole 3. miesto 

získali žiaci: 

 

Trieda Meno a priezvisko 

3.A Sofia Abrahámová 

3.A Filip Baranec 

3.A Marek Kašša 

3.A Erik Šimkovič 

3.B Adamko Putiška 

4.A Adelka Varinská 

4.A Timejka Toronyiová 

4.A Nikolka Karaková 

4.B Samko Grman 

4.B Saskia Gatialová 

4.B Sebastián Karak 

4.B Ninka Karaková 

4.B Tobiáško Sedlák 

 

V obvodovom kole -  Minifutbal žiakov a žiačok  ZŠ – McDonald´s Cup školu  reprezentovali  a druhé 

miesto získali títo chlapci a dievčatá: 

 

4.B Samko Grman 

4.B Saskia Gatialová 

4.B Sebastián Karak 

4.B Ninka Karaková 

4.A Peťko Koupil 

4.A Tobiáško Štanga 
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3.A Filipko Baranec 

3.A Lukáško Balaj 

2.B Šimonko Šrámek 

 

PREHADZOVANÁ 

V obvodovom kole 1. miesto, v okresnom  kole 1.miesto a v superfinále  Trenčianskeho kraja  krásne  

3. miesto Prehadzovanej  3. a 4. ročníkov nás reprezentovali  títo chlapci a dievčatá:  

 

trieda Meno a priezvisko 

4.B Samko Grman 

4.B Tobiáško Sedlák 

4.B Sebastián Karak 

4.B Saskia Gatialová 

4.B Ninka Karaková 

4.A Timejka Torónyiová 

3.A Erik Šimkovič 

 

Tvorba anglicko – slovenského slovníka 

Do  medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku vytvorením anglicko – slovenského slovníka pod 

názvom Môj slovník z reality sa zapojili aj žiaci našej školy , na škole bolo vyhodnotených 6 najlepšie 

vytvorených slovníkov týmito žiakmi ( slovníky hodnotili žiaci ročníkov 1. – 4.), sú to: 

 

1. Barborka Oršulová 4.A 

2. Izka Dzuriková 4.A 

3. Tobiáško Sedlák 4.B 

4. Lenka Miková 4.B 

5. Sebastián Karak 4.B 

6. Natálka Farkasová 4.B 

Žiakmi školy na ročníkoch 1. – 4. 

 V školskom roku 2017 /2018 boli vyhodnotení  za svoju štvorročnú prácu a budú odmenení: 

 Za výborné vyučovacie výsledky počas štyroch rokov 

 Za aktivitu na vyučovacích hodinách 

 Za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach 

 Za reprezentáciu školy v športových súťažiach 
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 Za vzorné správanie 

 Za zberovú činnosť 

 Za pomoc triednemu učiteľovi 

 Za pomoc spolužiakom 

 

Zo 4.A triedy BARBORKA ORŠULOVÁ 

Zo 4.B triedy SEBASTIÁN  KARAK 

 

V tomto školskom roku žiaci  ročníkov 1. – 4. Nazbierali  

18 887 kg papiera.  

Každý rok súťažíme na 1.stupni v zbere papiera a odmeňujeme najlepších. Víťazmi  sa stali najmenší - 

sladká odmena radosť z víťazstva umocnila. Najlepší dvadsiati šiesti  jednotlivci boli odmenení  

opekačkou na lodenici a uvoľnením z jedného vyučovacieho dňa. Vyhodnotení boli všetci žiaci, ktorí 

za školský rok nazbierali  od 200 kg papiera. 

Za ich umiestnením však vidíme rodičov aj starých rodičov - ďakujeme Vám. 

Na prvom mieste sa umiestnila trieda 2. B . Žiaci triedy nazbierali  5 508 kg papiera. Za odmenu 

dostali veľkú tortu, ktorej  sponzorom bola  pani učiteľka Martinka Kováčová.  

Na druhom mieste sa umiestnila 4.A trieda,  nazbierala 2 950,4 kg papiera. 

Na treťom mieste sa umiestnila 3. B trieda, nazbierala 2 114 kg papiera.  

Blahoželáme a ďakujeme.  

Najlepší zberači papiera  v školskom roku 2017/2018 

Timejka  Žiaková – 1 467 kg , Barborka Oršulová -  974kg 

Laurika Fašanková -  933 kg  

 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Vybavenie školy IKT prostriedkami, počítačmi a dataprojektormi vo všetkých triedach umožňuje 

vyučujúcim pracovať s nimi vo všetkých fázach vyučovacích  hodín, pri vysvetľovaní,                                              

upevňovaní a spätnej kontrole pochopeného učiva. Na hodinách literárnej výchovy sa necháva veľký 

priestor žiakom, prostredníctvom prezentácií sa zoznamujú žiaci s osobnosťami autorov. Žiaci 

využívajú poznatky získané na informatike, ich práce sú na slušnej úrovni a zlepšuje sa aj ich                            

prezentácia pred triedou. Žiaci radi pracujú s interaktívnou tabuľou, vďaka ktorej je práca na hodine 

zaujímavejšia,pestrejšia a  efektívnejšia.  Boli zjednotené pravidlá na vypracovanie prezentácií.  
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Žiaci i učitelia využívajú širokú škálu cvičení a materiálov  portálov  www.bezkriedy.sk,   

www.datakabinet.sk,   www.alf.sk, www.slovenskyjazyk.com  a ďalšími. Žiaci sa menej                                                

venujú memorovaniu  bibliografických  údajov a väčší priestor je venovaný práci s textom, rozvíjaniu 

čitateľskej  gramotnosti,  ústnej komunikácii, prepojeniu učiva so životom. Z prečítanej                                              

ukážky napríklad robili správu, reportáž, interview, atď. 

              

Projekty a aktivity v školskom roku 2017/2018   

Po napísaní vstupných previerok boli dôkladne analyzované chyby a následne rôznymi  metódami 

a formami boli zistené chyby opätovne precvičované /nielen učitelia, ale aj žiaci aktívne  pripravovali  

rozcvičky na slabšie zvládnuté  gramatické javy/. 

                                                     

  V októbri sme sa už tradične zapojili do aktivity Hovorme o jedle, okrem praktických činností žiaci 

absolvovali rôzne besedy, hodiny zamerané na čitateľskú gramotnosť – východiskové texty boli   

z oblasti správnej výživy, téma Obilniny, ryža, chlieb. Všetky aktivity boli spracované do súťažnej 

prezentácie, vypracovaný bol metodický list. 

V októbri prebiehala príprava žiakov 7. ročníka na súťaž v prednese povesti Šaliansky Maťko.             

Na okresnom kole školu reprezentovala Emma Putišková.  

Na hodinách literatúry vypracovali žiaci  8. ročníkov  projekt Štúrovci. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili 

v rámci prípravy na Testovanie 9 nácvičného testovania Komparo 2017. 

 

V novembri prebehlo testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka  a literatúry. V  novembri  

2017 prebehli v 8. a 9. ročníkoch školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiačka 

Nina Holá, víťazka školského kola olympiády v SJL, sa  zúčastnila okresného kola v Prievidzi.   

 

V decembri žiaci 9. ročníkov pripravili pre spolužiakov krátky mikulášsky program. 

                                                                                 

V spolupráci s PK Človek a príroda bola pripravená vianočná burza spojená s pečením oblátok, 

medovníkov, čo okrem rozvíjania vianočných tradícií a navodenia vianočnej nálady a atmosféry vedie 

žiakov k ekologickému mysleniu a konaniu. K príjemnej vianočnej atmosfére určite prispela 

i akadémia pripravená  v spolupráci vyučujúcich slovenského jazyka a hudobnej výchovy.   

 

V triedach prebehli v mesiaci február triedne kolá súťaže  Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie 

a prózy.  V stredu 8. marca 2017 sa uskutočnilo školské  kolo tejtosúťaže. Víťazi postúpili do 

okresného kola, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 15. 3. a 16.  3. 2018  v Prievidzi.                                                  

                                                                                            

Knihy v školskej knižnici boli žiakom voľne prístupné, a tak mnohí využívali prestávky či „voľné 

hodiny“ na čítanie. Príprava na Testovanie prebiehala formou doučovania, ktoré viedla p. Miklašová.    

Testovanie 9 sa uskutočnilo 21. marca 2018, obe deviate triedy dosiahli lepšie výsledky ako  bol 

celoslovenský priemer.                

Počas školského roka sa triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Nitre,  Trnave i Bratislave.  

                    

Rôzne aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti – nástenka pri zborovni, kde deti umiestňujú 

informačné materiály o prečítaných knihách,  deviataci prezentovali prečítané knihy pred  

spolužiakmi – odpovedali na otázky  spolužiakov, rozstrihaný text a ďalšie, dotváranie textu, zmena 

žánrov, atď. 

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.alf.sk/
http://www.slovenskyjazyk.com/
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Dňa 14. júna 2018 sa konal prvý ročník Školského inšpiratívneho festivalu, žiaci si sami pripravili 

prezentácie a potom s nimi vystúpili pred svojimi spolužiakmi. Nielen tak oboznámili spolužiakov 

s tým, v čom sú dobrí, ale zároveň rozvíjali svoje prezentačné a komunikačné zručnosti. Festival sa 

konal pod záštitou riaditeľky školy a zúčastnil sa na ňom aj primátor mesta.  

                      

Podieľali sme sa literárnymi textami /básňami/ na projekte Tajný život mesta.  

 

Pk SJL pripravila koncoročnú akadémiu.                                

 

 
 

PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A PRÍRODA 

 

1. škola moderná, s moderným výchovno-vzdelávacím procesom, škola moderných  technológií 

a prístupov 

Žiaci  využívajú prostriedky IKT, či už priamo na hodinách alebo v rámci  prípravy na                  

vyučovanie, pri príprave referátov, projektov a samostatných  prác. Žiaci  siedmeho ročníka sa naučili 

pracovať s digitálnymi sondami. Na spestrenie a zároveň  zefektívnenie výuky využívajú vyučujúci 

nové metódy a   formy práce, napr. projektové vyučovanie, bádateľské metódy,  modelové situácie,               

zážitkové učenie, indukčné vzdelávanie, animovanie atď. So žiakmi 8. ročníka sme navštívili SSŠCH 

v Novákoch výstavu   Dotkni sa chémie,  absolvovali sme netradičné laboratórne cvičenie                

Chemický detektív. Žiaci siedmeho, ôsmeho ročníka si vyskúšali praktické aktivity                  

v laboratóriách SSŠCH.  

 

 
 2. škola otvorená   Zapojili sme sa  do  projektu  Tajný život mesta II, ExpEdícia v 5. a 7. ročníku – 

Geografia, Biológia, fyzika spol. Indícia.              

3. škola zdravého životného štýlu 

Vyučovacie hodiny využívame na  propagáciu zdravej výživy a zdravého životného štýlu, boj proti 

detskej obezite.  Pripomíname si Deň nefajčiarov, Deň zdravej výživy, Deň mlieka. Zapojili sme sa do 

projektu Hovorme o jedle.              

 4. škola plná talentov   

M. Stanček, 1.miesto OK biologickej olympiády, K. Martišová ÚR okresného kola BiO.           

D. Čerňanská, T. Hrušková ÚR KK chemickej olympiády.  

Danko Šrajer, M. Stanček, D. Torónyi cena riaditeľa Animuj svoj svet. 

Adam Gilian, Juraj Jánošík, Nikola Abrahámová, Kristína Čechová, Simona Obertová  obsadili 9.m z 18. 

súťažiacich škôl v  OK súťaže Družstiev mladých zdravotníkov  v  Poskytovaní prvej pomoci.   

5.  škola kultúry a tradícií 

Výchovne sme využívali aktuálne udalosti a iné významné dni v kalendári.  Pripravili sme reláciu ku 

Dňu stromov, k Svetovému dňu vody, Zeme.  

              

      

                                                   



 
28 

              

PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A HODNOTY, ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

 

Hodnoty a vízie 

V PK Človek a hodnoty sme preferovali nosnú tému (hodnotu) – Pomoc iným (s podtitulom Byť 

vďačným). Vízie, s ktorými sme pracovali a snažili sa ňou prepájať jednotlivé predmety a aktivity: 

 uplatniť morálne a ľudské vedomie v škole – vďačnosť za hodnoty 

 rešpekt a spolupráca (deti, rodičia, kolegovia) – byť vďačný za vzťahy a rodinu 

 osvojiť si návyky kresťanského životného štýlu – vďačnosť za to, čo ma v živote usmerňuje 

 praktická zručnosť – práca s nástrojmi, na školskom dvore, pestovateľská zručnosť – vďačnosť za 

schopnosti 

 konkrétna pomoc iným – oslovovať nadácie, hľadať spôsoby a formy pomoci – vďačnosť za 

možnosť pomáhať 

 Aktivity, súťaže, projekty v školskom roku 2017/2018 

Náboženská výchova: 

 Biblická olympiáda – triedne, školské, dekanátne kolo – 3.miesto (Hagara 9A, Štanga 9A, 

Obertová 7A) 

 Tehlička pre... – finančná zbierka pre Keňu – 80 eur 

 Daj mi duše – adventná aktivita (5.-9.) + kalendár dobrých skutkov v kostole (1.-4.) 

 Veľká noc v tebe – pôstna aktivita  

 1. sv. prijímanie- príprava detí  

 Vychádzky, exkurzie – kostol, cintorín 

 Pomoc s akciami školy  

 Biblický deň v Nitrici 

 Prvopiatkové sv. omše + príprava na spoveď 

 Konkrétna pomoc iným – dobrovoľníctvo, pomoc iným – zbierka hračiek (roč. 1.-4.) 

 Výroba darčekov pre žiakov z rómskeho prostredia v Muránskej Dlhej Lúke – trieda 7A 

 Pomoc v rodinách – najmä starším rodinným príslušníkom – vedenie k dobrým skutkom 

 Pomoc pri organizovaní dobrovoľníckej aktivity Úsmev ako dar, zbierka pre Leušku, náramky pre 

Petronelku (spolupráca s p. Závadskou) 

 

Etická výchova: 

 Pomoc s akciami školy  

 Využívanie významných dní kalendára 

 Detský čin roka 

 Konkrétna pomoc iným – čas pre starších a núdznych  

 Pomoc pri organizovaní dobrovoľníckej aktivity Úsmev ako dar, zbierka pre Leušku, náramky 

pre Petronelku (spolupráca s p. Závadskou) 

 modelové situácie, motivačné ukážky a pracovné listy 

 aktivity s audiovizuálnymi ukážkami – „Drogy a Zdravie“ 
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THD/SEE 

 Súťaž v zručnosti - v KK Janka Svačeková – 3.miesto a Dominika Plekancová - 2.miesto  

 Technická olympiáda Trenčín – OK - Dominik Petriska 4. miesto a Tadeáš Blaho 7.miesto - 

disciplína strojárstvo. V súťaži robotika - Samko Kasana 10.miesto a M. Štanga 24.  

 Praktické úpravy v areáli školy 

 Výroba hry Ruské kolky 

 Trieda v prírode - aktívni žiaci T. Blaho, M. Sány, B. Hanus. 

 Nadácia Volkswagen – na základe projektu p. učiteľa Trlíka poskytnuté finančné prostriedky 

na dopravnú výchovu - nákup prenosného dopravného ihriska. 

 Zväz záhradkárov v Novákoch pod vedením p. C. Gatiala – spolupráca a úprava ovocných 

stromov v školskom sade na Pribinovej ulici.  

 Vyvýšené záhony – p. uč. Drozd so žiakmi stále zveľaďuje záhony, spoločne kypria pôdu  

 

Práca s integrovanými, talentovanými žiakmi, inovatívne formy vyučovania, práca s IKT 

- oboznámenie sa s potrebami integrovaných žiakov, žiakov so špeciálnymi potrebami, snaha 

o inovatívnosť a kreativitu, takisto práca s IKT je v daných predmetoch už samozrejmou súčasťou 

práce vyučujúcich.  

 Plnenie UO  

Obsahy výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehali v zhode s UO, menšie oneskorenie tém sa 

vykrývalo spojením obsahovo podobných tém do jedného celku. Vyučujúci všetkých predmetov sa 

snažili dodržiavať klasifikačný poriadok školy a spôsoby hodnotenia žiakov pre jednotlivé predmety, 

ktoré sa tento školský rok podľa potreby upravovali. Vyučujúci predmetov sa snažili o aktualizáciu 

a inovovanie UO pre ročníky 3. a 7., pričom každý vyučujúci zodpovedal za správnosť a aktualizáciu 

vo svojom predmete.  

 

PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

Vyučujúci sa snažili o využívanie dostupných pomôcok a zároveň oživenie vyučovania a zvýšenie 

aktivity žiakov – práca s učebnicou, práca s mapou, práca s atlasom, vyhľadávanie údajov na 

internete, práca v programe Alf, využívanie interaktívnych CD, práca s interaktívnou tabuľou, tvorba 

prezentácií, tvorba projektov, práca s pracovnými zošitmi, riešenie interaktívnych úloh, skupinová 

práca. 

Vo všetkých predmetoch je učivo prebraté v súlade s UO. 

V rámci ponuky PK sme realizovali exkurziu do: Banskej Štiavnice (banský skanzen a kaštieľ 

vo Svätom Antone) pre 7. roč. (október), exkurzia do Nemeckej a Banskej Bystrice (pamätník 

obetiam a múzeum SNP) pre 9.a 8 roč. sa v máji neuskutočnila, z dôvodu nízkeho záujmu žiakov. 

Turistický kurz pre 8. ročník bol zrealizovaný v máji v obci Zliechov. Prvý deň absolvovali žiaci výstup 

na Strážov a druhý deň  celodennú túru okolo Strážova s návštevou Čičmian 

 

 



 
30 

Súťaže 

V mesiaci február sa uskutočnili okresné kolá geografickej a dejepisnej olympiády v CVČ Prievidza: 

Test z dejepisu, ktorý žiaci riešili pozostával z dvoch častí – test z monotematickej časti a test z 

regionálnej histórie. Získať sa dalo spolu 100 bodov, pričom úspešný bol ten riešiteľ, ktorý dosiahol 

minimálne 60 bodov. 

Výsledky  DEJ: 

Kategória F: 

13. miesto Benko NR 

14. miesto Hvojníková NR 

Kategória E:  

7. miesto Stanček 

16. miesto Putišková NR 

Kategória D: 

17. miesto Fábry NR 

Kategória C: 

9. miesto Hrušková 

10. miesto Hagara 

Geografickej olympiády sme sa nezúčastnili pre premeškanie termínu. 

Integrovaní 

PK sa zaoberala integrovanými žiakmi v jednotlivých ročníkoch a predmetoch, členovia si vymieňali 

skúsenosti pri ich vzdelávaní. Pri práci so žiakmi sme postupovali podľa odporúčaní školského 

pedagóga. 

Inovácie vo vzdelávaní, projekty 

Využívali sme servery  a produkty zakúpené školou - /zborovna.sk, alf, / 

Učitelia sa snažili aktívne využívať dostupné didaktické pomôcky (hlavne interaktívnu tabuľu a  triedu 

s tabletmi),  motivovať žiakov tvorbou projektov, exkurzii, vychádzok, besied a spríjemniť im 

vyučovanie  pomocou IKT techniky (prezentácie, práca s internetom). 

Inovatívne formy vyučovania  

 9. máj – Deň Európy -  tematický deň. (každá trieda mala byť zameraná na jeden štát, ktorý je 

súčasťou EÚ) ( zodp. Kiabová, Kráľ) presunul sa na september. Bude spojený s Challenge day. 
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 V občianskej výchove žiaci 9. ročníka vypracovali Podnikateľský plán, v ktorom  zhrnuli a 

využili všetky teoretické poznatky z Občianskej náuky - ciele firmy, zámer podnikania, 

marketing, stratégie, účtovníctvo a podobne... Svoje podnikateľské plány  prezentovali pred 

triedou. Prepojenie so SJL – vypracovanie vlastného životopisu. 

 Škola je zapojená v projekte ExpEdícia, ktorého súčasťou je aj predmet geografia. Expedícia - 

skús, skúmaj, spoznaj - projekt spol. Indícia zameraný na konštruktivistický prístup k 

vyučovaniu. Testujeme aktivity, ktoré nám poskytli aj s metodikou. Žiaci pracujú v skupinách 

a učia sa vzájomnému porozumeniu a spolupráci. 

 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA JAZYK A KOMUNIKÁCIA – CUDZÍ JAZYK 

 

1) Hodnotenie prospechu a správania 
a) neprospievajúci žiaci, podporné aktivity na zlepšenie prospechu 

 
   Anglický jazyk –všetci prospeli 
   Ruský jazyk – všetci prospeli 
   Nemecký jazyk – všetci prospeli 
 

V rámci vyučovacieho procesu využívame nespočetné množstvo aktivít na motivovanie všetkých, aj 
slabších žiakov - hry na rozvoj slovnej zásoby, posluch nahrávok, prácu s literatúrou, časopismi, 
preklad textov piesní, tvorba dialógov. Využívame dataprojektor, internet – cvičenia na internete, 
videá a pod.  
Tento školský rok sme začali písomnú komunikáciu s dôchodcami z Anglicka. V mesiaci jún 2018 nám 
prišli prvé odpovede. Budeme v listovej komunikácii pokračovať aj v budúcom šk. roku. Zvolíme však 
iba malé skupinky žiakov, ktorí budú mať o túto aktivitu seriózny záujem. 
MEDZIHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA – kontakty získala p. Lajčáková. 
 

 
a) talentovaní žiaci, podporné aktivity pre talentovaných žiakov -  

 
Všetci učitelia cudzích jazykov podporujú talentovaných žiakov náročnejšími aktivitami 
(prerozprávanie textov; práca v skupinách, kde plnia úlohu vedúceho tímu; a pod.), aby ich dokázali 
motivovať v práci na hodinách a aj mimo nich, a aby zabezpečili pretrvávajúci záujem o predmet.  
 
16. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho Martin 
Mečiar, 8. A – skončil ako úspešný riešiteľ a Alex Kudláč, 7. B – skončil tiež ako úspešný riešiteľ. 
 
Záujemcovia o hodiny angličtiny navyše, sa pravidelne stretávajú na krúžku – Konverzácia 
v anglickom jazyku, v ktorom budeme pokračovať aj v budúcom šk. roku. 
 
18. januára 2018 – OK olympiády v nemeckom jazyku, zúčastnil sa ho Kamil Fábry z 8A – úspešný 
riešiteľ, 6.miesto. 
 

 
b) talentovaní žiaci, podporné aktivity pre talentovaných žiakov -  
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Všetci učitelia cudzích jazykov podporujú talentovaných žiakov náročnejšími aktivitami 
(prerozprávanie textov; práca v skupinách, kde plnia úlohu vedúceho tímu; a pod.), aby ich dokázali 
motivovať v práci na hodinách a aj mimo nich, a aby zabezpečili pretrvávajúci záujem o predmet.  
 
16. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho Martin 
Mečiar, 8. A – skončil ako úspešný riešiteľ a Alex Kudláč, 7. B – skončil tiež ako úspešný riešiteľ. 
 
Záujemcovia o hodiny angličtiny navyše, sa pravidelne stretávajú na krúžku – Konverzácia 
v anglickom jazyku, v ktorom budeme pokračovať aj v budúcom šk. roku. 
 

 
c) práca so začlenenými (integrovanými) žiakmi 

 
Všetkým integrovaným žiakom je venovaná špeciálna pozornosť, v rámci odporúčaní CPPaP. Učitelia 
cudzích jazykov prihliadajú na všetky odporúčania –uprednostňujú ústne skúšanie, poskytujú 
dostatočnú časovú dotáciu v prípade písomných prác, rešpektujú upravené učebné osnovy, títo žiaci 
pracujú v skupinách s talentovanými žiakmi, a pod.  
Občasné problémy konzultujeme so špeciálnou pedagogičkou. 
 

d) frekvencia známok, spôsoby hodnotenia 
 

Frekvencia známok je od 4 – 16. Z uvedeného vyplýva, že frekvencia známok sa líši od predmetu 
(časovej dotácie na cudzí jazyk) a zároveň od žiaka k žiakovi. Niektorí žiaci pre časté vymeškávanie 
nemôžu získať dostatočný počet známok. Títo boli preskúšaní dodatočne, na vopred dohodnutých 
termínoch a po dohode so žiakom a rodičom. Všetky známky boli uzatvorené načas.  
 
2) Inovácie vo vzdelávaní, projekty 
 
V tomto školskom roku sa opäť konal Jazykový kvet 2018 – prednes poézie a prózy v cudzom jazyku. 
Našu školu reprezentovali Terézia Herdová – zúčastnila sa semifinále v Trenčíne  a postúpila do 
krajského finále.  
Ivana Sahuľová – zúčastnila sa semifinále v Trenčíne. 
 
3) Využívanie IKT, zakúpených portálov – skúsenosti s kvalitou, frekvenciou využívania 
 
V plnej miere využívame IKT – datakabinet.sk a rôzne iné internetové stránky – agendaweb.org, 
helpforenglish.cz, learnenglishteens.britishcouncil.org, learnenglish.de, engvid.com, bbc.co.uk, 
audioenglish.org a mnohé ďalšie.  
 
S kvalitou plateného portálu – datakabinet.sk sme v zásade spokojní, aj keď ponuka materiálov na 
využitie nie je v takom množstve ako v iných predmetoch. Napriek tomu všetky dostupné materiály 
využívame.  
 
Bola zriadená sekcia knižnice na našej webovej stránke školy, kde sa môžu žiaci a aj rodičia inšpirovať, 
vzdelávať pomocou www stránok. Túto stránku budeme inovovať aj začiatkom šk. roka 2018/2019. 
 
4) Pozitíva a negatíva 2. polroku šk. roka vo vyučovaní, v PK, MZ, v práci školy.  
 
Veľmi kladne hodnotíme zabezpečenie vybavenia zo strany školy – počítače, dataprojektory, nové 
tabule a pod., internetové pripojenie (občas slabšie).  
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Kladne hodnotíme odoberanie anglických novín – First news, v odoberaní pokračujeme aj v budúcom 
šk. roku. Noviny využívame počas vyučovania anglického jazyka vo veľkej miere. Žiaci sa tak dostávajú 
do kontaktu s tlačenými novinami, ktoré sú určené pre anglických žiakov.  
 
Spolupráca všetkých učiteľov v tomto školskom roku bola výborná a plánujeme v tomto smere 
pokračovať. 

 

 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

 

V testovaní 9 sme dosiahli úspešnosť nad slovenským priemerom. Úspešnosť najlepších: Dominika 

Čerňanská 100%, Terézie Hrušková 95 %, Mária Sedláková 95 %, Maroš Kalinay  90%, Lucia 

Pastieriková 90 %.Úspešnosť školy 64,8 %    SR 55,9 %    rozdiel + 8,9 % 

Učivo v predmete matematike je vo všetkých ročníkoch preberané v súlade s UO. Učivo v predmete 

informatika je preberané v súlade UO. 

 

Počet žiakov klasifikovaných známkou nedostatočný z predmetu matematika: 

     - 5.ročník: E.Bartošová V.B 

     - 6.ročník:N.Kučera VI.B 

     - 7.ročník: nikto 

     - 8.ročník: M.Frndzík, E.Buková VIII.B 

     - 9.ročník: nikto 

V predmete  PXB  zapojili sme sa do projektu Rozbehni sa! Academy a do celoslovenského  kvízu  

EUROPEAN MONEY QUIZ.EU o finančnej gramotnosti, kde sme obsadili 16 miesto zo 108 súťažiacich 

škôl. 

Certifikát o úspešnom absolvovaní programu Viac ako peniaze získalo 22 žiakov z 9.A a 15 žiakov z 

9.B. 

Matematické súťaže: 

 Matematická olympiáda : 9. roč.:  Maroš Kalinay-  úspešný riešeiteľ krajského kola 

                                                                    Dominika Čerňanská – riešiteľka krajského kola 

                                                     5.roč. :  Nina Drienovská, Zuzana Kiabová – účasť v OK MO 

 

 

 

METODICKÉ ZDRUŽENIE ŠKD 

Počet  detí v oddeleniach : 

            Oddelenie         September    2017                   Jún     2018 

1.oddelenie                       33                        33 

2.oddelenie                       30                        29 

3.oddelenie                       33                        30 

4.oddelenie                       30                        29 

http://quiz.eu/
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     Celkový počet:                      126                       121 

 

 

 

 

Režim dňa v našom ŠKD : 

6,00 – 7,30  :  ranné schádzanie detí      Pondelok -  Mária Benková 

                                                                       Utorok -  Marcela Bendíková  

                       Streda - Marcela Bendíková 

                                                                       Štvrtok -  Mária Navrátilová 

                                                                       Piatok - Michaela Hajnovičová 

11,20 – 11,45: samoobslužné činnosti,  príprava na obed 

11,45 – 12,15: obed 

12, 15 – 13,00: oddychová činnosť / spoločenské hry, kolektívne hry, relaxačné cvičenia, sledovanie 

DVD, počúvanie rozprávok, kreslenie, / 

13,00 – 14,00: záujmová činnosť / striedanie záujmových oblastí - spoločensko- vedná , esteticko- 

výchovná, pracovno- technická, športová , prírodovedno – environmentálna. / 

14,00 - 15,00:  rekreačná činnosť                                                                                                                                        

15,00 -15, 30:  vzdelávacia činnosť 

15, 30 - 16,00:  didaktické hry    

Výchovno- vzdelávací  proces:                                                                                                                       

 Aj tomto školskom roku  si deti  vypracovávali domáce úlohy v ŠKD. Časť detí si ich písalo hneď po 

príchode zo školy, nakoľko navštevovali viacero záujmových krúžkov. Vo vzdelávacej činnosti 

využívame zábavné formy učenia, rozvíjania slovnej zásoby pomocou didaktických hier, 

osemsmeroviek, hádaniek, krížoviek,  hlavolamov.  

Humanizácia výchovno- vzdelávacieho procesu:         

Dbali sme na to, aby sa deti naučili pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, slušne sa správať a to nielen 

v triede, v jedálni ale hlavne  v celom školskom areáli, počas rekreačnej činnosti  vonku. Nestretli sme 

sa s výrazne agresívnym správaním našich detí. Všetky výchovné problémy  sme okamžite riešili 

s rodičmi. Deti si osvojili návyky vzájomného spolunažívania  v kolektíve. Učili sme ich prejavovať úctu 

k svojim rodičom, starším ľuďom, zdravotne postihnutým ľuďom ako aj k tradičným hodnotám. Aj 

napriek každodennému vštepovaniu základov slušnosti, ako je obyčajný pozdrav, poprosenie, 

poďakovanie  si  ich veľké množstvo detí  nevie osvojiť.   

Prírodovedno-enviromentálna výchova:                                                                                                                                          

Deti sme postupne  učili vytvárať si kladný vzťah k prírode. Starali sme sa o oddychovú zónu v areáli 

školy, pravidelne sme  čistili altánok, zbierali papiere na školskom dvore, hrabali lístie. Tým, že sme 

deti zapájali do týchto činnosti, snažili sme sa ich viesť  ku kladnému vzťahu k práci. Zaujímavé akcie: 

Svetový deň ochrany zvierat – súťaž v kreslení na chodník , Deň Zeme - kreslenie na školskom ihrisku 

na tému : naša matka Zem. 

Spolupráca s učiteľkami:     

Naďalej pretrváva na veľmi dobrej úrovni. Pri vyskytnutí  akýchkoľvek problémov  so žiakmi  počas 

činnosti v ŠKD ich riešime s triednymi učiteľmi. Zároveň sme im pomáhali  aj pri niektorých aktivitách:  

tvorivé dielne, matematická pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, monitoring, lampiónový sprievod,  

opekačka pri jazere s víťazmi zberov, Olympijský deň. 

Spoločné podujatia všetkých oddelení :  



 
35 

Podarilo sa nám uskutočniť každý mesiac aspoň 1 spoločné podujatie všetkých oddelení. Deti majú 

tieto podujatia  veľmi rady a často im dávajú prednosť, pred ich záujmovými  krúžkami a aktivitami. 

Teší nás, že majú dobrú odozvu aj v spätnej väzbe od rodičov. 

 

september 2017 október  2017 november  2017 december 2017 

 Pasovanie nových  
družinárov 
 

 
 

Vianočná  besiedka 

 

január 
2018 

 február 
   2018 

marec 
2018 

apríl 
2018 

máj 
2018 

jún 
2018 

 
Zimná 
olympiáda 
 

 
 
Karneval 

 
Mesiac knihy- 
Rozprávkovo 

 
Deň  Zeme  
Príroda 
Naopak 
 

 
Beseda- Život 
so zdravotným 
postihnutím 

 
MDD 
 

 

Spolupráca s CVČ 

Naše deti navštevujú CVČ. Využívajú  počítače, stolný tenis, čím sa rozširuje ponuka ich aktívneho 

prežitia  voľného času. Aktivity sú pod dohľadom odbornej pracovníčky.  V priebehu školského roka  

sa naše deti  zúčastnili ich zaujímavých činností - zdobenie medovníkov,  vianočný turnaj o kapra, 

zdobenie kraslíc , výroba korbáčov... 

 

Pedagogická prax  

V našom ŠKD sa uskutočňuje prax študentov. Umožňuje im realizovať prvé stretnutie s pedagogickou 

praxou. 

Bakusová  Zuzana     28.1.-1.2. p.vych.Bendíková 

Zuzana Šarošová  25.4.-16.5.  p.vych.Benková 

Katarína Sedláková 14.5.-25.5. p.vych.Hajnovičová 

Ilaria Innocenti 14.5.-25.5. p.vych.Navrátilová 

Gabriela Uhlárová  6.6. -15.6. p.vych.Bendíková 

 

 

Záver : 

1. Tento šk. rok sa nám nepodarilo zrealizovať všetky naplánované akcie. Dôvodom je z veľkej časti 

nedisciplinovanosť detí a ich neschopnosť prispôsobiť sa životu v skupine. 

2. Z roka na rok sa veľmi zhoršuje správanie detí. Narastá agresivita, presadzovanie seba samého 

a v neposlednom rade pribúdajú deti s diagnózami. Apelujeme preto na možnosť vylúčenia /resp. 

podmienečného vylúčenia/ dieťaťa z ŠKD v prípade opakovaného nerešpektovania školského 

poriadku. 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA ZDRAVIE A POHYB, UMENIE A KULTÚRA 
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Vyučujúce VYV a VUM využívali na podporu záujmu o predmet rôzne výtvarné techniky, prácu 
s rôznymi materiálmi, vytvárali veľkoplošné a 3D výtvarné práce využívané pri doplnení projektových 
prác z iných predmetov, na výzdobu školu, na výzdobu DK pri školských akadémiách. Zhotovené 
práce boli vystavené v priestoroch školy. Na VUM ich najviac bavila téma geometrického zamerania, 
farebnosti alebo spojenie hudby a obrazu - počúvali piesne a podľa pocitu kreslili. Ku koncu školského 
roka sa pracovalo ťažšie, strácal sa záujem o prácu, problém s nosením pomôcok, Napriek tomu 
predmet VUM je hodnotený pozitívne, spojenie výtvarnej kreativity a hudobných podnetov bolo 
obohacujúce. 
 

  
Talentovaní žiaci, podporné aktivity pre talentovaných žiakov- súťaže, olympiády, iné 
 

 Pohybovo zdatní a talentovaní žiaci reprezentovali v nasledovných súťažiach: 
V rámci TSV sme sa zapojili do týchto súťaží: 

Hádzaná:  3.miesto Ok chlapci  

Malý futbal:  2.miesto OK chlapci  

Atletika OK.: Chlapčenské družstvo 1.miesto v OK postup na KK 

1.miesto: Ján Uhliar –skok do diaľky 

1. miesto: A.Ravinger- vrh guľou, 2. miesto hod kriketovou loptičkou 

3. miesto : K.Chudá – hod kriketovou loptičkou 

Krajské kolo atletika: 

1.miesto: Alexander Ravinger – vrh guľou postup na MS Slovenska, 2.miesto  v hode kriketovou 
loptíčkou 

3.miesto : P.Tisaj – hod kriketovou loptičkou 

MS Slovesnka v atletike:  

9.miesto: A. Ravinger – vrh guľou 

Olympiáda detí Hornej Nitry:  

4.miesto – P.Bruška- 800 metrov 

Vedomostná súťaž o olympizme:  

1.miesto: B.Radosová, A.Ďubašáková, N,Holá 

Usporiadali sme 12.ročník Nováckej latky, ktorej sa zúčastnilo 5 družstiev: 2   Novák, Zemianske 
Kostoľany, Nitrianske Rudno, Valaská Belá.  V družstvách zvíťazili Nováky“A“ v zložení: L.Lachká, 
A.Ďubašáková, J.Uhliar, A.Kováč. 

Jednotlivci chlapci: 

1. miesto - Ján Uhliar - 167 cm Nováky 
2. miesto -  Alex Kováč - 162 cm Nováky 
3. miesto -  Simon Kováč - 160 cm Zemianske Kostoľany 
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Jednotlivci dievčatá: 

1. miesto - Lukrécia Lachká - 137cm - Nováky 
2. miesto - Aneta Ďubašáková - 135cm - Nováky  
3. miesto - Margaréta Kluvancová- 133cm - Nitrianske Rudno 

Pochvaly RŠ: 

3.miesto hádzaná OK: A.Baránek, J. Fergel, A. Hajnovič, B. Hanus, D. Hrdý, A. Jakubis, D.Kresťanko, F. 
Mujkoš, A. Ravinger, J. Uhliar, P.Tisaj 

2.miesto Malý futbal OK: A.Baránek, J. Fergel, A. Hajnovič, B. Hanus, D. Hrdý, A. Jakubis, F. Mujkoš, 
 J. Uhliar, P.Tisaj, A. Tarnóczy, M.Ponišitak, P. Málek 

OK Atletika dievčatá: D.Čerňanská, M.Ďuranová, K.Chudá, L.Lachká, K.Martišová, D.Plekancová, B. 
Radosová 

OK Atletika chlapci 1.miesto v družstvách postup do KK: B. Hanus, D.Hrdý, A.Kováč, F.Mujkoš, 
A.Ravinger, P. Tisaj, J.Uhliar, A. Hajnovič 

1.miesto: Ján Uhliar –skok do diaľky 

1. miesto: A.Ravinger- vrh guľou, 2. miesto hod kriketovou loptičkou 

3. miesto : K.Chudá – hod kriketovou loptičkou 

Krajské kolo atletika:  

1.miesto: Alexander Ravinger – vrh guľou postup na MS Slovenska, 2.miesto  v hode kriketovou 
loptíčkou 

3.miesto : P.Tisaj – hod kriketovou loptičkou 

MS Slovesnka v atletike:  

9.miesto: A. Ravinger – vrh guľou 

Olympiáda deTí Hornej Nitry: P.Bruška, Z.Žiaková, S.Svitková,V. Tupá, I.Blahovič, P. Málek 

Vedomostná súťaž o olympizme:  

1.miesto: B.Radosová, A.Ďubašáková, N,Holá    

  

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 
 Výtvarná súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie bola daná termínovo do 14. mája, žiaci 

5.ročníka na nej pracovali, práce však, žiaľ, kvôli veľkej chorobnosti (ovčie kiahne) ostali 
nedokončené, zapojíme sa budúci školský rok. 

 LOGO ŠIF – vyhlásená súťaž o logo Školského inšpiratívneho festivalu. Zúčastnili sa žiaci 5. 6. 7. 
ročníka, ktorí  na ňom pracovali na hodine VYV ale aj samostatne, kreslili, maľovali, aj 
pracovali cez rôzne počítačové programy. 21. 6. 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 
tejto súťaže, víťazom sa stala dvojica S. Štanga a P. Molnár. 

 fašiangový sprievod – pracovali na ňom žiaci na VYV, VUM, HUV, Dejepise- žiaľ, kvôli 
chrípkovým prázdninám sa neuskutočnil 
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    práca so začlenenými (integrovanými) žiakmi 

Vyučujúci sa oboznámili s materiálom špeciálnej pedagogičky p. Krchovej 
o začlenených/integrovaných žiakoch/a rešpektovali ich špecifické potreby a úľavy podľa 
pokynov. Odporučenia zohľadňovali aj pri záverečnej klasifikácií. 

 
 frekvencia známok , spôsoby hodnotenia 

Všetky štyri predmety sú hodnotené známkou a žiaci majú primeraný počet známok. S 
prácou na vyučovacej hodine boli rodičia niektorých žiakov informovaní aj slovne cez 
EŽK/negatívne, ale aj pozitívne hodnotenie./ 

 
PLNENIE ÚLOH Z PLÁNU PK ZA ŠK.ROK  2017/2018 

 V rámci VYV žiaci boli zapojení do projektu pod názvom Fašiangové veselie a v rámci 
tvorivých dielní si vyrobili škrabošky, na HUV pripravili piesne, na hodinách dejepisu sa 
oboznamovali s tradíciami fašiang – projekt neuskutočnený kvôli chrípkovým prázdninám 

 Zapojenie sa do medzinárodného projektu „Challenge Day“, „ Do školy na bicykli“. 

 Propagovanie zdravého životného štýlu v týždni „Hovorme o jedle“ prostredníctvom 
výtvarného spracovania  témy Pečivo, obilniny  

  Strelecká súťaž „Vianočná diabolka“- p.uč.Trlík – pre žiakov a všetkých zamestnancov školy 
– už 5.ročník 

 Pre žiakov 8.ročníka sme uskutočnili Turistický kurz v Zliechove v dňoch 23.24.25.5. 
v celkovom počte 38. Za tri dni sme prešli 33km, ktoré sme všetci s úsmevom zvládli. Za 
vyučujúcich sa zúčastnili Tänzerová, Mištinová, Kráľ. 

 Športové krúžky cez vzdelávacie poukazy – stolný tenis a streľba zo vzduchovky 
 

 ŠIF – 1. ročník Školského inšpiratívneho festivalu 
 

 Novácka latka  

 Prezentovanie aktivít v regionálnych novinách, na webovej stránke školy. 

 Vystúpenie školskej kapely  a speváckeho zboru dievčat 5. ročníka na záverečnej Slávnostnej 
akadémii pod vedením p.uč. Petákovej 

     Nesplnené úlohy – Slávik Slovenska  - šk.kolo speváckej súťaže 
 
Využívanie IKT, zakúpených portálov – skúsenosti s kvalitou, frekvenciou využívania 
     

Pri príprave na vyučovanie využívali vyučujúci stránky Zborovňa,  datakabinet, na komunikáciu so 
žiakmi portál Bez kriedy a ďalšie stránky z internetu na inšpiráciu a kreativitu v rámci VYV. 

 
Pozitíva a negatíva vo vyučovaní, v PK, v práci školy.  
 

Pozitíva - podarilo sa nám zorganizovať zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 5.ročnika, 
korčuliarsky pre  žiakov    6.ročníka, lyžiarsky kurz na Krahuliach, turistický kurz v Zliechove.   

1. ročník ŠIF – prezentácia talentov našich žiakov 
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-zabezpečiť nový systém vybavenia výtvarnej učebne: každý žiak 5., 6,. 7, a 8.roč zaplatil poplatok 4,-, 
vyučujúca VyV zabezpečuje nákup výtv. pomôcok na celý nasledujúci škol. rok 

Negatíva –Nedostatočné podmienky na vyučovanie TSV z dôvodu prerábky telocvnične/ Šatňa, 
obloženie telocvične, podlaha/ 

 

 

j, Prebiehajúce a trvalé projekty školy:  

Projekty v r. 2017/2018 

1. Žijeme v školskej záhrade – Nadácia Pontis a SE Zemianske Kostoľany – dve aktivity: úprava 

ľadového ihriska /200 eur/, vybudovanie triedy v prírode /2000 eur/ 

2. Nadácia Volkswagen – Bezpečne na cestách – nákup prenosného dopravného ihriska – p. uč. 

Trlík 

3. Kumštáreň – rekonštrukcia triedy na spoločenskú miestnosť – p. riaditeľka Chlupíková 

4. Tajný život mesta - občianske združenie CEEV Živica – realizuje p. uč. Tutková 

5. Nadácia Volkswagen – Vedomostné ostrovy – neúspešný 

6. Realizácia projektu – Vnímavá škola – s EDUMOU  

7. Realizácia projektu –ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - projekt zmeny vyučovania prírodných 

vied na ZŠ v spol. Indíciou 

8. Nadviazanie spolupráce s družobnými školami Jílové u Prahy, Oslavany u Brna. 

 

 

Mesto Nováky v r. 2017 začalo realizovať:  
1. Rekonštrukciu sociálnych zariadení – dievčenská časť – v budove na Ul. J.C.Hronského 

2. Prístavbu telocvične na Pribinovej ulici.  

 

 

 

k) údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 
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1. Komplexná inšpekcia vykonaná Štátnou školskou inšpekciou bola vykonaná v dňoch 14.10.2013 

– 18.10.2013.  
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2. Tematická inšpekcia sa uskutočnila v dňoch 14.10.2013 – 15.10.2013 – podmienky 

a výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD.  

Závery:  

Škola zabezpečila podmienky a priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v troch oddeleniach školského 

klubu detí v nadštandardných priestoroch, práca vychovávateľky v priestoroch 4. oddelenia si 

vyžadovala zvýšené úsilie pri zabezpečovaní materiálno-technických podmienok k aktivitám 

(prenášanie pomôcok, materiálov). Prevádzka a organizácia činnosti bola zabezpečená v súlade so 

školským zákonom, prerokovaný v pedagogickej rade i v rade školy, zverejnený na webovom sídle 

školy a plne zodpovedal obsahovým zameraním i štruktúrou dokumentu, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD. Pedagogická a ďalšia dokumentácia bola vedená 

v zmysle platných právnych predpisov. Výchovno-vzdelávacia činnosť v oddeleniach bola realizovaná 

podľa týždenného rozvrhu činností vychovávateliek vychádzajúceho z plánu činnosti a výchovného 

programu školského klubu detí. Bola zameraný na vzdelávaciu, esteticko-výchovnú, pracovno-

technickú a oddychovú činnosť, pričom boli rešpektované záujmy rodičov i žiakov.  

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 /príloha č.1/ 

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

vyhodnotenie jeho plnenia, 

CIELE PRÁCE ŠKOLY V ŠK. ROKU 2017/2018 

Hlavný cieľ:  

Realizácia školského vzdelávacieho programu, jeho konkretizovanie do činností v šk. roku 

2017/2018  tak, aby sme pokračovali vo formovaní profilu absolventa primárneho 

a nižšieho sekundárneho vzdelávania, uvedeného v ŠkVP.  

Realizácia hlavného cieľa sa uskutoční prostredníctvom týchto oblasti:  

I)  MODERNÁ ŠKOLA s moderným výchovno-vzdelávacím procesom a  moderných 

 technológií a prístupov 

II)   OTVORENÁ ŠKOLA 

III)  ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU  

IV)  ŠKOLA OBČIANSKA, ŠKOLA REŠPEKTU A TOLERANCIE  

V)  ŠKOLA PLNÁ TALENTOV   

VI)  EURÓPSKA ŠKOLA 

VII)  ŠKOLA KULTÚRY A TRADÍCIÍ 
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VIII)       ŠKOLA – OBJETÍVNY A EMPATICKÝ ZAMESTNÁVATEĽ 

IX)  ŠKOLA – KULTÚRNE PROSTREDIE 

 

 

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

Silné stránky školy: 

1. Používanie IKT vo vyuč. procese aj v administratíve školy – projekt Bezpapierová škola, 

Elektronická triedna kniha. 

2. Výborná komunikácia a spolupráca vyučujúcich, dlhoročné skúsenosti, pedagogické i 

profesionálne, výborná vzájomná komunikácia a spolupráca, čo sa prejavuje v tvorivosti, 

kreativite nielen na vyučovacích hodinách, ale i v mimoškolských aktivitách - časopis, 

kultúrne programy, akadémie, súťaže... 

3. Tvorivosť pedagógov a pomerne vysoká odbornosť vyučovania predmetov 

4. Perspektíva mladých učiteľov, skúsenosti dlhoročných vyučujúcich, vzájomná pomoc a 

spolupráca 

5. Zapájanie sa do projektov – informatizačných, ekologických, športových 

6. Účasť v okresných i vyšších súťažiach v oblasti vedomostnej, výtvarnej a telesnej zručnosti 

žiakov 

7. Dostatočné priestorové možnosti na budovanie odborných učební – jazykové laboratórium 

na vyučovanie cudzieho jazyka pre roč. 5.-9. , odborné učebne na 2. stupni – žiaci chodia do 

odborných tried za učiteľmi 

8. Prepracovaný systém informovanosti, riadenia a kompetencií 

9. Aktívny postoj učiteľov ku kontinuálnemu vzdelávaniu sa pedagógov, aktívna účasť a 

lektorovanie vzdelávania pre iné školy.  

10. Poskytovanie mimoškolských aktivít pre žiakov formou krúžkov 

11.  Zabezpečenie kvalitnej činnosti ŠKD  

12. Zabezpečenie možnosti stravovania sa nielen žiakov školy vo vlastnej školskej jedálni, ale aj 

občanom mesta či pracovníkom iných firiem 

13. Využívanie netradičných foriem práce, aktivizovanie žiakov  

14. Realizácia kurzov zo Školského vzdelávacieho programu  

15. Prezentácia školy na Slovensku, aktívny postoj riaditeľky školy na konferenciách 

celoslovenského významu, v projektoch Teach for Slovakia,  Dobrá škola, Indícia, spolupráca 

s Nadáciami, p. riaditeľka je členka správnej rady TFS, Eduma, na Ministerstve školstva 

v pracovnej skupine – Za školské knižnice.  

16.  Školský špeciálny pedagóg v škole 

  

 Slabé stránky školy: 

1. nedostatok času na zhodnotenie jednotlivých aktivít a ich prínosu 

2. nedostatočné finančné možnosti na zakúpenie pomôcok 

3. hygienické nedostatky  v budovách školy  

4. vysoké náklady na energie – každoročné nedoplatky za teplo 
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Záverečné ustanovenie: 

1. Túto správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Pribinova ul. 123/9, Nováky za školský rok 2017/2018  vypracovala PaedDr. Anna Chlupíková, 

riaditeľka školy. 

2. Správa bola predložená a prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa .......... 

3. Správa bola predložená Pedagogickej rade Základnej školy v Novákoch na jej zasadnutí dňa 

11.10.2018, o čom svedčí zápisnica pedagogickej rady.  

 

Nováky 11.10.2018          PaedDr. Anna Chlupíková 
                riaditeľka školy 
 

Prílohy:  

č. 1 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 



Otvorenie šk. roka 
 

 

 

A už ideme za novými vedomosťami, zážitkami, priateľstvami.  

 

 

Víťazi okresného kola v cezpoľnom behu! 
 
Výsledková listina Okresného kola ZŠ v cezpoľnom behu z 20.9.2017 – chlapci  Dávid Hrdý, 
Ján Uhliar, Juraj Fergel ZŠ Nováky 1. miesto a postup do krajského kola!! 
 

https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=461


Mesiac úcty k starším 

 

 „Október alebo  január,  nám je to jedno, my máme 
našich starkých radi celý rok! Radi sa s nimi 
rozprávame,  hráme, všeličo spolu vyrábame, učíme sa 
od nich. A ľúbime ich.“ 

 

 
 

Hovorme o jedle 

 

Celý minulý týždeň sa aj na „hornej“ škole  hovorilo 
o jedle,  o dôležitých a zdravých zložkách potravy, 
o ceste potravín na náš stôl aj o plytvaní potravinami. 
Žiaci poznávali  a tvorili, piekli a ochutnávali, 
prezentovali a hádali, písali a počítali... Bolo to také 
chutné učenie. 

 
 
 
 

Plavecký výcvik 
V októbri ukončili žiaci 2. – 4. ročníka plavecký výcvik.  
Takmer všetci sa stali plavcami a najradšej by hneď 
odcestovali  na dovolenku alebo aspoň na welnes 
k vode .  Veľká vďaka trénerom vodného póla – p. 

Petrovi Nižnému, Danielovi Veterníkovi a Martinovi 
 Hrivnákovi. 

 

 
 

Informačný seminár 
Je pre nás dôležité hľadať možnosti zlepšovania sa v 
oblasti vzdelávania a odbornej prípravy žiakov, preto sa p. 
učiteľky Závadská a Lajčáková zúčastnili Informačného 
semináru, ktorý sa týkal Výzvy k predkladaniu návrhov 
projektov v programe Erasmus Plus.  Organizátorom 
podujatia bola SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre 
medzinárodnú spoluprácu. 

https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=473
https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=472
https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=471


Ruské kolky 2017 

 

V mesiaci október sa uskutočnil 1. ročník v hre „RUSKÉ 
KOLKY“. Zapojilo sa 37 žiakov a žiačiek.     Výsledky: 1. 
miesto A.Bendík 6.A – 24bodov, 2. miesto A. Karaková 7.A 
– 23bodov , 3.miesto  V.Tupá a D. Kováč 6.A – po 
21bodov.  

 

 
 

Trieda v prírode 
S Nadácia Pontis a Slovenské elektrárne budujeme krásnu triedu v prírode - najskôr sme 
vymenili škaredú betónovú podlahu za 
krásnu kamienkovú dlažbu, vytrhali 
staré hnilé dosky z lavičiek, natreli 
konštrukciu a osadili plot. Ploty síce 
neradi staviame, ale chceme si chrániť 
svoju prácu pred vandalmi. Aj tak sme 
museli už dosť vecí po nich opravovať. 
Ale pozrite sa, ako nám to ide - vieme už 
betónovať, miešať živicu s kamienkami, 
natiahnuť pletivo, použiť vodováhu, 
skrutkovač, štetec, pílku ... a vlastne 
všetko, čo praví majstri k svojej práci 
potrebujú. Všetko nás to naučil p. uč. 
Janko Trlík. Ešte nás čaká položenie 
nových dosiek a strecha nad sedenie. A 
keď to bude hotové, istotne si tam spolu 
dáme horúci čaj z byliniek, ktoré 
vyrastajú neďaleko v školskej záhrade.  

 

Florbal chlapci 
Žiaci 9. ročníka (Filip Mujkoš, Anton Tarnóczy, Patrik 
Tisaj, Adrián Jakubis, Dávid Hrdý, Dominik Petriska, Ján 
Uhliar, Adam Baránek) sa zúčastnili florbalovej súťaže, 
kde po siedmich víťazstvách v obvodovom a okresnom 
kole postupujú do regionálneho kola. Držíme im palce!  

 

 

https://zspribno.edupage.org/album/?#gallery/470
https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=469
https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=468


 

Záchrana som ja  

 

Aj žiaci 3.A sa zapojili do projektu "Záchrana som ja". Pod 
vedením p. učiteľky Ivany Majerovej sa hravou formou 
oboznámili s témou prvej pomoci  a záchrany života.  

 

Odvážni prváci s p. učiteľkou Ivankou Jakubisovou sa výziev neboja. Zapojili sa do projektu 
neziskovej organizácie Falck s cieľom naučiť sa poradiť si v rôznych nebezpečných situáciách.  

 

   

CHÉMIA ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj 

 

Stavebnice Boffin na technike 
V pondelok 2.10. sme si prevzali z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja stavebnice    Boffin a takto to 
už s nimi fičí na technickej výchove. 

 

 

 

 

https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=467
https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=463
https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=forms/269319&amp;gallery=0
https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=466


Postup do okresného kola mix vybíjaná 

 
 MIX vybíjaná nám ide! 8.11. naši žiaci získali prvé 
miesto v obvodovom kole najmladších žiakov a 
postupujú do okresného kola! Držíme Vám palce, 
športovci - Abrahámová Sofia 3.A Kašša Marek 
3.A Šimkovič Erik 3.A Baranec Filip 3.A Putiška 
Adam 3.B Karaková Nikol 4.A Toronyiová Timea 4.A 
Varinská Adelka 4.A Gatialová Saskia 4.B Grman 
Samuel 4.B Karak Sebastián 4.B Karaková Nina 4.B.  

 

 

Ujo Etos - detský muzikál 

  
Ujo Etos predviedol žiakom niekoľko ukážok 
slušného a neslušného správania a podporil ich 
peknými pesničkami. 
 

  
 
 
 
 
 
V našej blízkosti je mladý chalan, Matúš Jedinák. Je absolventom našej základnej školy. Pádluje 

v kajaku v klube rýchlostnej kanoistiky v Novákoch. Je juniorský 
majster Slovenska v kajakových disciplínach a prináša kovy aj z 
majstrovstiev Európy a pretekoch olympijských nádejí. 
Slovenský olympijský výbor vybral 20 najlepších juniorských 
športovcov v rôznych športoch, ktorých sa rozhodol 
podporovať. Nateraz spravili internetovú aplikáciu, cez ktorú 
sa dá hlasovať za Matúša aj za ostatných 19 športovcov. Kto z 
nich do 30.11. nazbiera najviac hlasov, dostane možnosť 
pozrieť sa na najbližšiu olympiádu. Je to pre Matúša veľmi 
motivačné. Nielen víťaz sa dostane na olympiádu, ale aj jeden z 
tých, kto za neho hlasoval....to môže byť motiváciou pre nás 

ostatných... 
Tento chlapec vstáva každé ráno veľmi skoro, aby stihol dvojfázové tréningy. Chce byť taký 
dobrý, aby uspel v prestížnych slovenských aj medzinárodných pretekoch. Obyčajný chalan, 
ktorý sebadisciplínou, vytrvalosťou, zodpovedným prístupom to dotiahol až k majstrovským 
titulom. Snaží sa trénovať až za hranicou svojich možností a podávať výkony, ktorými 
reprezentuje nielen náš kraj, ale celú krajinu. Je veľkou motiváciou pre mladých ľudí, aby sa 
vykašľali na drogy, mobily a počítače a niečo pre seba robili. Každý deň môžeš poslať jeden 
hlas. 



Návšteva nováckeho klubu dôchodcov 
 

 

 
So žiakmi piateho a šiesteho ročníka sme navštívili klub dôchodcov v Novákoch. Nechýbala ani 
slzička šťastia od starých rodičov, pretože sme s deťmi pripravili pestrý program s pesničkami a 
básničkami. Oni nám za to pripravili sladké občerstvenie a vedomostný kvíz, pri ktorom si mali 
žiaci možnosť preveriť svoje vedomosti a spoločne sa zabaviť. Takto príjemné strávené 
popoludnie si žiaci určite niekedy ešte radi zopakujú.  
 
 

Čítaš? Poď do kníhkupectva! 

 
P. riaditeľka motivovala šiestakov na hodinách SJL, aby 
čo najviac čítali aj tým,že každému, kto prečíta cez 
prázdniny 100 strán, pôjde na výlet do kníhkupectva 
Martinus. Nevieme síce isto, či všetci podmienku splnili, 
ale väčšina šiestakov istotne áno a tak sme sa vybrali s p. 
učiteľkou triednou, p. riaditeľkou, p. asistentkou nielen 
do Martinusu, ale aj obzrieť staré mesto Bratislava a na  
záver........ EUROVEA..... :D Vo vlaku nám bolo síce dlho, 
ale veselo. Potešilo nás, že s nami bola aj Andrejova 
starká. Nákupy kníh žiakmi zas potešili p. riaditeľku. 
Dočítania, priatelia! 
 
 
 

Čo kedysi bolo v móde 
 
 Návšteva štvrtákov a VŠEVEDKOV v knižnici nebola len o knihách. 

Teta z knižnice  pozvala p. Danielu Ťapuchovú, ktorá sa venuje 
výrobe krojov nášho regiónu.  Porozprávala im, že aj naši  
predkovia sa radi pekne obliekali. Odev si však museli od  nitky 
vyrobiť sami. Že sa im žilo  ťažšie, ale aj oni sa radi  zabávali. 
Pridala veselé  príhody aj pesničky. A deti sa nedali zahanbiť, 
lebo pekných piesni vedia veru tiež  dosť. 

 

https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=474


Zážitkové vyučovanie 
V rámci zážitkového vyučovania sme s druhákmi skúšali, ako sa učili 

naši starí rodičia – písali sme  brkami, na tabuľky, skúšali si  ozdobné 
písmo, niektorí dokonca stáli v kúte  

 
 
 
 
 

Stretnutie s bývalými 
 zamestnancami 
 
Radi sa vraciame na miesta, kde sme prežili 

kus svojho života. A tak sme dnes s úctou a 
vďakou privítali medzi nami naše bývalé p. 
učiteľky, p. vychovávateľky, p.kuchárky, p. 
upratovačky. Pozreli si aj obe budovy svojej 
školy po rokoch... Páčila sa im, aj deti, ktoré 
ich potešili vystúpením. A veru, Mikulášovi 
vedeli aj zaspievať, aj zarecitovať, aby 
nakoniec dostali malý darček na pamiatku. 
 
 
 

Okresné kolo v streľbe 

Dnes 24.11. sme opäť úspešne reprezentovali školu, mesto v okresnej súťaži v streľbe zo 
vzduchovky. Staršia kategória /K. Chudá, J. Jánošík, M. Oršula/ získala 2. miesto z ôsmych 
družstiev. Mladší žiaci /A. Kiaba, T. Klopčeková, A. Gilian/ obsadili 4. miesto zo šiestich 
družstiev. V súťaži jednotlivcov obsadili J. Jánošík a K. Chudá druhé miesta v staršej 
kat. V mladšej kat. T. Klopčeková a A. Kiaba obsadili 3. miesta. Timejka Klopčeková 
postúpila do krajského kola. Držíme jej palce! 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&amp;gallery=477


Postup vo florbale do krajského kola 
 
 
 
Naši žiaci (Mujkoš Filip, Tisaj Patrik, Petriska Dominik, 
Tarnoczy Anton, Uhliar Ján, Hrdý Dávid, Jakubis Adrián, 
Kresťanko Denis, Baránek Adam, Hajnovič Andreas, Hanus 
Bruno) opäť zvíťazili vo florbale. Darilo sa im v Partizánskom 
na regionálnom kole, kde po víťazstve s družstvami 
ZŠ Partizánske a Bánovce nad Bebravou postupujú na krajské 
kolo, Chlapcom gratulujeme a naďalej držíme palce!  

 



Testovanie 5 

 Testovanie 5 preverilo naše vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Mnohým 
žiakom sa darilo dosiahnuť svoje maximum, u niektorých zapracovala tréma avieme, že v 
bežnom živote dokážu viac. Nevadí, dôležité je skúšať svoje schopnosti. Máme aj takých 
žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky - 100% M, 96,7% SJL - Ninka Drienovská, 100% 
SJL, 96,7% M - Zuzka Kiabová, 96,7% SJL, 93,3% M - Matej Tänzer, 93,3% M, 90% SJL  - 
Emko Drozd. A ďalej sa budeme spoločne snažiť. 

VIANOČNÁ DIABOLKA 2017 
 
 

 
 28Dnes sme absolvovali už 5. ročník streleckej 
súťaže „Vianočná diabolka“. Súťažilo 72 
pretekárov čo je nový rekord! Pretekári dosiahli 
vynikajúce výsledky. V dramatickom závere 
musel nasledovať rozstrel medzi trojicou, ktorá 
mala rovnaký počet bodov. Víťazstvo v tejto 
silnej konkurencií obhájila Kristínka 
Chudá s výkonom 66 bodov zo 70-tich možných. 
Na druhom mieste skončil Jurko Jánošík, tretí 
bol Maroško Oršula. Veľké poďakovanie patrí 
nášmu hlavnému sponzorovi AFG SECURITY-
CORPORATION, s.r.o. Javorová 32/451, 958 04 
Partizánske - Veľké Bielice. 

 

Veselé Vianoce 

 
 
 132 
Rozospievané, roztancované, dojímavé. Školské 
Vianoce. Už len pár dní a prídu aj k vám. Nech 
sú aj u vás šťastné a veselé! 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočné tvorivé dielne 

 
 

 
 
 
Vianočné dekorácie, vôňa oblátok, medovníkov, medu a figúriek z včelieho vosku sprevádzali 
piatkové učenie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prišli pomôcť vytvoriť takúto skvelú dielničku 
a odovzdali deťom svoje zručnosti 
 

 

Lucky 

 

 

 
Vymietli všetky kúty v každej triede i v zborovni, 
pišťali a vyháňali všetky zlé a démonické sily 
z našej školy preč.  Možno aj preto sa tu všetci 
dobre cítime a chodíme do školy radi :). 
  

 

Záchrana som ja 

 
 38 
Tím záchranárov z n.o. FALCK odovzdal do 
rúk pani zástupkyne Mgr. Oršulovej 
defibrilátor – výhru tretiakov zapojených 
do projektu Záchrana som ja. 
 Záchranári všetkých  žiakov 1. stupňa učili 
dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu 
a predchádzať úrazom, zvládnuť základné 
úkony zachraňujúce život. (Najradšej by 
sme samozrejme boli, keby ich nikdy 
nepotrebovali použiť.) 

 

 



Otvorené laboratórium 

 

Chémia 9,  

ExpEdícia – skús, skúmaj,spoznaj 

 
 
 
 

 

Mikuláš v škole 

No, asi sme poslúchali. Mikuláš na nás ani tento rok nezabudol a potešil aj pani 
vychovávateľky z družiny a CVČ a pani kuchárky. Čertík obišiel naprázdno, žiaci  boli usilovní - 
spievali, recitovali a počítali. A pani učiteľka Paulínka  Nemčeková môže byť na svojich 
"hercov" hrdá, zvládli to na jednotku s hviezdičkou.  
 

 

 

iBobor 

Naša škola sa opäť zapojila do súťaže Informatický bobor (iBobor). Tento rok bola súťaž 
rozšírená o kategóriu Drobci, v ktorej na Slovensku súťažilo 11 765 súťažiacich,  z našich 
žiakov bolo 8 úspešných riešiteľov - Silvia Ďurinová, 3. A, Tatiana Charina, 2. A, Nela 
Kopálová, 2. B, Natália Roháčová, 2. B, Marek Hubina, 2. B, Matúš Tänzer, 2. B,  Lukáš 
Nemčok, 2. A a Nela Cachovanová, 3.A.  V kategórii Bobríci súťažilo na Slovensku 11 980 
súťažiacich a aj v tejto kategórii bolo 8 žiakov úspešných -  Sebastián Karak, 4. B,  Nicol 
Karaková, 4. A, Barbora Oršulová, 4. A, Natália Farkasová, 4. B, Peter Koupil, 4. A, Sarah 
Szeghyová, 4. A, Nina Karaková, 4. B, Slávka Vaňová, 4. A. Koordinátorom súťaže je p. 
učiteľka Helga Zvalová. 
 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 

V okresnom kole Technickej olympiády nás v st. kat. reprezentovali Tadeáš Blaho a Dominik 
Petriska. Boli úspešnými riešiteľmi. Obsadili 9.miesto zo 17-tich škôl. V ml. kat. obsadil 
Samko Kasana veľmi pekné 4.miesto. 



 Dňa 15. 2 sa v CVČ Prievidzi uskutočnilo OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY. 
Reprezentovali nás aj naši žiaci. Medzi najúspešnejšími skončili Matuško Stanček na 7. 
mieste vo svojej kategórii, Terezka Hrušková na 9. a  Paťo Hagara na 10. mieste vo svojej 
kategórii.   

 

Animuj svoj svet - Cena riaditeľa IŠ 
Danko Toronyi, Danko Šrajer a Matúško Stanček 
spolu s p. uč. Dankou Turňovou sa opäť zapojili 
do súťaže Animuj svoj svet. Získali Cenu riaditeľa 
Interaktívnej školy. Veľmi sa tešíme, chlapcom aj 
p. učiteľke veľmi blahoželáme.   
 

 

 

 

Technická olympiáda Trenčín 

Naši chlapci sa zúčastnili Technickej olympiády v Trenčíne. Nesklamali! V silnej konkurencii 

dosiahli pekne výsledky. Dominik Petriska obsadil 4. miesto a Tadeáš Blaho 7.miesto  z 

celkového počtu 30-tich súťažiacich - disciplína strojárstvo. V súťaži robotika obsadil Samko 

Kasana 10.miesto a M.Štanga 24. Pripravoval a sprevádzal ich p. učiteľ Trlík.  

 

Okresné kolo nemeckej olympiády 
18. januára sa konalo Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili sme v kategórii 
1A - začiatočník v druhom cudzom jazyku, úroveň A1. Z našej školy sa ho zúčastnil Kamil 
Fábry z 8.A. Veľmi si ceníme jeho účasť v súťaži a tešíme sa z 6.miesta. 
 
 

 

Obdarovanie iných 
V 7.A. sme sa zapojili do spolupráce s pani učiteľkou 
Monikou Podolinskou a jej kolegyňami zo školy v 
Muránskej Dlhej Lúke, ktorú navštevujú prevažne deti z 
rómskeho prostredia. Tešila nás myšlienka prispieť k 
tomu, aby jej žiačikovia zažili ozajstný pocit z 
obdarovania. Aspoň na moment a aspoň virtuálne sa naši 
žiaci stali priateľmi žiačikov na východe Slovenska. A 
dokázali snahu držať sa myšlienky - neodsúď, pokiaľ 
nespoznáš. 
 



Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 

Dňa 16. 1. 2018 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili 

aj naši dvaja žiaci - Martin Mečiar, 8. A a Alex Kudláč, 7. B. Obaja skončili v kategórii úspešný 

riešiteľ.  

 
 

Mobilné laboratórium od Fortischemu 
Vďaka 2% z daní od Fortischem Nováky a.s. sme do školy zakúpili najnovší model Molab so 
senzormi el. napätia, svetla, teploty, sily a pH pre našich žiakov na praktické vyučovanie 
fyziky. Ešte raz v mene žiakov a pedagógov ďakujeme za možnosť moderných metód 
vyučovania. 
 
 
 

Ktorú školu si vyberiem? 
Dňa 18.1.2018 sa uskutočnilo stretnutie rodičov, žiakov našej školy so zástupcami stredných 
škôl. Individuálne rozhovory o možnostiach štúdia v našom okrese istotne pomohli žiakom 9. 
a 8. ročníka rozmýšľať, kadiaľ sa bude uberať ich ďalšia študijná cesta.  
 

Výsledky Komparo - 9. Ročník 
Tešíme sa, že naši deviataci, ktorí si overovali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a 
matematiky, patria medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku v testovaní Komparo 
2017/2018.  
 

 

Polročné hodnotenie individuálne sa vzdelávajúcich žiakov. 
Naše úžasné p. učiteľky Martinka Kiabová, Ivanka Jakubisová, Paulínka Nemčeková, Martinka 
Kováčová Veronika Kostelná obetavo a s úsmevom preskúšavali individuálne sa 
vzdelávajúcich žiakov v Edulienka. A dopadlo to výborne!      
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010305105835&fref=mentions


Deň učiteľov 
      „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme    

      učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu. 

 
Zajtra, 28.3., v deň výročia narodenia J. A. Komenského, si 
pripomíname Deň učiteľov.  Som hrdá, že v našej škole 
pracuje tím skvelých pedagógov, ktorí sa snažia naplniť 
vyššie uvedenú myšlienku tohto pedagogického velikána 
modernými metódami, inováciami, obetami, nadšením vo 
svojej práci. Je mi cťou byť na čele takéhoto výnimočného 
pedagogického kolektívu. S poďakovaním všetkým 
pedagógom školy, ktorí venujú alebo v minulosti 
venovali úsilie pre dobro svojich žiakov, sa skláňam pred 
Vami, milí pedagógovia, nielen v tento deň. PaedDr. Anna 
Chlupíková, riaditeľka školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Vševedko v múzeu 

Vševedkovia prijali ponuku 
Hornonitrianského múzea v Prievidzi na výstavu kraslíc vytvorených 
rôznymi technikami – maľovaných, čipkovaných, drôtovaných... Pri 
všetkých híkali od údivu nad šikovnosťou rúk ich tvorcov. Teta 
Ľudmilka a teta Janka im pripravili svietničky s voskom a malí tvorcovia 
si techniku maľovania  voskom aj vyskúšali. Cesta vlakom - to bol len 
malý bonus k tomuto vydarenému 

 
 
 

Biblická olympiáda 

V okresnom (dekanátnom) kole Biblickej olympiády, ktoré 
sa konalo 22.3. v Prievidzi si naši žiaci počínali vynikajúco a 
získali krásne 3.miesto - v zostave: Patrik Hagara, Michal 
Štanga z 9.A a Simonka Obertová zo 7.A. Pripravovali sa s p. 
učiteľkou Lajčákovou. Tešíme sa z ich úspechu! 
 

 



Noc v knižnici 

V piatok 13.3. druháci strávili noc v knižnici. Pani knihovníčka im čítala pútavé úryvky z kníh, 
rozprávali sa o svojich knižných hrdinoch. Neskôr sa z čitateľov a poslucháčov stali  herci, 

tanečníci a objavitelia. Po absolvovaní všetkých 
aktivít a prekutraní tajných zákutí zaspali medzi 
knižkami. Každý si vyslúžil preukaz spáča 
a odniesol spomienky na prežité 
dobrodružstvo. Poďakovanie patrí p. 
knihovníčke Martuške Stúpalovej, pani 
učiteľkám Martinke Kiabovej a Katke Pažickej. 

 
 
 

 

Vynášanie Moreny: Nech jar už rozkvitne!  

 
 
 
 
 

Deň vody_prváci 
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22. marec - Svetový deň vody 
Dnes sme si pripomenuli Svetový deň vody. Rozhlasovou reláciou, modrými tričkami a ako 
inak...pitím čistej vody počas prestávok i obeda v jedálni. 
Žiaci na chémii zisťovali množstvo cukru v obľúbenej Cole a prišli k záveru, že pre ľudské 
zdravie je TOP nápojom práve čistá voda. 

 
 
 
 
 



Deň s knihou 
S knihami sa kamarátime celý rok, ale predsa 
len, v marci si zaslúžia našu pozornosť  
špeciálne. Tretiaci si vymysleli  deň s knihou. A 
 pretože najradšej vraj čítajú v posteli, prišli 
v pyžamách a s mojkáčikmi, ktorým čítajú 
príbehy zo svojich kníh aj doma. 
 
 
 
 
 

Rozprávky u prvákov 

 

       Pani učiteľky Jakubisová a Kováčová  pozvali medzi 
prvákov rozprávkové postavičky. Tie spolu s prváčikmi 
čítali, písali, počítali, skladali, kreslili aj spievali. 
Neviem, či priniesli aj kúzelnú paličku, ale viem, že 
všetkým sa  veľmi darilo. 
 
 
 
 
 

 

Zábavná matematika 

      Aj matematika môže byť zábavná.  Tretiaci si vyskúšali riešenie úloh 
v tímoch mimo školských lavíc a neustále sa pritom usmievali.  Ktovie, 
čo robili vtedy p. učiteľky Ivka Majerová a Paulínka Nemčeková? 
 

 
 
 

Korčuliarsky kurz 

 

Aj korčuľovať sme sa naučili! V dňoch 12.-16.3. sa v 
rámci nášho korčuliarskeho kurzu naučilo 
korčuľovať alebo zdokonalilo v korčuľovaní  na 
ľadových korčuliach 47 šiestakov na Zimnom 
štadióne v Partizánskom a v závere kurzu si spravili 
malú maškarnú zábavu. 
 
 
 



Jazykový kvet 

Jazykový kvet je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 
19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch. V semifinále, ktoré sa konalo 9.3. v 
Trenčíne, seba i školu vynikajúco reprezentovali dve žiačky - Terezka Herdová a Ivka 
Sahuľová, ktoré si pod vedením p. uč. Michalcovej pripravili prednes básní v ruskom 
jazyku. Terezka dokonca postúpila do krajského kola, kde jej budeme opäť fandiť! 
Blahoželáme obom dievčatám aj p. učiteľke! 

 

SÚŤAŽ V ZRUČNOSTI 

       Dnes 8.3. 2018 sme sa zúčastnili na krajskom kole : 
„Súťaž v zručnosti“. O tom , že máme        v škole šikovné 
a zručné dievčatá nás presvedčili žiačky Janka Svačeková – 
obsadila        3.miesto a Dominika Plekancová - skončila na 
2.mieste. Gratulujeme a ďakujeme za        vzornú 
reprezentáciu školy! 
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PYTAGORIÁDA - okresné kolo 
Dnes prebehlo okresné kolo tejto matematickej súťaže v kategóriách P3, P4 a P5 a sme 
nesmierne radi, že v ňom boli naši žiaci úspešní. Za tretiakov obsadil krásne 2. miesto Adam 
Putiška z III.B, uspeli aj štvrtáci Natálka Farkasová a Sebastián Karak zo IV.B a 
 piatačka Vlaďka Trojanová z V.A. Gratulujeme a oceňujeme vaše úsilie. 

 

Krajské kolo v streľbe 

Žiačka 6.roč. Timejka Klopčeková sa dnes /9.3./ zúčastnila na krajskom kole v streľbe zo 
vzduchovky, ktoré sa konalo v ZŠ Podolie. Aj keď sme tentokrát medailu nezískali, Timejka si 
vyskúšala atmosféru tejto náročnej súťaže. Svoje 
poznatky určite zúročí v ďalších rokoch. Ďakujeme jej za 
reprezentáciu školy a želáme veľa trpezlivosti 
v nasledujúcich tréningoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Majstrovstvá kraja vo florbale žiakov ZŠ 

    Naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka (Baránek Adam, 
Hajnovič Andreas, Hanus Bruno, Hrdý Dávid, Jakubis Adrián, 
Kresťanko Denis, Mujkoš Filip, Petriska Dominik, Tarnoczy     
Anton, Tisaj Patrik, Uhliar Ján) sa dnes 6.3.2018. zúčastnili 
majstrovstiev kraja vo florbale v  Partizánskom. Po náročných 
zápasoch s družstvami Púchov, Považská Bystrica a Trenčín sa s     
dvomi remízami a jedným víťazstvom prebojovali na druhé 
miesto.  
 
        
 

 
 

   VALENTÍNSKA DIABOLKA 2018 
 

Dňa 2.3.2018 sme sa zúčastnili na streleckej súťaži. 
Strieľalo sa v stoji na terč s priemerom 5cm! Súťažili 
spoločne s dospelými! V súťaži dvojíc Kristínka Chudá a 
Dominik Petriska obsadili 2.miesto a Dianka Urbaneková 
s Jurkom Jánošíkom skončili na 3.mieste. V súťaži 
jednotlivcov: kat. ženy - 1.miesto získala Kristínka Chudá 
a v kat. muži obsadil 2.miesto Jurko Jánošík a 3. miesto 
Dominik Petriska. Gratulujeme!  
 
  

 
 
 
 
 
 



Prehadzovaná – superfinále TK 

Žiaci 3. a 4. ročníka v zložení Samuel Grman, 
Sebastián Karak, Tobiáš Sedlák, Erik Šimkovič, 
Saskia Gatialová, Nina Karaková a Timea 
Torónyiová obsadili v superfinále Trenčianskeho 
kraja pekné 3.miesto. Ich pohybovej príprave sa 
venujú p. učiteľky M. Kováčová a A. Obžerová a 
vyzerá to, že tieto športové talenty budú robiť 
nášmu školskému športu dobré meno. 
Gratulujeme. 

 
 

 
 
Mičurinci z 2.B 
 

 
 
 

 
 

 
Vedomostná súťaž o olympizme 
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Naše žiačky (Nina Holá, Bibiana Radosová, Aneta 
Ďubašáková) sa dňa 26.4.2018 zúčastnili v 
olympijskom klube v Prievidzi vedomostnej súťaže 
o olympizme. V prvom kole dievčatá napísali test s 
plným počtom bodov, čo ich dostalo hneď do 
vedenia. V druhom kole pri ústnych odpovediach 
ani na chvíľu nezaváhali a svoje vedenie si udržali. 
Umiestnili sa tak na prvom mieste s plným počtom 
bodov. Gratulujeme! 

 

Náramok pre Petronelku 
 

Naši žiaci sa rozhodli finančne pomôcť našej žiačke a kamarátke Petronelke! A to pletením 
a predávaním nádherných náramkov.  
 



Nikolka Hvojníková úspešná v Knižnej šifre 
 
Do súťaže Knižná šifra sa zapojilo viac ako 900 hráčov a vyžrebovali sme týchto 5 výhercov: 
Tomáš Kelemen, CZŠ R. Zaymusa Žilina 
Ema Bilošová, ZŠ Skýcov 
Nikola Hvojníková, ZŠ Pribinova, Nováky  
Gabriel Sarkovics, ZŠ Seňa 
Nina Bilošová, ZŠ Skýcov 
 

Škola v prírode – TWISTOVO 
 

     Počasie ako z katalógu, športové plochy  a krásne 
okolie, animátori, ktorí neúnavne  predostierali nové 
a nové aktivity. Občas aj drobné nezhody, malé 
nehody a večer  súťaž, kto dlhšie vydrží nezaspať  (ale 
aj zopár slzičiek za rodičmi). Ušlo to ako voda. Už sme 
doma a rozprávame o tom, čo sme zažili.     A bolo 
toho dosť. Alala každý vie  alala v Twistove  alala že je 
fajn... 
 
 

 

Obvodové kolo v hádzanej dievčatá 
 

Naše žiačky sa zúčastnili turnaja v hádzanej v 
Diviakoch nad Nitricou, kde si zmerali sily so 
skúsenými hádzanárkami zo ZŠ Lehota pod 
Vtáčnikom a ZŠ Diviaky nad Nitricou. Umiestnili sa na 
treťom mieste a nabrali nové skúsenosti na ďalšie 
roky. Gratulujeme.  

 

 

Obvodové kolo hádzaná chlapci 

 

 
 
Naši chlapci, Dávid Hrdý, Alexander Ravinger, 
Patrik Tisaj, Filip Mujkoš, Adam Baránek, Adrián 
Jakubis, Ján Uhliar, Bruno Hanus, Denis 
Kresťanko, Andreas Hajnovič, sa zúčastnili 
obvodového kola v hádzanej v Diviakoch nad 
Nitricou. Úspešne zdolali súperov z Lehoty pod 
Vtáčnikom a Diviak nad Nitricou, čím si 
zabezpečili postup do okresného kola. 
Gratulujeme a držíme palce. 



      Krajské kolo - Jazykový kvet 

 

      Terezka Herdová veľa číta a krásne recituje. A dokonca v cudzom jazyku. S p. uč.        
Michalcovou si pripravila Puškinovu báseň List Tatiany Oneginovi a skvelým prednesom v 
ruskom jazyku získala krásne 2. miesto v krajskom kole súťaže   Jazykový kvet. Blahoželáme k 
tomuto úspechu! 

 

Zlatá Lukrécia! 

      Nosí domov poháre a medaily. Nosí úsmev do triedy, do 
školy, k p. riaditeľke. Nosí       radosť zo športových úspechov i 
zo života celkovo. Naša Lukrécia Lachká sa prišla podeliť o 
radosť z ďalšej zlatej medaily (1. miesto KUMITE individuál) a 
bronzovej medaily (3. miesto KUMITE team) z Majstrovstiev 
Európy Karate SK DUN Dabrowa Gornicza, kde súťažilo 20 krajín 
a ona reprezentovala svoj športový klub z Prievidze. Sme hrdí, 
že je našou žiačkou. 
 

 

 

 

 

Chemická olympiáda 

Dňa 23. marca sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Dominika Čerňanská a 
Terezka Hrušková obsadili z 39. súťažiacich šieste a deviate miesto.Obidve nás budú 
reprezentovať v krajskom kole. Gratulujeme a ďakujeme p. uč. Turňovej za skvelú 
prípravu. 
 
 

Trieda v prírode 
Výstavba triedy v prírode úspešne pokračuje. Po betonárskych a natieračských prácach 
nasledujú tesárske práce. Je radosť pozerať sa na naše decká s akým zápalom, nadšením 
chcú všetci priložiť ruku k vytvoreniu pekného diela.    Chválime všetkých, ale  vyzdvihujeme 
mimoriadne zručných a šikovných chalanov – T. Blaho, M. Sány, B. Hanus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matematický KLOKAN 
Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa zapojilo 72 žiakov z našej školy a medzi 
úspešných riešiteľov v rámci Slovenska (dosiahli úspešnosť nad  80%)  sa zaradili prváčky 
 Bianka Briatková a  Nelka Nechalová, druháci  Matúš Tänzer a Eliška Briatková, tretiak 
Adam Putiška, štvrtáci Sebastián Karak, Marek Zajačka, Natálka Farkasová a Iza 
Dzuríková. Sebastián Karak sa stal naším TOP riešiteľom, jediný dosiahol 100% . Milí 
matematikusi, gratulujeme a nech vám to páli aj naďalej! 

 

Zápis do 1. ročníka 

     Dnes sme mali vzácnu návštevu - budúcich prváčikov a 
ich rodičov. A od    septembra už začnú pracovať na svojej 
kariére :D. 

  
  
 
 
 

 

 

Experiment z čítanky 

     Článok v čítanke motivoval žiakov z 2.A. Po 
jeho prečítaní si v triede vypestovali 
     takéto zelené ježe. Komu sa nelení, tomu sa 
zelení :) 
 

 
 

 
 

So slovami zábavne... 
     Zaujímavé aktivity si vyskúšali žiaci 5.ročníka. Súťažili rozdelení do 
trojčlenných družstiev, v ktorých spoločnými silami skladali puzzle, v 
knihách hľadali umelecké jazykové prostriedky, spájali 
poprehadzované názvy kníh, počúvali rozprávku, odpovedali na 
vedomostný kvíz a lúštili knižnú šifru. 

Zabavili sa všetci zúčastnení žiaci, ale vyhrali iba najlepší: 
 
1. miesto - Nina Drienovská, Vladimíra Trojanová, Petra Miklašová 
2. miesto - Matej Tänzer, Jaroslav Jarošinec, Eduard Gombarčík 
3. miesto - Zuzana Kiabová, Lea Kmeťová, Lívia Krčová 
 
 
 

 



Vnímavá škola 

Ako prvá základná škola sme sa zapojili do projektu Vnímavá škola.  Chceme vychovávať 
mladých ľudí tak, aby boli vnímaví k iným.   

 

Živá ukážka na prírodovede v 4. ročníku 

 

 

- 



Turistický kurz 
 

Naši ôsmaci sa v rámci spoznávania prírody zúčastnili turistického kurzu v Zliechove. Za tri 
dni prešli 33 km, spoznali krásy Strážovských vrchov a pohodu pri rozjímaní v slovenských 
horách a lesoch. Boli síce trošku unavení, s miernymi otlakmi, ale šťastní, že sa prekonali.  
 
 

 

 
 
 
 

Výlet Bratislava - piataci  
  

  

 

 

                                                                  

                                                                                      

"Dopraváci" opäť úspešní!  

Naši žiaci dosiahli opäť pekný výsledok v dopravnej súťaži „Na bicykli bezpečne!“ Obsadili 
2.miesto v súťaži družstiev. Reprezentovali nás: Samko Krčmář, Ľubka Martišová, Lujza 
Vivien Cviková a Lukáš Baláška. Krajské kolo sa konalo v CVČ Považská Bystrica. Žiakom i p. 
učiteľovi Trlíkovi, ktorý žiakov dlhodobo pripravuje, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, 
mesta i okresu! 
 
 
 
 
 
 

 
 



Word Challenge Day 2018 
Aj my sme sa pridali! Na J.C.Hronského sa bežalo a 
behalo a pobiehalo. A vôbec nám tento ubehaný deň 
neprekážal :). 
 
 
 
 

 
 
Do školy na bicykli II. stupeň 

Od 21.5. – 25.5. sme sa zapojili do celonárodnej 
kampane „Do školy na bicykli“. Aktívne sa zapojilo 86 
žiakov a 4 zamestnanci. Najazdili spolu približne 
400km. Najaktívnejší bol Marián Martin Králik, ktorý 
pod dozorom rodičov najazdil za týždeň 50km. Žiaci si 
počas týždňa mohli vyskúšať jazdu zručnosti cez 
prekážky, ako aj jazdu podľa pravidiel cestnej 
premávky. 
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Bagetka pre Petronelku! 
S radosťou Vám oznamujeme, že sa na bagetkách a rožkoch za celý tento týždeň 
vyzbieralo 207,70 EUR! 
Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, a najmä firme 
Catering Josip, s. r. o., ktorá celý tento výťažok venovala Petronelke!  
 

Deň rodiny 
Prvostupniari zlúčili 3 krásne sviatky - Deň matiek. Deň detí a Deň otcov do Dňa rodiny a 
pripravili podujatie, na ktorom sa členovia rodín spolu "hrali" aj súťažili. V niečom mali 
navrch deti, v niečom dospelí. A veru, nie všetky deti vedia prijať prehru s úsmevom, ale aj to 
sa treba naučiť .). 
 

Do školy na bicykli:  ročníky 1 - 4 

 
Decká prijali výzvu vážne a takmer všetky prišli na 
bicykloch. Pani učiteľky pripravili tréningové cyklocesty s 
dopravnými značkami. Cyklisti si precvičili jazdu na ceste 
pre cyklistov, vjazd do kruhového objazdu, zastavenie pred 
priechodom pre chodcov a pred hlavnou cestou... V jazde 
zručnosti museli prejsť slalomovú dráhu a napokon si 
vyskúšali aj najpomalšiu jazdu a celkom si ju užívali. Keby 
pribudli bezpečné cyklocesty mestom a "parkoviská" pre 
bicykle... 
 



 

Olympiáda detí hornej Nitry 2018 
 
        
 
Dňa 18.5.2018 nás žiaci šiesteho a siedmeho ročníka (Valéria 
Tupá, Zoja Žiaková, Sofia Svitková, Ivan Blahovič, Peter 
Málek, Patrik Bruška)  boli reprezentovať na podujatí 

Olympiáda detí hornej Nitry. V behu na 800 metrov chlapci, kde nás reprezentoval Patrik 
Bruška, nám len o dve stotiny ušiel stupienok víťazov. Žiaci však nemusia byť sklamaní, podali 
skvelé výkony. Veríme, že v ďaľších rokoch si prinesú aj nejaké medaily.  

 

ŠvP Bojnice 
 
     Unity Respekt Wachumba - pozdrav našich druhákov v 
Bojniciach. Prežili krásne spoločné chvíle a zistili, že nie sú 
až takí malí a dokážu sa pár dní o seba  postarať a dobre sa 
zabaviť. 

 
 
 
 

 
Krajské kolo v ľahkej atletike 
 
 

 
Dňa 15.5. 2018 sa chlapci z víťazného družstva v ľahkej atletike 
zúčastnili krajského kola v Dubnici nad Váhom. V chladnom a 
upršanom počasí predviedli svoje maximálne výkony. Veď 
zabehnúť 60m, 300m, 1000m v silnom daždi je obdivuhodné. Aj 
napriek tomu stáli na "bedni". Šaňo Ravinger sa stal majstrom 
kraja vo vrhu guľou a postúpil na Majstrovstvá Slovenska. V 
hode kriketkou obsadil 2. miesto a suverenitu Novák v tejto 
disciplíne potvrdil Paťo Tisaj 3. miestom. Všetkým zúčastneným 
patrí veľká vďaka!  

 

 

 

 

 



Exkurzia do planetária 

     Štvrtáci absolvovali program planetária s cieľom 
priblížiť a rozšíriť si poznatky a  predstavy o vesmíre, 
Slnku a našej planéte. Hviezdna sála všetkých veľmi 
zaujala a na konci programu spoločne s lektorom 
usúdili, že Zem je jediné miesto, kde  môžeme žiť a 
preto sa musíme o našu Zem starať. 
 
 

 
 

Deň s lesmi SR 
Keďže my sme do lesa nemohli, prišli 
lesníci za nami do školy. Naši žiaci sa veru    
nemuseli pred nimi hanbiť – naozaj toho 
o živote lesa  vedeli veľa.  A prijali aj      
ďalšie informácie, napríklad, že aj les 
treba vychovať, a aby bol zdravý, treba ho  
aj rúbať, čo les ohrozuje, ako sa chráni 
sám a ako ho chránia lesníci... , že  lesa      
u nás pribúda. Ďakujeme páni lesníci, že 
sme s Vami spoznávali les :). 
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Krajské kolo matematickej olympiády 

Krajského kola matematickej olympiády sa zúčastnili  žiaci Dominika Čerňanská z 9. B a 
Maroš Kalinay z 9. A, ktorý sa zaradil medzi úspešných riešiteľov. Obom gratulujeme a 
ďakujeme! 

 

Míľa pre mamu 2018 - 12. 5. 2018 
Naši Dobronosi aj na akcii Materského centra Nováčik! Pomáhali celý deň - chystali, maľovali 
na tvár, upratovali, pomáhali pri súťažiach...Veľká vďaka! 
 
 
 
Ďakujeme všetkým: Danko Torónyi, Emmka 
Putišková, Anet Karaková, Aďko Mikloš, Lenka 
Roháčová, Norik Kmeť, Samko Štanga, Slávka 
Hutníková, Saška Ďurtová, Vivi Kucejová, Kajka 
Karaková, Simonka Obertová, Saška Boriková, 
Adamko Putiška, Matúško Závadský, Domi 
Čerňanská, Dianka Urbaneková a Paťko Košík  :) 

 



Ukážem, čo dokážem 

Všetky úlohy splnené, šlabikáre,  prvouky aj 
matematiky odpočívajú v domácom 
archíve, známky uzavreté. Zatiaľ najmenší 
žiačikovia, čoskoro už druháci. To je ten 
správny čas ukázať svojim spolužiakom, 
v čom všeličom je každý z nich  šikovný. 
Určite o sebe vedeli, kto chodí do hudobnej, 
kto na gymnastiku, kto hrá futbal,  ale vidieť 
a zažiť to spolu... Tak, a teraz  to viete už aj 
vy :D 

 

Olympijský deň na J.C. Hronského 

Olympijský deň prebehol aj na "hornej" škole - malí 
olympionici bežali, skákali, triafali či kopali... A kto 
práve nesúťažil, povzbudzoval svojich spolužiakov.  

 

Vyhodnotenie zberu papiera 

Takto sa tešili z odmeny deti z 2.B,  ktoré doniesli 
do školského zberu spolu  5 508 kg papiera.  
Ďakujeme najmä ich rodičom, lebo Timejka 
Žiaková – 1 467 kg, Laurika Fašanková – 933 kg, 
Natálka Roháčová - 529 kg, Nelka Kopálová – 443 
kg a Šimon Šrámek – 391 kg by sami veru  toooľko 
kilogramov ani neuniesli.  A teraz výzva –  dokáže 
ich niekto v budúcom školskom roku aspoň 
dobehnúť? 

 

Mesto Nováky zabezpečilo do školy schodolez 

Toto sa podarilo pracovníkom Mesta Nováky - zabezpečili pre 
našu žiačku schodolez. Je to výnimočné, ako sa mesto podieľa na 
začlenení zdravotne znevýhodnených žiakov do školy - nielenže 
mesto Nováky hradí mzdu špeciálneho pedagóga, ale urobili 
všetko preto, aby sa títo žiaci aj mali ako dostať do školy či 
pohybovať sa v nej. Zo srdca ďakujeme! 



Olympijský deň 

 Aj u nás v škole sme si zorganizovali olympijský deň, kde 
sa žiaci mali možnosť zapojiť do rôznych športových 
aktivít. Na slávnostnom otvorení samozrejme nechýbal ani 
olympijský oheň, ktorý na úvod zapálila pani riaditeľka. 
Žiaci prežili krásny slnečný deň plný zábavy a športu.  

 

Prváci v MŠ 

Prváci sa boli pochváliť svojim bývalým pani učiteľkám aj 
kamarátom, ako zvládli 1. ročník a ako vedia čítať. 
Samozrejme, že skontrolovali, čo nové v škôlke a nenechali 
sa dlho pozývať do hry:) 

 

 

Čitateľský šampión 

Druháci svoju celoročnú spoluprácu s mestskou 
knižnicou ukončili vyhodnotením súťaže o najlepšieho 
čitateľa - šampiónmi sa stali Sofia Sládková, Vaneska 
Bražinová, Miško Roháč, Bronka Kerteszová a Hanka 
Matejovičová. Od pani knihovníčky dostali za odmenu 
peknú knižku a p. učiteľky ich zas pozvali na zmrzlinu.  

Záhradná slávnosť 

Slávnostné otvorenie triedy v prírode a blížiaci sa koniec šk. roka, veselá nálada, guláš a 
kofola, žiaci, učitelia, všetci spolu a v dobrej nálade. Tak končíme náš školský rok. 

 

 

 

 

 

 



Rodinno-triedny výlet na Sitno 

10. jún bol dňom, kedy sa žiaci 5.A s ich rodičmi, súrodencami a učiteľmi rozhodli 
zorganizovať ďalší výlet, tentokrát na Sitno. Počasie prialo a teda nič nebránilo krásnym 
zážitkom. Doputovali sme k zrúcanine hradu Sitno, navštívili jednu z najstarších rozhľadní 
na Slovensku a po zaslúženej opekačke sme náš výlet ukončili pri krásnom počúvadle. 
Veľká vďaka patrí rodičovi p. Dvončovi za skvelú organizáciu a všetkým zúčastneným za 
tento deň radosti, v ktorom sa škola a rodina opäť raz spojila. 

 

ŠIF 

Kto som a čím budem? , Dobrovoľníctvo v našej škole, Ja a chémia, Divokéskládky v 
Novákoch, Aj Ty v IT, Quest a tajný život mesta, Ako stavať modely, Význam priateľstva, 
Prečo tráva rastie a stromy sú na jeseň sfarbené? Ako sme stavali triedu v prírode, Čo je to 
Downhill, Som štvrtáčka a súťažím v rybárčení, 
pár vtipov a trochu tanca, vyhodnotenie súťaže 
o logo festivalu. To sme dnes videli na 1. 
ročníku školského inšpiratívneho festivalu. 
Máme úžasných žiakov, ktorí pod vedením 
našich učiteľov a svojich rodičov dokážu krásne 
veci. 

 

 

 

 

MOVE WEEK 2018 

Počas týždňa MOVE WEEK sme uskutočnili tieto akcie: 
preskoky cez švihadlo, jazda cez prekážkovú dráhu,   jazda 
podľa pravidiel cestnej premávky. Preskok cez švihadlo 
odborne riadili p. M. Tänzerová, p. K. Petáková a sl. L. 
Mištinová. Zúčastnilo sa 172 žiakov, urobili 14 002 preskokov. 
Najlepší bol K. Fábry - 2018 preskokov. 

 

 

 

https://www.facebook.com/AjTyVIT/?fref=mentions


Novácka latka 

 

 

Dňa 8.6. 2018 sa uskutočnil 12. ročník "Novácka latka". 
Zúčastnili sa ho žiaci zo základných škôl z Valaskej 
Belej, Nitrianskeho Rudna, Zemianskych Kostolian a 
Novák. Žiaci podávali výborné výkony, ku ktorým ich 
viedli aplauzujúci diváci. V kategórii dievčat zviťazila 
naša Lukrécia Lachká, 2. miesto naša Aneta 
Ďubašáková, na 3. mieste sa umiestnila Margaréta 
Kluvancová z Nitrianskeho Rudna. U chlapcov vyhral 
Ján Uhliar, druhý bol Alex Kováč a na 3. mieste sa 
umiestnil Simon Kováč zo Zemianskych Kostolian. 
Putovný pohár primátora mesta získalo družstvo 
Nováky "A". 

 

Beseda s Gabrielou Futovou 

Naši žiaci knihy spisovateľky Gabriely 
Futovej poznajú veľmi dobre. Ukážky z 
jej kníh si často vyberajú na súťaž 
Hviezdoslavov Kubín. Rozprávanie pani 
spisovateľky o jej literárnych  hrdinoch, 
inšpirácii a ďalších plánoch pozorne 
počúvali, kládli autorke otázky, niektorí 
si doniesli  knihy z jej tvorby a iní si zas 
knihy kúpili. A my sa tešíme, že sú aj 
takí, ktorých čítanie baví. 

DEŇ POLÍCIE 

Pre prvákov je Deň polície každoročne sviatkom. Poznávajú policajnú  a záchranársku 
techniku, ukážky práce policajtov, hasičov a záchranárov.  

 

 

 


