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Príloha č. 1   
              

Vyhodnotenie  plánu  činnosti  koordinátora  primárnej prevencie 

                                       v školskom roku  2011/2012 
 
Plán činnosti vychádzal z dokumentov :  

 

 Národný  program boja proti drogám 

 Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. r. 2011/2012 

 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 

 ISCED 1, ISCDE 2 

 Listina ľudských práv 

 Dohovor o právach dieťaťa  

 

V školskom roku 2011/12 sme spolupracovali s Centrom pedagogicko -  psychologického 

poradenstva a prevencie vo Zvolene. Na pravidelných seminároch sme rozoberali rozličné problémy 

z oblasti drogových závislostí, koordinátori jednotlivých škôl si navzájom vymieňali skúsenosti. 

Mgr. Silvia Tichá informovala o rôznych aktivitách a ponukách centra pre deti a ich rodičov. 

Spolupracovala som s triednymi učiteľmi. Pokiaľ som bola informovaná hneď v zárodku sme 

riešili šikanovanie, eliminovali sme agresívne správanie žiakov.  

Tiež som spolupracovala s PZ vo Zvolene konkrétne s inšpektorom  Jozefom Michalíkom, 

ktorý v spolupráci s Mgr. Tichou pravidelne 1 x za 2 mesiace organizoval na škole prednášky 

spojené s besedami žiakov 4. až 9. roč.– na témy: Obchodovanie s ľudmi, Prevencia šikanovania 

a agresívneho správania, Daj prednosť životu, Legálne a nelegálne užívanie drog, Bezpečne na 

internete.  

I toho roku sme pokračovali v Peer programe. Pravidelne sa zúčastňovali stretnutí, ktoré 

organizovalo CPPPaP vo Zvolene. V tomto programe boli aktívne zapojení žiaci 9. ročníka -  

Fryčová, Hermanová, Boborová. V Peer-programe pokračovali aj žiačky 8. ročníka – Lukáčová, 

Gašperová a Ďuríková.V tomto školskom roku sa vytvorila skupina nových peer aktivistov zo 

žiakov 7. ročníka - Dinová, Sojková, Dokoupil a Výbohová. Uskutočnili besedy o škodlivosti 

fajčenia a požívania alkoholu so žiakmi 1.stupňa a žiakmi 5.ročníka našej školy. Žiaci 7.A triedy sa 

zúčastnili akcie „Dúhové dni“ v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám vo Zvolene, kde 

v okresnej súťaži žiakov základných škôl uplatnili svoje vedomosti z oblasti zdravého životného 

štýlu, závislostí, právnej výchovy  a spoločenského správania. Umiestnili sa na 5. mieste. 

V rámci „Týždňa boja proti drogám“ pripravili žiaci 8. ročníka reláciu do školského 

rozhlasu, v ktorej upozornili všetkých žiakov na nebezpečenstvo, ktoré so sebou prináša požitie 

akejkoľvek drogy. Na problematiku drog mala upozorniť aj nástenka vo vestibule školy 

a v jednotlivých triedach. Na ŠH - dievčatá sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej  „ Zober loptu a nie 

drogu“.  Na hodine etickej výchovy v 7. ročníku sa zrealizoval kvíz „Drogy“. 

V rámci hodín výtvarnej výchovy sa zrealizovala výtvarná súťaž Zdravý životný štýl. 

Problematike drogových závislostí venovali pozornosť vyučujúci aj na hodinách 

prírodopisu, etickej, náboženskej a občianskej výchovy na 2.stupni, na 1.stupni na hodinách  

vlastivedy a prírodovedy. 

      Žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na problémové správanie a 

závislosti ohrozujúce život. 

   

                                                                                               

 Sliač 22.06.2012                                                                          Mgr. Marta Miešková,  

                                                                                                      koordinátor prevencie 
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Príloha č. 2 
 

Vyhodnocovacia správa za výchovné poradenstvo 

v šk. r. 2011/2012 

 

V šk. r. 2011/2012 práca výchovného poradenstva /VP/ bola realizovaná v zmysle 

rozpracovaných pokynov MŠ SR pre ďalšie prehĺbenie profesionálnej orientácie a výchovy k voľbe 

povolania na ZŠ A.Sládkoviča Sliač. 

1. Informačná  a poradenská činnosť VP pre žiakov, rodičov, triednych učiteľov a iné 

organizácie. 

2. Individuálna poradenská a konzultačná činnosť pre žiakov a rodičov. 

3. Spolupráca s triednymi učiteľmi a náborovými pracovníkmi SŠ 

4. Spolupráca s CPPP vo Zvolene, špeciálnym pedagógom a detskou lekárkou. 

5. Prehlbovanie poznatkov a právneho vedomia žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú 

zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor 

o právach dieťaťa. 

6. Spolupráca s koordinátorom prevencie drogových závislostí a prepojenie školy s odbornými 

inštitúciami pri zabezpečovaní úloh VP. 

7. Spolupráca so ŠVS v Banskej Bystrici v oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiakov zo 

ZŠ na SŠ a gymnáziá. 

8.   Spolupráca s MsKS v Sliači. 

 9. Spolupráca s PZ pri riešení a predchádzaní problémového správania žiakov, záškoláctva, 

šikanovania a iných prejavov intolerancie. 

        V priebehu školského roka  činnosť VP bola zameraná na poskytovanie informácií o štúdiu 

na SŠ a gymnáziách pre žiakov  8. a 9. ročníka a žiakov končiacich PŠD. 

         V septembri bol pripravený VP plán práce VP a v B - bloku bola zhotovená informačnú 

nástenku o jednotlivých typoch SŠ a gymnáziách v rámci banskobystrického samosprávneho kraja. 

Zároveň informačné materiály boli distribuované aj do jednotlivých tried  na zhotovenie násteniek. 

V spolupráci so špeciálnym pedagógom VP viedlo evidenciu žiakov so ŠVVP. 

          V októbri opätpvne bol VP zisťovaný záujem žiakov o budúce povolania a aktualizovala VP 

hlásenie pre CPPP vo Zvolene a ŠVS v Banskej Bystrici. VP podávala informácie rodičom  

a žiakom končiacich PŠD o ďalšom vzdelávaní. Zároveň VP viedla evidenciu žiakov končiacich 

PŠD v nižšom ako 9. ročníku. Žiaci a rodičia boli obeznámení s konzultačnými hodinami VP. 

          V novembri VP aktualizovala nástenku VP. Zúčastnila sa porady VP vo Zvolene a so 

získanými informáciami boli oboznámení rodičia i žiaci 9. ročníka na triednych schôdzkach. VP 

vypĺňala kontrolné opisy žiakov 9. ročníka. VP organizovala besedy s náborovými pracovníkmi 

z jednotlivých typov SŠ. 

          V decembri podľa ponúk z jednotlivých SŠ sa VP zúčastňovala porád VP na daných školách 

v Banskej Bystrici a vo Zvolene. S novými poznatkami VP priebežne oboznamovala žiakov. 

Zároveň spolu s triednymi učiteľmi a žiakmi 9. ročníka sme sa zúčastnili burzy povolaní vo 

Zvolene pod názvom „Stredoškolák. Žiaci  mali možnosť osobne sa porozprávať so zástupcami 

jednotlivých SŠ o odboroch a možnostiach štúdia na daných školách, o prijímacích pohovor.         

            V januári VP zorganizovala triednu schôdzku pre rodičov a žiakov 9. ročníka, kde  

zúčastnení boli informovaní o podávaní si prihlášok na SŠ a na gymnáziá. Danej schôdze sa 

zúčastnili aj náboroví pracovníci z jednotlivých typov škôl, ktorí informovali prítomných 

s možnosťami štúdia na ich škole, ako aj s možnosťami využitia voľného času. Ďalej VP  

organizovala individuálne pohovory podľa záujmu rodičov žiakov končiacich PŠD. Boli 
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kompletizované prihlášky na SŠ s overovaním talentu pre žiakov 8. a 9. ročníka a v mesiaci február 

postupne zasielané na jednotlivé školy. 

           V mesiaci február VP aktualizovala nástenku VP. Robila individuálne konzultácie pre 

žiakov a rodičov o výbere vhodnej SŠ, uskutočnila som besedy žiakov s náborovými pracovníkmi 

zo SZŠ zo Zvolena , SOŠ Tajovského 30 z B. Bystrice a SŠ - SOŠ automobilovej z B. Bystrice. 

            V mesiacoch marec až apríl VP kompletizovala prihlášky všetkých žiakov končiacich PŠD 

na ZŠ a zasielala ich na jednotlivé typy škôl podľa záujmu žiakov. Zároveň VP jednala s rodičmi 

žiakov končiacich PŠD v nižšom ročníku o ich umiestnení, respektíve neumiestnení na SŠ. V marci 

VP uskutočnila pohovory so žiakmi 8. ročníka o výbere vhodnej SŠ. Vypĺňala prihlášky pre žiakov 

5. ročníka  na 8 - ročné gymnáziá a  VP poskytovala individuálne konzultácie pre rodičov daných 

žiakov. 

           V mesiaci apríl VP informovala rodičov žiakov 8. ročníka o možnostiach výberu vhodnej SŠ 

ako aj o možnostiach získavania informácií o jednotlivých typoch škôl. Zároveň VP dopĺňala 

nástenku VP o aktuálne informácie.  

V tomto školskom roku mali možnosť podať si prihlášku na štúdium na 8-ročnom 

gymnáziu aj žiaci 5. ročníka. Z našej školy danú možnosť  využilo 5. žiakov. Na základe 

prijímacích pohovorov uspeli všetci 5. žiaci.  

VP organizovala besedy s príslušníkmi PZ SR zo Zvolena v Rámci projektu Policajt môj 

kamarát pre žiakov 7.A. triedy.   

            V mesiaci máj počas prijímacích pohovorov VP sledovala umiestnenie žiakov na 

jednotlivých typoch škôl a poskytovala konzultácie o postupe po neúspechu na danom type školy. 

Všetky aktuálne informácie boli zverejňované na nástenke VP. V tomto školskom roku, tak ako aj 

predtým, mali žiaci možnosť podať si prihlášky na dve školy, v prípade overenia talentu si mohli 

podať tiež dve prihlášky. Z toho jednu na súkromnú školu a jednu na štátnu školu.  

Na školy s overením talentu si podala prihlášku na našej škole aj 1 žiačka z praxe. 

Celkove na SŠ s overením talentu v prvom kole bolo podaných 6 prihlášok, z toho počtu 

uspelo 5 žiakov a možnosť zápisu na danú školu využili 3 uchádzači. Jeden žiak využil 

možnosť prijímacích pohovorov na školy s overením talentu v druhom kole, kde aj uspel a bol 

prijatý.  Spolu boli na daný typ škôl prijatí 4 žiaci. 

S družstvom žiakov 7.A. triedy VP zúčastnila okresnej súťaže „Policajt môj kamarát“ vo 

Zvolene, kde sme získali veľmi pekné 2. miesto za starších žiakov a družstvo mladších žiakov sa 

neumiestnilo. 

  V mesiaci jún VP sa podieľala na reorientácii neumiestnených žiakov. Žiaci 8. ročníka 

vypĺňali tlačivá predbežného záujmu o daný typ školy, na základe ktorých potom boli vypĺnené 

vstupné doklady štatistického hlásenia pre CPPP vo Zvolene  a pre ŠVS v Banskej Bystrici, ktoré 

boli zaslané daným inštitúciám elektronickou poštou. 

            Podľa harmonogramu prijímania uchádzačov na SŠ zo SVS z B. Bystrice PV pravidelne 

uskutočňovala export informácií z Proforientu, zabezpečovala opravu databáz pre simuláciu 

poradia, doručovala zber nových informácií pre príslušné SVS. 

 

V školskom roku 2011/2012 končí PŠD na škole 38 žiakov v 9. ročníku, 6 žiaci v 8. 

ročníku, 2 žiaci v 7. ročníku, 1 žiačka v 6. ročníku a 5 žiaci  v 5. ročníku. Žiaci končiaci v 7. 

ročníku, 1 žiačka v 6. ročníku si nepodávali prihlášky na ďalšie štúdium. S ich neumiestením 

súhlasili rodičia, nakoľko splnili podmienky PŠD na ZŠ. 1 žiačka si podávala prihlášku  na ZŠ  

z praxe na konzervatórium, kde neuspela. Spolu na našej škole končí v tomto školskom roku v 

5.- 9. ročníku 52 žiakov. 
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Ročník 

 

SŠ 

 

Hotelová 

akadémia 

 

Gymnázium 

 

Telent. SOŠ, 

Konzervatorium 

 

Nesch. na 

zaradenie 

           9. 22 - 12 4 - 

           8. 4 - - - 2 

           7. - - - - 2 

           6. - - - - 1 

           5. - - 5 - - 

Spolu 

 5.až 9. ročník 
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V Sliači 13. 06. 2012                   Mgr. Mária Gocníková 

             vých. poradca 
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Príloha č. 3 

 

SPRÁVA O  ČINNOSTI  ŠKOLSKÝCH  ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV 

V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI  ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠK. ROKU 2011/2012 

/Mgr. Hoherová Darina/ 

Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých detí v bežných základných školách znamená 

rovnakú šancu pre všetkých. Je prejavom úsilia o odstránenie nespravodlivosti a nerovnosti medzi 

ľuďmi. Zdravotne znevýhodnené deti musia mať rovnaké právo na výchovu a vzdelávanie ako ich 

intaktní rovesníci. Systém integrovaného vzdelávania spolu s intaktnou populáciou predstavuje 

kontinuum od rozličných foriem parciálnej integrácie, poskytovania špeciálnych služieb až po úplné 

začlenenie zdravotne znevýhodneného žiaka v triede bežnej školy. 

           V našej škole venujeme deťom so ŠVVP maximálnu pozornosť. V súčasnosti evidujeme 36  

individuálne začlenených žiakov, ktorí sa vzdelávajú  podľa príslušných vzdelávacích programov. 

Sú to žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia, s telesným 

a mentálnym postihnutím, s poruchou aktivity a pozornosti a žiaci so všeobecným nadaním.  

Jeden žiak má ŠVVP z dôvodu  sociálne znevýhodneného prostredia. 

V tomto školskom roku ukončí povinnú školskú dochádzku 5 individuálne začlenených 

žiakov a všetci budú pokračovať v štúdiu na stredných školách.   

Vykonávali špeciálnopedagogické činnosti vyplývajúce z ich pracovnej náplne, zamerané na 

štyri oblasti pôsobnosti: 

 

1. Práca so žiakmi 

- zamerali sa na depistážne aktivity najmä na 1. stupni ZŠ 

- vykonávali diagnostické sledovania  žiakov  s problémami v učení a v správaní na vyučovacích 

hodinách 

- realizovali orientačnú diagnostika špeciálnych  výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov po návrhu 

triedneho učiteľa a rodičov 

- vykonávali individuálne alebo skupinové /2-3 deti / špeciálno-pedagogické intervencie  zamerané  

na  oblasti, v ktorých majú  žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítanému textu, 

postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, 

rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj 

predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod. -  individuálne 

reedukačné, kompenzačné a stimulačné intervencie 

- zabezpečovali špeciálno-pedagogický servis individuálne začleneným žiakom 

- zabezpečovali komplexnú špeciálno-pedagogická starostlivosť o žiakov – diagnostika, 

prognostika, intervencia, poradenstvo … 

 

2. Spolupráca s učiteľmi 

- spolupracovali s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho 

vzdelávacieho programu individuálne začleneného žiaka,  

- priebežne konzultovali s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom 

procese, o zmenách stratégie výchovy a vzdelávania postihnutého žiaka  v prípade zhoršenia 

zdravotného stavu alebo nezvládania individuálneho plánu  

- poskytovali učiteľom vzdelávajúcim individuálne žiakov odporúčanú odbornú literatúru ako aj 

odborné konzultácie, pripravovali pre integrovaných žiakov pracovné listy, upravovali pre nich 

písomné práce a testy, zhotovovali pre žiakov kompenzačné pomôcky, ktoré mohli využívať žiaci 

na vyučovaní aj doma... 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi a po prejednaní so zákonnými zástupcami vybavovali žiadosti 

na psychologické, špeciálnopedagogické, rediagnostické alebo odborné vyšetrenia 
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- školské špeciálne pedagogičky podľa aktuálnej potreby spolupracovali s výchovnou poradkyňou 

školy ( Testovanie, prihlášky na stredné školy,... ) 

- spolupracovali s MZ pre 1. stupeň a podľa potreby s PK pre jednotlivé predmety v 5.-9. ročníku, 

intenzívne spolupracovali s vedením školy. 

 

3.Spolupráca s rodičmi 

- na pravidelných konzultačných stretnutiach školské špeciálne pedagogičky poskytovali  

poradenský servis rodičom začlenených žiakov v oblasti: 

oboznamovania  s platnou legislatívou 

vysvetľovania odborných pojmov, ktorým rodič nerozumie,  

nácviku používania kompenzačných pomôcok 

úpravy denného režimu a životosprávy dieťaťa 

- navrhnutia optimálnych špeciálnych postupov pri výchove a vzdelávaní žiaka, na elimináciu 

parciálnych oslabení výkonov  a na rozvíjanie špecifických funkcií v domácom prostredí 

- spolupracovali s rodičmi integrovaných žiakov a pri tvorbe individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu 

 

4. Spolupráca so špecializovanými zariadeniami – poradenské zariadenia 

- podľa potreby intenzívne spolupracovali (osobná návšteva, telefonický kontakt, písomný kontakt, 

konzultácie s odbornými zamestnancami poradenských zariadení) s poradenskými zariadeniami - s 

Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ vo Zvolene, Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene,  

- predmetom konzultácií bolo na základe zistených diagnostických výsledkov  vypracovanie IVVP, 

úprava učebných osnov a stratégie výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP   

 

      Okrem už spomínaných aktivít v rámci aktivít pre nepriamu špeciálnopedagogickú činnosť 

špeciálne pedagogičky  

- zhromažďovali a spracovávali podklady pre psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia  

a následne i správy z uvedených vyšetrení 

- viedli a pravidelne aktualizovali evidenciu a celkovú dokumentáciu  žiakov so ŠVVP – Návrh 

na prijatie a Záznam o individuálnej starostlivosti 

- budovali  kabinet ŠŠP  

- pripravovali pre žiakov kompenzačné pomôcky, špeciálnopedagogické pracovné listy 

a upravený učebný materiál 

- priebežne sa vzdelávali formou samoštúdia, 

- zúčastnili sa odborných  prednášok ( Duševné poruchy detí ako ich rozpoznať a ako ich 

riešiť - odborná prednáška, prednášajúcou bola MUDr. Terézia Rosenbergerová a Ako zvládať 

krízy a konflikty (aby si aj učiteľ uchoval duševné zdravie) - odborná prednáška , 

prednášajúcou bola PhDr. Tatiana Majerníková – 21.03. 2012 ) 

- Mgr.  Höherová absolvovala odborný kurz Aspergerov syndróm - aktuálne diagnostické a 

terapeutické možnosti,  lektorkou bola Daniela Jánošíková, PhD. detský klinický psychológ 

dlhoročne zaoberajúci sa problematikou pervazívnych vývinových porúch, najmä oblasťou 

diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky v rámci spektra autitických porúch – 8.06. 2012  

- pravidelne sledovali legislatívne zmeny v oblasti špeciálneho školstva a integrovaného 

vzdelávania a starostlivosti o žiakov so ŠVVP. 

 

 

Dňa 27.06. 2012                                                           Vypracovala: Mgr. Darina Höherová, ŠŠP 
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SPRÁVA O ČINNOSTI  ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠK. ROKU 2011/2012 

/Mgr. Vígľašová Libuše/ 

 

          Činnosť špeciálneho pedagóga v škole určuje informatívno-metodický materiál „Úloha 

školského špeciálneho pedagóga v základnej škole“ a „Pracovná náplň školského špeciálneho 

pedagóga. 

  

1. Depistážna činnosť 

          V priebehu celého školského roka som v spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými 

vyučujúcimi konzultovala vzdelávacie výsledky slabo prospievajúcich žiakov a na základe 

orientačnej špeciálnopedagogickej  diagnostiky som odoslala prihlášky na psychologické vyšetrenie 

pre 6 žiakov s podozrením na prítomnosť špecifickej vývinovej poruchy školských zručností.  

 

2.   Diagnostická a intervenčná činnosť  

          V školskom roku 2011/2012 bolo v mojej starostlivosti 26 individuálne začlenených žiakov. 

Z toho 11 žiakov s diagnostikovanou poruchou aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), 10 žiakov 

s vývinovými poruchami učenia, 4 žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou a jeden žiak bol 

v priebehu školského roka rediagnostikovaný z ADHD na detský autizmus. 

          Vo výchovno-vzdelávacom procese boli žiaci vzdelávaní v súlade s platnou legislatívou 

podľa príslušných vzdelávacích programov a podľa vypracovaných individuálnych plánov.  

Odborné terapeutické činnosti, zamerané na nápravu špecifických funkcií som  priebežne 

realizovala podľa plánov individuálnych intervencií, vypracovaných pre každého žiaka osobitne na 

začiatku školského roka a podľa aktuálnej orientačnej špeciálnopedagogickej diagnostiky.  

          Pri  reedukačnej, kompenzačnej a rehabilitačnej činnosti som postupovala predovšetkým 

podľa rámcového obsahu špecifických predmetov, ktoré je školský špeciálny pedagóg povinný 

uplatňovať pre zvyšovanie výkonu oslabených funkcií.  Pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti 

sú to predmety „Terapeutické a korektívne cvičenia“, „Čítanie a písanie hrou“ a „Pohybová 

výchova pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti“. U žiakov so  špecifickými vývinovými 

poruchami školských zručností sa vyučuje predmet  „Rozvíjanie špecifických funkcií“.  

  

3. Metodická a koordinačná činnosť  

 - na základe aktuálnych skutočností som poskytovala odborné konzultácie pedagogickým 

pracovníkom školy k organizácii, príprave a priebežnej úprave podmienok pre integrované 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

- metodické vedenie a konzultačnú činnosť  som vykonávala tiež pre pedagogických asistentov 

učiteľa 

- na triednych schôdzkach alebo na osobných stretnutiach v rámci konzultačných hodín som 

vykonávala poradenskú činnosť pre rodičov integrovaných žiakov aj pre rodičov intaktných slabo 

prospievajúcich žiakov 

- v rámci kooperácie som aktuálne spolupracovala so školskými poradenskými zariadeniami 

a podľa potreby aj s ďalšími odbornými inštitúciami  

  

4.Ostatné činnosti 

▪ Na základe rozhodnutia  riaditeľa školy som v školskom roku 2011 – 2012 vyučovala predmet 

Slovenský jazyk a literatúra v skupine 10 integrovaných žiakov 5. ročníka. Uskutočnený zámer 

hodnotím vysoko pozitívne (zhodný názor majú aj vyučujúci SJL v ostatných skupinách intaktných 

žiakov 5. ročníka). Vyučovanie prebiehalo primeraným tempom a saturácia špeciálno-

pedagogických potrieb mohla tak byť realizovaná v plnom rozsahu. Pozitívne hodnotím tiež 

možnosť posudzovať aktuálny stav oslabených výkonov individuálne začlenených žiakov priamo 

vo vyučovacom procese, nie len v izolovaných podmienkach individuálnej intervencie. 
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▪ V decembri 2011 som sa zapojila do grantového programu „ING Šanca pre deti“ na zvýšenie 

kvality vzdelávania žiakov s poruchami správania projektom „Nie sme zlí“. Projekt  bol podporený 

finančnou čiastkou, ktorá bola použitá na plat asistentky učiteľa. Asistentka po dobu tri a pol 

mesiaca zabezpečovala špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka, u ktorého bol 

diagnostikovaný Detský autizmus (F 84) v obraze vysokofunkčného jedinca. Projekt mal 

preukázať, že aj dieťa s vážnym postihnutím je schopné úspešne sa vzdelávať  v základnej škole, 

samozrejme pri zabezpečení takých  podmienok, na ktoré má zo zákona nárok. Žiak ukončil 3. 

ročník s vynikajúcim prospechom ( na vysvedčení má len dva predmety hodnotené známkou 2). 

Náprava sociálnych zručností je vzhľadom k diagnóze problematickejšia a dlhodobá (v podstate 

bude sprevádzať žiaka po celý život, iba správnymi výchovnými postupmi je možná čiastková 

korekcia). 

▪ V osobných vzdelávacích aktivitách som sa zamerala predovšetkým na získavanie praktických 

zručností pre skvalitnenie diagnostickej aj terapeutickej činnosti v prospech žiakov so ŠVVP. 

Absolvovala som: 

- odborný seminár „Duševné poruchy detí“ 

- odborný kurz  „Škola pozornosti“ – metodika rozvíjania a korekcie pozornosti 

- odborný kurz  „Test rizika porúch čítania a písania pre raných školákov“ – nácvik práce 

s diagnostickým materiálom, ktorý slúži k včasnému rozpoznaniu prípadných problémov v čítaní 

a písaní na začiatku školskej dochádzky a ktorý zároveň ponúka tréning oslabených oblastí.  

- odborný kurz splývavého čítania „Sfumato“ -  alternatívna metóda čítania, ktorá účinne 

odstraňuje nedostatky v čítaní u intaktných žiakov, ale tiež u žiakov so všetkými stupňami dyslexie 

▪ V priebehu celého školského roka som vyrábala kompenzačné didaktické pomôcky podľa 

aktuálnej potreby integrovaných žiakov a tiež pomôcky pre vlastnú potrebu pri diagnostickej 

a terapeutickej činnosti.  

 

 

 

V Sliači 26.06.2012                                                                          Mgr. L. Viglašová  ŠŠP         
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Príloha č. 4 

 

 

Vyhodnocovacia správa MZ ročníkov 1. – 4.  

ZŠ A. Sládkoviča Sliač 
     

 

Školský rok :  2011/2012 

 

 

Zasadnutia MZ sa konali pravidelne podľa plánu práce MZ na školský rok 2011/ 2012 . 

 

Vedúca MZ: Mgr. Danica Pajtášová 

 

Členovia: Mgr. Alexandra Mihálová 

                 Mgr. Renáta Dinová 

                 Mgr. Eva Lichá                 

                 Mgr. Dana Brestovanská 

                 Mgr. Miroslava Vojteková 

                 Mgr. Mária Sláviková 

                 Mgr. Ingrid Majerská 

                 Mgr. Zlatica Uramová 

                 Mgr. Edita Mechelová 

 

 

 

Plán práce MZ pre ročníky 1. - 4. ZŠ pre školský rok 2011/2012 vychádzal  z týchto 

materiálov: 

 

- Analýza dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2010/2011 na 1.stupni ZŠ 

- Pedagogicko – organizačné pokyny  pre školy na školský rok 2011/2012 

- Plán práce školy a hlavné úlohy školy na šk. rok 2011/2012 

- Koncepcia rozvoja ZŠ A. Sládkoviča Sliač  

- Dohovor o právach dieťaťa 

- Národný program prevencie obezity 

- Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania 

- Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014  

 

Zhodnotenie plnenia cieľov  MZ  šk.roku 2011/2012 

 

Hlavný cieľ činnosti MZ pre ročníky 1. – 4. ZŠ pre školský rok 2011/2012 - Úspešné 

zavedenie novej školskej reformy v súlade s   cieľom vízie našej školy – „ Naša škola - škola,  

ktorej absolventi sú pripravení na život v Eurozóne“ 

 

Hlavný cieľ bol rozpracovaný do týchto špecifických cieľov: 

 

I.  V súvislosti so zavádzaním novej šk. reformy vyučovať príslušné predmety 1.  - 4.ročníka  

v nasledovnom počte VH: 
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Vzdelávaci

a oblasť 

 

Predmet 

 

1. A,  

1. B  

 

 

Predmet 

 

2. A, 

2. B 

 

Predmet 

3.A,  

3.B, 

3.C 

 

 

Predmet 

 

4.A , 

4.B 

 

Jazyk 

a komuniká

cia 

Slovenský 

jazyk 

9 

(8+1) 

Slovenský 

jazyk 

8  

(6 +2) 

Slovenský 

jazyk 

8 

(6+2) 

Slovenský 

jazyk 

8 

/6+2/ 

     Anglický 

jazyk 

3 Anglický 

jazyk 

3 

Matematika 

a práca 

s inform. 

 

Informat. 

výchova 

 

1 

 

Informat. 

výchova 

 

1 

 

Informat.v

ýchova 

 

1 

 

Informat. 

výchova 

 

1 

 Matematika 

 

4 Matematik

a 

5 

(4+1) 

Matematik

a 

5 

(3+2) 

Matematik

a 

4 

/3+1/ 

Príroda 

a spoločnos

ť 

Prírodoveda  

2 

(0+2) 

Prírodove

da 

2 

(1+1) 

Prírodoved

a 

1,5 

/1+0,5/ 

Prírodoved

a 

2 

/1+1/ 

   Vlastiveda 1 Vlastiveda 1,5/1+0

,5/ 

Vlastiveda 2/1+1/ 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná 

výchova 

2 Telesná 

výchova 

2 Telesná 

výchova 

2 Telesná 

výchova 

2 

Umenie 

a kultúra 

Hudobná 

výchova 

1 Hudobná 

výchova 

1 Hudobná 

výchova 

1 Hudobná 

výchova 

1 

 

 

Výtvarná 

výchova 

2/1+1/ Výtvarná 

výchova 

2/1+1/ Výtvarná 

výchova 

1 Výtvarná 

výchova 

1 

Človek 

a svet práce 

 

      Pracovné 

vyučovanie 

1 

Človek 

a hodnoty 

Etická / 

Nábož. 

výchova 

1 Etická / 

Nábož. 

výchova 

1 Etická / 

Nábož. 

výchova 

1 Etická/Náb

ož. 

výchova 

1 

  22 
(17+5) 

 23 
(18+5) 

 25 

(20+5) 
 26 

/21+5/ 

 

              K zavádzaniu novej školskej reformy, ako aj k zhodnoteniu efektívnosti vyučovania podľa 

navrhnutého týždenného počtu hodín , sa konkrétne vyjadrila p .uč. Mgr. E . Lichá . / Viď príloha 

č.1.1/ 

 

II. Pri hodnotení výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov vychádzať z Metodického pokynu  č. 

22/2011. 

 

III.   Zamerať sa na primárnu prevenciu spočívajúcu vo vzájomnej informovanosti medzi rodičmi, 

učiteľmi a vychovávateľmi o potrebách dieťaťa, prístupoch k dieťaťu a metódach výchovy, ako aj 

v sledovanosti rizikových skupín z hľadiska prevencie možného násilia na deťoch. 

 

IV. Venovať pozornosť  upevňovaniu fyzického a duševného zdravia telesnému a pohybovému 

rozvoju žiakov rozširovaním telesno – pohybových aktivít . Zároveň sa takýmto spôsobom zapojiť do 

plnenia úloh Národného programu boja proti obezite.  

 

V. Zamerať sa   na   podporu zdravia,   zdravej   výživy, zdravého spôsobu života a prevenciu 

užívania legálnych aj nelegálnych drog a návykových látok. 
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VI. Zabezpečiť krúžkovú činnosť na 1. stupni. 

 

VII. Naďalej skvalitňovať prácu so žiakmi so špec. výchovno- vzdelávacími potrebami. 

 

VIII. Skvalitňovať prácu s nadanými žiakmi. 

 

IX. Systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

a mimo vyučovacích aktivít. 

 

X. Systematicky spolupracovať s Mestskou knižnicou  a MsKs Sliač 

 

 XI. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na 

environmentálnu výchovu a vzdelávanie. 

 

XII. Rozvoj dopravnej výchovy. 

  

XIII. Zapájať žiakov do rôznych druhov  súťaží.  

 

XIV. Zavádzať prvky IKT do vyučovacieho procesu. 

 

XIV. Celoživotné vzdelávanie učiteľov. 

 

 

I. 

 K zavádzaniu novej školskej reformy vo štvrtom ročníku ZŠ, ako aj k zhodnoteniu efektívnosti 

vyučovania podľa navrhnutého týždenného počtu hodín , sa konkrétne vyjadrila p .uč. Mgr. E . 

Lichá . / Viď príloha č.1.1./ 

 

 

II. 

 Pri hodnotení výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov  sme vychádzali z Metodického pokynu  č. 

22/2011. 

 

 - p. zást. riaditeľa Mgr. D. Brestovanská vypracovala plán kontroly a hodnotenia vedomostí žiakov 

/ vstupné a výstupné ročníkové testy/. Vyučujúce 1. stupňa pravidelne vyhodnocovali vstupné 

a výstupné testy z matematiky a zo slovenského jazyka.  

- Diktáty a kontrolné práce sa hodnotili podľa jednotných kritérií , ktoré sme si stanovili na 1. 

zasadnutí MZ.  P. zástupkyňa uskutočňovala pravidelné kontroly kontrolných diktátov vo všetkých 

triedach 1. stupňa , vyhodnocovala ich prevedenie ako aj výsledky žiakov. 

 

III.  
- Priebežne  sme hodnotili sociálnu atmosféru v triedach  a vytvárali sme podmienky pre tvorivú 

atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. 

- Pri takom správaní žiaka, ktorý svojím správaním ohrozoval bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov v škole sme  postupovali  podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

. O týchto opatreniach vo výchove  oboznámili triedni učitelia zákonných zástupcov žiakov na 

začiatku šk. roka. Zákonní zástupcovia taktiež podpísali Vnútorný poriadok školy pre šk. rok 

2011/2012.  

- V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme priebežne monitorovali  správanie  detí .  

- V prípadoch podozrenia sme bezodkladne riešili vzniknuté problémy 
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v súčinnosti  triedny učiteľ- ostatní vyučujúci- riaditeľ školy- psychologická poradňa- odbor 

sociálnych vecí a rodiny - zástupcovia policajného zboru. 

 

 

IV. 

 

- realizovali sme: 

- cvičenia v prírode 

- úspešne praktizujeme výuku tenisových zručností na hodinách TEV vďaka projektu Tenis do škôl 

- didaktické hry ako súčasť učiva OZŽ 

- turistické vychádzky / Sliačska dolina, Kováčová.../ 

- ŠVP pre žiakov 4. roč. /Tatranská Lomnica/ 

- V zimných mesiacoch bolo v areáli šk. dvora vytvorené klzisko na korčuľovanie / viď príloha/ 

- plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka/viď príloha č.1.3/ 

- žiaci sa zúčastnili behu Sliačskym chotárom 

- žiaci sa zúčastňovali atletických pretekov, futbalových turnajov, školský turnaj vo vybíjanej 3.- 4. 

roč./, streleckých turnajov  a turnajov  bedmintone. 

- činnosť športových krúžkov/tenisový,futbalový,bedminton,strelecký,turistický,  

 

- V spolupráci s Leteckou základňou Sliač sa naši žiaci zúčastnili osláv MDD v areáli Letiska Sliač, 

kde strávili dopoludnie plné pohybu a hier spojené s ukážkami výcviku psov, ukážkami záchranných 

akcií, prehliadkou vojenských lietadiel a vojenskej techniky. Žiaci si vyskúšali aj streľbu zo 

vzduchovky. Upršané počasie  však sčasti narušilo priebeh osláv MDD podľa pripraveného 

scenára. 

 

 

-Žiaci sa zúčastnili podujatia - Na kolesách proti rakovine. Cyklotúry  Sliač- Kováčová a späť  sa 

zúčastnilo takmer 60 žiakov. Jej cieľom bolo podporiť podujatie organizované Rehabilitačným 

centrom v Kováčovej , ktoré sa nieslo v duchu myšlienky - pohybom porazíme rakovinu. 

 

V.  

- Rozpracovali  sme  danú tému na hodinách  prírodovedy- tvorba projektov 

- Aktivity počas Dňa Zeme zamerané na ochranu život. prostredia. 

- Využívali sme  knihu Filipove dobrodružstvá na hodinách čítania v 3. A 4. ročníku. 

- Oslávili sme  Svetový deň mlieka v školách- pohár plný vitamínov. Aktivity  sa konali v rámci tried 

. Vyučujúci zorganizovali v triedach „ Deň zdravej desiaty“. 

-  Deň jablka 

- V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme zabezpečili spoluprácu s Peer –aktivistami 

z druhého stupňa našej školy . 

 

     

VI.  
Žiaci našej školy pracovali v týchto záujmových útvaroch: 

 

Počítačový ..................................  Mgr. D. Slovíková 

 

Futbal  - predprípravka....................p. Bartanus 

 

Futbal  - prípravka........................  Mgr. R. Ištván 

 

Strelecký....................................... .p. Máľusová 
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Tenisový..........................................p.Hoher 

 

Bedmintonový..................................Mgr. M. Suchá 

 

Tvorivé dielne a ľudové remeslá.....Mgr. O. Vonkomerová 

 

Turistický.........................................Mgr. I. Majerská 

 

Vyhodnocovacie správy z jednotlivých krúžkov / viď zdieľané dokumenty riaditeľa školy/. 

 

VII.  

- Pre žiakov so ŠVVP sme vypracovali  individuálne vzdelávacie programy zahŕňajúce aj úpravu  

uč. osnov. 

- Žiaci , ktorí nemali vyjadrenie z poradenského zariadenia so stanovenou diagnózou, na základe 

ktorej by patrili do kategórie žiakov so ŠVVP, sa hodnotili a klasifikovali podľa čl. 1,bod 8 

metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl (MŠaV SR c. 2489/1994-

211 s platnosťou od 1. septembra 1994). 

- Žiaci so zdravotným postihnutím, s poruchami učenia a správania, zo sociálne znevýhodneného 

prostredia , sa  vzdelávali v bežnej triede  na základe odborného vyšetrenia v poradenskom 

zariadení.  Evidovali sme ich ako  žiakov so ŠVVP. 

- Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením sme rešpektovali obmedzenia, 

ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa.  Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania sme  

nehodnotili negatívne tie výkony detí , ktoré boli ovplyvnené ich zdravotným stavom. 

- Pravidelne sme  sledovali zmeny v správaní žiakov a včas sme zabezpečili  prihlášky na odborné 

vyšetrenia. Úzko sme spolupracovali s CPPP Zvolen. 

- Pravidelne  sme organizovali stretnutia a konzultácie s rodičmi detí so ŠVVP. 

- Na škole pôsobili dve špeciálne pedagogičky, ktoré zabezpečovali pravidelnú  odbornú     

starostlivosť podľa stanoveného rozvrhu hodín. 

  

 

XIII. Pri práci s nadanými žiakmi sme rešpektovali  tieto záväzné nariadenia: 

 

-Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním, Štátne vzdelávacie programy pre školy pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním  dostupné na www.minedu.sk 

a www.vudpap.sk. 

 

- Pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre 

intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091 schválené MŠ SR dňa 25. 

augusta 2005 s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1. septembru 2008, 

zostávajú v platnosti. 

 

-Pri vzdelávaní intelektovo nadaných detí a žiakov formou školskej integrácie sme 

spolupracovali  školským špeciálnym pedagógom 

a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene. Výchovno- 

vzdelávacie plány ako aj vhodnosť metodických postupov a obsah vzdelávacieho materiálu pre 

nadané žiačky vyučujúce konzultovali s p. psychologičkou Sládekovou, s PPP Zvolen, ktorá sa 

pochvalne vyjadrila o vhodnosti použitých vyučovacích metodických materiálov, ktoré nadané 

žiačky vypracovávali  pri diferencovanom vyučovaní vo vyučovacom procese .  

  

-Intelektovo nadaných žiakov sme integrovali v bežných triedach  ZŠ.. 

 

http://www.vudpap.sk/
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- Pri vzdelávaní žiaka s intelektovým nadaním v bežnej triede vyučujúce vypracovali 

individuálny vzdelávací program. Tlačivo je súčasťou materiálu ,,Výchovno-vzdelávací 

program žiaka so ŠVVP v základnej škole - program pre intelektovo nadaného žiaka”, 

ktorý bol schválený MŠ SR dňa 25.augusta 2005 pod č. CD-2005-19373/26374-1:091 

s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizovaný k 1.septembru 2008. 

 

- Individuálny výchovno-vzdelávací program žiaka so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý je 

začlenený v bežnej triede základnej  školy vyučujúce zostavili  s ohľadom na špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby žiaka. Pritom využili námety, ktoré poskytujú učebné plány a doplnky k 

učebným osnovám schválené podľa doterajších predpisov. 

 

/ Doplnky k učebným osnovám pre 1.- 4. ročník základnej 

školy pre integrovaných intelektovo nadaných žiakov schválené MŠ SR dňa 25. augusta 

2005 pod č. CD-2005-19372/26372-1:091 s platnosťou od 1. septembra 2005, 

aktualizované k 1. septembru 2008.  Učebný plán a doplnky k učebným 

plánom pre 1. – 4. ročník základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním schválené 

MŠ SR dňa 30. augusta 2007 pod č. CD-2007-16094/33586-1:095, aktualizované k 1. 

septembru 2008./ 

- Naše nadaní žiaci pracovali pod vedením špeciálnych pedagógov a učiteľov na 

individuálnych hodinách, kde postupovali podľa individuálnych plánov s rozšíreným 

vyučovacím obsahom v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne. Títo žiaci získali vynikajúce 

ocenenia vo vedomostných , matematických ale aj umeleckých súťažiach/ viď výsledky 

súťaží/ 

 

IX. 

- Zúčastnili sme  sa akcie na podporu čitateľskej gramotnosti pod názvom Čítanie s Osmijankom 

pre žiakov 3. -  4. ročníkov. Projekt bol prínosom vo vyučovacom procese a obohatil hodiny čítania 

na prvom stupni. 

-  Čitateľský maratón 2012- prebehol v kine Hron. Žiaci  3. – 4. roč. si zmerali sily  v čitateľských 

zručnostiach. Najlepší čitári jednotlivých tried boli odmenení peknou knihou. 

- Beseda pre žiakov 1. ročníka- Ako vzniká kniha. 

-  Zapojili sme sa do súťaže Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského II. 

- Veľký pozitívny  ohlas mala beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou, ktorá primeranou 

a vtipnou formou pripravila prezentáciu svojej knihy Šušľavá mušľa. 

-     Beseda so spisovateľom Petrom Urbanom . 

- Žiaci prvých ročníkov boli na konci šk. roku slávnostne pasovaní do klubu čitateľov. 

-  Na škole sme organizovali výstavy kníh spojené s predajom  / v rámci mesiaca knihy/. 

- Žiaci  tretích ročníkov  sa zúčastnili atraktívnej akcie Noc s Andersenom zameranej na podporu 

a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov.Žiaci strávili celú noc v mestskej knižnici pod 

vedením p. knihovníčky R, Šeniglovej a p. učiteľky D. Pajtášovej. Žiaci pripravovali 

rozprávkové listy na strom Rozprávkovník a zasadili ozajstný strom Rozprávkovník do záhrady 

pri MsKS Sliač. Potom žiaci zhotovili svoju vlastnú pamätnú knihy, pod vedením skúsenej 

aranžérky p. Trebuľovej. Bohatý program pokračoval hlasným čítaním rozprávok s následnou 

dramatizáciou, vychádzkou do kúpeľov- spojenou s hľadaním indícií na tému Dobšinského 

ľudových rozprávok, hodinou kvízov  a hier, putovaním z rozprávky do rozprávky, počúvanie 

rozhlasu Noc s Andersenom. V závere sa konala pyžamová párty a hľadanie pokladu v knižnici 

v tme s baterkou. Nasledoval spánok vo svete rozprávok. Ráno žiaci opúšťali knižnicu plní 

dojmov a nezabudnuteľných zážitkov. 

 

V spolupráci s MsKS Sliač  sme pripravili aj  tieto podujatia: 

-Karneval    masiek   

-Mikulášska besiedka                                                                               
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-Míľa pre mamu 

-Cesta rozprávkovým lesom                                        
 

X.  
- Pri tvorbe Školských vzdelávacích programov sme sa podieľali na implementácii prvkov 

environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu. 

- Organizovali sme zber papiera, starých mobilných telefónov,  a  plastových fliaš.  

-  Podnecovali sme  žiakov k odhadzovaniu batérií do špec. kontajnera na našej ZŠ. 

-  Pravidelne sme so žiakmi čistili okolie školy od odpadkov. 

- Žiaci  v rámci ŠKD čistili pramene v kúpeľoch. 

- Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili Výstavy domácich zvierat v Badíne 

- Žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili besedy s lesníkom. 

- Žiaci 4. ročníka navštívili Planetárium v Žiari nad  Hronom. 

- V rámci ŠVP návšteva Prírodovedného múzea v Tatranskej Lomnici, Meteorologickej stanice 

na Skalnatom plese, beseda s členom horskej služby... 
- Žiaci 3.C mali možnosť 

absolvovať aj besedu s poľovníkom, zameranú hlavne na poznávanie a ochranu lesnej zveri. 

- Nezabudnuteľnou akciou bolo vystúpenie Klubu sokoliarov zo Zvolena./viď príloha č.6/ 

- 20.4.2011 sme organizovali Deň Zeme / viď príloha č . 2 / 

 

XI. 

- MŠ SR vytvorilo aj v tomto školskom roku podmienky na výcvik žiakov základných škôl na 

detských dopravných ihriskách. Vďaka tomu aj naša ZŠ bezplatne zabezpečila praktický výcvik a 

teoretické vyučovanie pre žiakov  1.až 4. roč. na detskom  dopravnom ihrisku Nicholtrack vo 

Zvolene . 

- Žiacii absolvovali besedy s dopravným policajtom. 

- Žiaci 1. a 2.  ročníkov  venovali dopravnej výchove  aj vyučovacie hodiny prírodovedy a 

vlastivedy, pričom využívali pracovné zošity určené na dopravnú výchovu. Pracovali aj 

s internetovou stránkou  www.skodahrou.cz  , ktorá žiakom pútavou formou   sprístupnila učivo 

dopravnej výchovy. 

 -Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili okresnej súťaže Policajt môj kamarát 

  

XII.  

- Žiaci prvého stupňa sa zapojili do rôznych súťaží:    

matematická pytagoriáda ,Všetkovedko( súťažili všetci žiaci 3. ročníkov), Maxík, Klokanko, Taktik,  

Genius Logikus,  I- Bobor, Hviezdoslavov Kubín, Literárny Zvolen, Literárny Kežmarok, Slávik 

Slovenska, čítanie s Osmijankom, Comparo ( zapojili sai všetci žiaci 4. ročníkov našej 

školy),Európa v škole,  súťaž v rétorike, futbalové turnaje, strelecké súťaže, súťaže v bedmintone,  

atletické súťaže, Policajt môj kamarát  .  

  

Vyhodnotenie súťaží (     Výsledky súťaží  svedčia o vysokej odbornej pripravenosti našich 

pedagógov, ktorí  kvalitne pripravili žiakov na súťaže vo všetkých výchovno-vzdelávacích 

oblastiach. Naša škola môže byť právom hrdá na mimoriadne dobré výsledky žiakov 

v športových, umeleckých , matematických ale aj všeobeno-vzdelávacích súťažiach):                      

 

Súťaž  iBobor  

 Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej  súťaže iBobor. Zadané úlohy z 

Informatiky riešilo 102 žiakov našej školy.  
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Výsledky v jednotlivých kategóriách - školské kolo: 

Bobríci: 

1. Petra Kassášová  3.C 

2. Lucia Ondrišíková 4.A 

3. Ján Gondáš 4.A 

    Tereza Pápežová 4.A 

Hviezdoslavov Kubín 

regionálne kolo 

zo dňa  17.4.2012 

konanej v CVČ DOMINO vo Zvolene 

 

2. miesto : Pavlínka Púpalová –žiačka 3.B triedy – próza 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 

obvodné kolo 

zo dňa  4.4.2012 

konanej v CVČ DOMINO vo Zvolene 

 

1. miesto : Pavlínka Púpalová –žiačka 3.B triedy – próza 

 

 

Matematická súťaž Klokanko  2011/2012 

Úspešní  riešitelia v jednotlivých ročníkoch  1. stupňa: 

1.ročník 

86,7%    Ivan  Marianek          1.B 

85%       Alexandra  Čechová  1.A 

2.ročník 

85,6%  Šimon  Šupa                     2.B     

82,2%   Chovancová  Dominika 2.B 

82.2%    Siakeľ  Tomáš                 2.B 

 80%      Trnka Tomáš                   2.B 

70%      Králiková Natália             2.B 

73,3 % Kostúrová  Simona          2.B 

71,1%  Kováč Bohuš                     2.B 

76,7%  Šoóšová  Monika             2.A     

3.ročník 

100 %  Petronela Kasášová      3.C 

78,8 % Šimon Považanec         3.C 

76,7 % Karolína Medveďová    3.B 

66,7 % Marek Macháč              3.C 

4.ročník 

94,4%  Jakub Pálka             4.A 

75,6%  Tereza Pápežová    4.A 
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-V kategórii KLOKANKO 3 sa  v rámci Slovenska na  1. mieste umiestnilo 27 žiakov.  Medzi  

nimi sa umiestnila aj naša žiačka Petronela Kasášová z 3.C – úspešnosť  

100%. 

 

Vyhodnotenie   Pytagoriády   -školské kolo      3. a  4. roč. 

 

Meno  trieda Body za 

úlohy 

Body za čas Spolu  

1. Pálka Jakub 4.A 10 8 18 Úspešný riešiteľ 

2. Pápežová 

Tereza 

4.A 12 5 17 Úspešný riešiteľ 

3. Mašlej Juraj 4.A 11 4 15 Úspešný riešiteľ 

 
 

 

   

Meno   

Body za 

vypočítané 

úlohy Body za čas Spolu   

Kasášová Petronela 3.C 13 8 21 Úspešný riešiteľ 

Ambróziová Viktória 3.A 12 8 20 Úspešný riešiteľ 

Medveďová Karolína 3.B 11 

 

9 20 Úspešný riešiteľ 

Macháč Marek 3.C 11 8,5 19,5 Úspešný riešiteľ 

Dlapka Michal 3.B 11 8 19 Úspešný riešiteľ 

Andrášiková Katarína 3.B 10 8 18 Úspešný riešiteľ 

Slamová Anna Mária 3.A 10 7 17 Úspešný riešiteľ 

Hevessy Carlo 3.B 10 6 16 Úspešný riešiteľ 

Rapčan Marek 3.A 10 6 16 Úspešný riešiteľ 

Bibová Michaela 3.A 10 5 15 Úspešný riešiteľ 

Raniaková Janka 3.A 10 5 15 Úspešný riešiteľ 

 

 

Pytagoriáda- obvodné kolo 2011/2012 

Uspešní riešitelia: 

Petronela Kasášová 3.C – 5. miesto 

Karolína Medveďová 3.B – 8. miesto 

 

 

Matematická súťaž MAKSÍK    2011/2012 -  1.stupeň 

Výsledky žiakov po celoročnom súťažení 
 

        Žiaci po 5.kolách riešenia úloh získali konečný počet bodov a tí najúspešnejší aj peknú vecnú 

odmenu. Odmenení z jednotlivých tried  boli nasledovní žiaci: 

 

Anna Čekanová a Dominika Ďurčíková                  2.B                    

Petra Pálková                                                             2.B                

Renné Hevessy                                                          2.B                 

Šimon Šupa                                                               2.B               

Tomáš Trnka                                                            2.B               
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Viktória Kokolusová                                                2.B               

Kristína Orságová                                                   3.A               

Michal Dlapka                                                         3.B             

 Tereza Pápežová                                                    4.A      

             

 

Víťazi súťaže Európa v škole 2011/2012- okresné kolo 

 

Kategória – výtvarná práca 

1. miesto Laura Bakšová 1.B 

Kategória - literárna práca 

1. miesto Petronela Kasášová 3.C 

 

 

Slávik Slovenska- obvodné kolo 

 

1. miesto  Pavlínka Púpalová     3.B 

 

 

 Atletika – obvodné kolo  

  

         Žiaci 1. stupňa našej školy získali v rámci obvodu až 7 ocenení. Popredné priečky vybojovali 

títo žiaci: 

 

Skok do diaľky- 3. miesto- Zuzana Madlenová 4.A 

Beh na 600 m – 2. miesto – Jakub Urban 4.B 

Beh na 50 m- 2.miesto – Zuzana Madlenová 4.A 

Hod kriket. loptičkou – 1. miesto- Erik  Bartoš 4.A 

Beh na 50 m – 2. miesto- Vladimír Paľko 4.B 

Hod. kriket. loptičkou- 2. miesto- Simeon Suchý 2.A 

Skok do diaľky -  2. miesto- Dominika Ďurčíková 2.B 

 

 

Komparo  - súťaž žiakov 4. ročníka vo všeobecno- vzdelávacích predmetoch 

 

Najúspešnejší  žiaci v testovaní  KOMPARO  2011/2012 

 

MATEMATIKA 

 

   Meno žiaka                                 úspešnosť 

IV.A     
1. Lucia Ondrišíková                             100%  

2. Tereza Pápežová                               100% 

3. Milena Mázorová                               96% 

4. Peter Patkoš                                        92% 

5. Rebeka Berdisová                               90% 

6. Roman Ťapušík                                   86% 

7. Jakub Pálka                                          84% 

8. Erik Bartoš                                           80% 

IV.B 

1. Alexej Blišťan                                     80% 
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PRÍRODOVEDA 

 IV.A 

1. Rebeka Berdisová                            100% 

2. Lucia Ondrišíková                            100% 

3. Jakub Pálka                                       100% 

4. Tereza Pápežová                              100% 

5. Peter Krnáč                                       94,1% 

6. Tadeáš Madlen                                 94,1% 

7. Juraj Mašlej                                       94,1% 

8. Milena Mázorová                             94,1% 

9. Zuzana Madlenová                           91,2% 

10. Lukáš Bíreš                                       85,3% 

11. Peter Patkoš                                    85,3% 

IV.B 

1.Lenka Puškárová                               85,3% 

 

SLOVENSKÝ JAZYK 

IV.A 

1. Tereza Pápežová                             90,1% 

2. Rebeka Berdisová                           85,9% 

3. Barbora Parobeková                      85,9% 

4. Lucia Ondrišíková                           84,5% 

5. Zuzana Madlenová                         80,3% 

6. Peter Patkoš                                    80,3% 

 

VLASTIVEDA 

IV.A 

1. Rebeka Berdisová                          94,1% 

2. Juraj Mašlej                                     88,2% 

3. Tadeáš Madlen                               85,3% 

4. Jakub Pálka                                     82,4% 

IV.B 

Jakub  Turčan                                    91,2% 

 

VŠEOBECNÉ  ŠTUDILNÉ  PREDPOKLADY 

IV.A 

1. Tereza Pápežová                    90% 

2. Lucia Ondrišíková                  85% 

3. Barbora Parobeková             80% 

4. Milena Mázorová                  80% 

IV.B 

Lenka  Puškárová 80% 

 

 

Všetkovedko- vedomostná súťaž zameraná na riešenie úloh zo všetkých vzdelávacích 

predmetov 1. stupňa 

 

      Súťaže sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov našej školy. Sily si zmerali  s viac ako 2700 žiakmi 

z celého Slovenska. V silnej konkurencii v rámci Slovenska naši žiaci vybojovali: 

 

3.miesto      Karolína Medveďová   3.B 

4.miesto      Petronela Kasášová     3.C 
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6.miesto      Marek  Macháč            3.C 

12.miesto   Janka Raniaková           3.A 

24.miesto   Filip Kuterka                    3.C 

25.miesto   Joanna  Baranová          3.C 

 

Titul najúspešnejší Všetkovedko ešte vybojovali: 

Anna  Mária Slamová   3.A 

 Hannah Teremová       3.A 

 Ema  Mrázová              3.B 

Pavlína Púpalová          3.B 

Dominika Chovancová 2.B 

       

  

Matematická súťaž TAKTIK 
 

Najlepšie výsledky po 4. sérii úloh: 

1.miesto Alexander Išteneš           2.B 

1.miesto Viktor Meluš                   2.B 

1.miesto Dominika Chovancová  2.B 

1.miesto Joanna Baranová           3.C 

1.miesto Filip Kuterka                    3.C 

1.miesto Jakub Sarvaš                  3.C 

 

 

Genius Logikus 

( súťaž hlavolamov a logických úloh) 
 

Najviac bodov zo všetkých žiakov našej školy získala žiačka Petronela Kasášová 3.C- 94% a 

zároveň   získala  titul vynikajúci medzinárodný riešiteľ. Titul vynikajúci riešiteľ získal aj Juraj 

Mašlej 4.A.- 85%. 

  

XIII.  
 

- V zmysle stratégie informatizácie regionálneho školstva  sme  zvyšovali  kvalitu školy tým, že 

sme vytvárali pre žiakov prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými prostriedkami 

. Prostredníctvom  IKT sme  optimalizovali podmienky vyučovacieho procesu. Na škole sme 

využívali tri  počítačové učebne. 

- Informatickú výchovu sme zaviedli ako povinný predmet v rámci nového ŠVP v 1.ročníku.  

- Na našej škole žiaci pracovali v dvoch počítačových krúžkoch pod vedením skúsených lektorov. 

-Vo vyučovacom procese sme využívali  výukový softver/ Detský kútik- vyučovanie SJ, Matematika 

1. – 2. , Alík, Prírodoveda, Vlastiveda pre 4. ročník,Cabri geometria ,  výukový sofver pre 

interaktívnu tabuľu zameraný na výuku angličtiny v 3.a 4. roč. kompatibilný s učebnicou Family 

and friends, ktorú využívame pri výuke angličtiny v 3. A 4. Ročníku 

-Zapájame sa do projektu Planéta vedomostí- celý rok sme mali voľný prístup k učebným 

materiálom. Na prvom stupni učitelia využívajú aj metodické príručky vydané v súlade s projektom 

Planéta vedomostí. 

-Využívame portál digitálnych učebníc E- aktovka 

- Učitelia našej školy majú bezplatný prístup na portál www.zborovna.sk, z ktorého získavajú 

množstvo didaktických materiálov. 

 

XIV. 

-V rámci národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov, v 

súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, 

http://www.zborovna.sk/
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realizovaného Štátnym pedagogickým ústavom, v rámci Operačného programu Vzdelávanie, si 

učitelia 1. stupňa ZŠ  dopĺňali kvalifikáciu o cudzí jazyk na úroveň B2 Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky a didaktiku cudzieho jazyka so zameraním na cieľovú skupinu detí. 
 

Z 1. stupňa našej ZŠ sa do takto vzdelávali  títo pedagógovia: 
 

Mgr. D. Brestovanská 

Mgr. Z. Uramová 

Mgr. A. Mihálová 

Mgr. D. Pajtášová 

Mgr. R. Dinová 

Mgr.M.Vojteková 

 

 Závery a odporúčania pre budúci školský rok 

 

- Naďalej zachovávať bohatú spoluprácu medzi učiteľmi 1. stupňa..  

- Naďalej rozvíjať vzťahy učiteľ- žiak, učiteľ – rodič. 

- V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa   priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V 

prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne 

zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých 

príznakov záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo 

psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov 

extrémizmu a pod. 

-Zamerať sa na zlepšenie čitateľských  a komunikačných zručností žiakov. 

-Viac využívať moderné vyučovacie formy vzdelávania. 

- Účelne využívať didaktickú techniku. 

- Účelne využívať všetky  počítačové učebne. 

- Naďalej zachovávať bohatú krúžkovú činnosť. 

- Naďalej skvalitňovať prácu s integrovanými deťmi. 

-Dôkladne dodržiavať rovnaké kritériá pri hodnotení štvrťročných prác a kontrolných diktátov .     

  Rovnako dôsledne zachovávať obsahovú a formálnu jednotnosť pri zadávaní štvrťročných   

  písomných prác a kontrolných diktátov. 

-Venovať náležitú starostlivosť nadaným žiakom. 

- Zlepšiť spoluprácu s MŠ. 

- Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces v zmysle nového školského zákona. 

- Viac využívať prvky sebahodnotenia vo vyuč. procese. 

- Viac využívať prvky IKT vo vyuč. procese. 

- Viac využívať skupinovú prácu ako metódu zvyšovania interpersonálnych kompetencií žiakov. 

-Zamerať sa na propagáciu vynikajúcich výsledkov žiakov 1. stupňa. 

 

 

 

                                                                                                       Vypracovala.: Mgr. D. Pajtášová 
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Príloha č. 5 

 

Vyhodnotenie práce PK SJL 

pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač v školskom roku 2011 / 2012 
 

 

Predmetová komisia pracovala v tomto zložení:  
 

Vedúca:     p.  PaedDr. Jana Čillíková 
 

Členovia:   p. Mgr. Jarmila  Fedorová 

                   p. Mgr. Alena  Henešová 

                   p.  Mgr.Katarína  Krutá 

                   p.  Mgr.Elena  Plichtová 

 

Všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní, odbornosť vyučovania je 100%. Predmetová komisia 

pracovala podľa plánu práce, ktorý bol schválený na zasadnutí PK SJL dňa 27. 8. 2011.   
 

Hlavné ciele, ktoré sme si naplánovali v oblasti riadiacej, vzdelávacej i materiálneho 

zabezpečenia,  boli splnené . 
 

Všetci vyučujúci pracovali v priebehu školského roka podľa schválených učebných osnov, 

učebných plánov a štandardov. V piatom, šiestom, siedmom a ôsmom  ročníku sme pracovali podľa 

nového ŠVP.  

Písomné práce a kontrolné diktáty boli vo všetkých ročníkoch napísané podľa osnov. Učivo 

bolo vo všetkých ročníkoch prebrané podľa TVVP 

 

1. Riadiaca oblasť  
 

V rámci predmetu SJL sme spolupracovali pri riešení odbornej problematiky, vymieňali sme 

si skúsenosti v rámci PK i počas prestávok. S vedením školy sme spolupracovali pri plnení úloh 

z plánu práce školy. Vyučujúce p. Krutá a Čillíková boli členkami odborných porôt v okresných 

súťažiach. Pani uč. Čillíková sa zúčastnila odborného seminára NÚCEM o testovaní žiakov 4. a 9. 

ročníka, p. uč. Krutá sa zúčastnila odborného seminára o recitácii. 

Pracovali sme s odbornou literatúrou.  

 

2.  Vzdelávacia oblasť 
       

5. ročník – žiaci 5. ročníka sa postupne adaptovali na systém výučby na II. stupni.  Učebné 

plány boli splnené vo všetkých troch zložkách. V tomto školskom roku boli žiaci 5. ročníka 

rozdelení do troch skupín podľa výkonnosti.  Takéto delenie sa osvedčilo. V skupinách bol menší 

počet žiakov s približne rovnakým výkonom, preto bola práca na hodinách efektívnejšia. Dobrí 

žiaci učivo zvládli, pretože mnohé veci sa učili už vo štvrtom ročníku. Slabší žiaci mali problém 

najmä s pravopisom. Pri čítaní literárnych ukážok mnohí žiaci majú problém čítať s porozumením, 

prípadne samostatne pracovať s textom ukážky. Bolo potrebné viesť ich k samostatnosti pri 

vypracúvaní úloh. Niektorí žiaci sa úspešne zapojili do literárnych súťaží. 

V slohu písali žiaci samostatnú písomnú prácu – rozprávanie s prvkami opisu. Pre mnohých žiakov 

bola veľmi náročná, preto príprave vyučujúce venovali viac hodín.  Najťažšia bola práca v tretej 

skupine, kde boli žiaci prospechovo najslabší, mali problémy so sústredenosťou a disciplínou na 

hodine.  

6. ročník – Žiaci šiesteho ročníka zvládli predpísané učivo. Lepšie výsledky dosiahli žiaci 

6.B. triedy. V 6.A. triede sú žiaci menej aktívni, menej zodpovednejší a prejavujú menší záujem 

o učenie. Žiaci napísali predpísaný počet diktátov a kontrolných prác. V gramatike pretrvávajú 
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problémy s pravopisom, v literatúre boli žiaci vedení k čítaniu s porozumením, cvičili pozornosť 

a sústredenie sa. Pokúšali sa i o samostatnú literárnu tvorbu, ktorou sa úspešne zapojili do 

literárnych súťaží v rámci okresu i Slovenska.  

Žiaci pracovali i s čitateľským denníkom, o prečítaných knihách besedovali a robili si krátke 

zápisky. Niektorí žiaci majú ešte i v 6. ročníku slabú čitateľskú techniku čítania, čo vyplýva 

z nezáujmu žiakov o čítanie kníh. Žiaci absolvovali Komparo. Výsledky zodpovedali známkam. 

7. ročník – Učivo bolo prebraté podľa plánu. Žiaci napísali predpísaný počet diktátov 

i písomných prác.  Najlepšie sa pracovalo so žiakmi 7.A. triedy, ktorí aktívne pristupovali k učeniu, 

zapájali sa  úspešne do súťaží  a projektov. V 7.B. triede je práca  náročnejšia. Príčinou je zloženie 

tried. V každej z nich sú i žiaci rómskeho pôvodu, ktorí  nejavia záujem o učenie a niektorí z nich 

majú i vysokú absenciu.  

Tradične  náročné je gramatické učivo. Najmä pre slabších žiakov. V literatúre a v slohovej zložke 

si počínali pomerne dobre, i keď majú tendenciu k povrchnosti. Chýba fantázia,  tvorivosť a najmä 

dôslednosť v príprave na vyučovanie . 

8. ročník –  Žiaci ôsmeho ročníka prebrali učivo podľa plánu  vo všetkých zložkách. 8. A. - 

žiaci v tejto triede pracovali veľmi aktívne, sú šikovní, samostatní v prístupe k učivu.  So žiakmi sa 

pracovalo dobre, prevažne majú záujem o učenie i keď aj tu sú žiaci prospechovo slabší. Žiaci sa 

úspešne zapojili do súťaží na okresnej i celoslovenskej úrovni. V 8.B. triede sa pracovalo 

neporovnateľne ťažšie. Najťažšia bola práca v 8.C. triede, kde je veľa slabých žiakov, žiakov 

opakujúcich ročník i Rómov. Vysoká absencia, nulová príprava na vyučovanie, nezáujem o učenie  

/ až na pár výnimiek / charakterizuje túto triedu.  

Vedomosti si žiaci overili písaním Kompara. Výsledky zodpovedali vedomostnej úrovni žiakov . 

9. ročník – Žiaci deviateho ročníka zvládli predpísané učivo podľa plánu. V príprave na 

Monitor 9 nám veľmi pomohla hodina Cvičenia zo SJL, ktorú sme využili na zopakovanie 

a utvrdenie učiva. Žiaci 9. ročníka absolvovali  Monitor 9 a v máji niektorí i  prijímacie pohovory. 

Výsledky Monitoru zodpovedali úrovni žiakov. Žiaci 9.A. triedy dosiahli priemer 72 %, žiaci 9.B. 

triedy priemer nedosiahli celoštátny priemer, hoci vyučujúca venovala príprave žiakov veľkú 

pozornosť. Celkovo sme však prekonali celoštátny priemer, keďže sme dosiahli priemer 58, 2 % / 

celoštátny priemer bol 54, 5 % / .    

V súlade s odporúčaniami POP pre školský rok 2011/2012 sme v práci so žiakmi viac využívali 

štandardy, najmä pri príprave písomných prác a pri opakovaní učiva, viedli sme žiakov 

k samostatnosti a tvorivosti.  

S využitím materiálov z MC B.B.  sme u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením i komunikatívnosť. 
 

Vyučujúce SJL viac využívali IKT i virtuálnu knižnicu, do ktorej prispievali najmä p. uč. 

Henešová a Krutá, ale i ostatné vyučujúce SJL.  

Pani učiteľka Krutá i v tomto školskom roku viedla nástenný časopis Rozlet, do ktorého prispievali 

žiaci svojimi literárnymi prácami.  

Na vyučovacích hodinách sme využívali i regionálne prvky, pričom sme využili i materiály o A. 

Sládkovičovi a ostatných spisovateľoch, ktoré sú k dispozícii vo Vlastivednej sieni.  
 

Počas celého školského roka sme aktívne spolupracovali s MsKS, najmä s mestskou 

knižnicou.   V rámci rozvoja čitateľských zručností sa žiaci mohli zapojiť i do súťaže O najlepšieho 

čitateľa. Zvíťazila žiačka Barbora Hermanová z 9.A. Žiaci 5. ročníka  sa zúčastnili besedy 

o rozprávke, žiaci 6. ročníka absolvovali besedu o vzniku písma. Žiaci 7. ročníka absolvovali 

besedu o prečítanej knihe, žiaci 8. ročníka navštívili Krajskú knižnicu vo Zvolene, podobne i žiaci 

9. A triedy. Žiaci 9. A absolvovali besedu o povesti. 

V spolupráci s mestskou knižnicou sme absolvovali Maratón v čítaní. Zúčastnili sa žiaci 5. – 7. 

ročníka. 
 

V spolupráci s MsKS i SPOZ  sme pripravili viacero podujatí: Stretnutie s dôchodcami, Deň 

učiteľov, Deň matiek, Rozprávkový les, Rozlúčka s deviatakmi, v rámci plánu práce školy relácie 

do školského rozhlasu. 
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I v tomto školskom roku sme sa  úspešne zapojili do literárnych  a jazykových súťaží: 
 

Prečo mám rád slovenčinu – školské a regionálne kolo, v regionálnom  kole sme boli vyhodnotení 

ako najúspešnejšia škola v okrese, práce postúpili do celoslovenského kola. V celoslovenskom kole 

mal ocenenú prácu žiak Peter Krutý, 8.A.  
 

Európa v škole – školské a regionálne kolo, v regionálnom kole sme boli vyhodnotení ako 

najúspešnejšia škola, práce postúpili na celoslovenké kolo 
 

Hviezdoslavov Kubín – školské, obvodné a regionálne kolo 
 

Detský literárny Zvolen – ocenené práce v regionálnom kole, Barbora Hermanová z 9.A. sa stala 

laureátkou súťaže. 
 

Rétorika – školské , obvodné i regionálne kolo 

 

Olympiáda zo SJL  
 

Poznámka: Vyhodnotenie súťaží je prílohou tejto správy . 

 

3. Oblasť materiálneho  zabezpečenia: 
 

V rámci materiálneho zabezpečenia sme kúpili 1 prehrávač, jazykové príručky, pomôcku na 

vyučovanie literatúry . Nevyčerpané finančné prostriedky chceme využiť na zakúpenie jazykových 

slovníkov. 

 

Odporúčania pre budúci školský rok: 
 

1. I naďalej realizovať odporúčania inšpekcie – viac využívať moderné metódy a  formy práce, 

trénovať čítanie  s porozumením, dbať na presnú a jasnú formuláciu cieľov a nezabúdať na 

sebahodnotenie žiakov v priebehu i v závere hodiny. 

2. Využiť vzdelávacie ponuky MC BB. Aplikovať získané poznatky v praxi. 

3. Zdokonaľovať sa v používaní IKT a v jej využívaní na hodinách SJL.  

4. Priebežne dopĺňať kabinet SJL  o nové učebné pomôcky. 

 

Pripomienky a námety PK SJL pre vedenie školy: 
 

1. Zohľadniť náročnosť vyučovacieho predmetu a nezaraďovať predmet na 5. a 6. vyučovaciu 

hodinu. 

2. Nemeniť vyučujúcich SJL v ročníku – v záujme žiakov i učiteľov SJL. Žiak si vytvorí vzťah 

k vyučujúcemu, zvykne si na určitý systém práce a učiteľ môže vidieť výsledky svojej 

práce. Pravidlo, že 1 vyučujúci si vedie svojich žiakov od 5. až do 9. triedy má svoje 

opodstatnenie, a to najmä v predmetoch, ako je SJL a MAT.  

3. Ak je potrebná zmena vyučujúceho SJL zo závažných príčin, konzultovať túto zmenu 

vopred s dotknutými vyučujúcimi, zohľadniť ich názory a pripomienky. 

4. Pokiaľ je to možné, nech 1 vyučujúci vyučuje v paralelných triedach.   

5. Keďže PK SJL je odborný poradný orgán vedenia školy, resp. mal by ním byť, bolo by 

vhodné vopred konzultovať všetky závažné zmeny týkajúce sa vyučovania SJL s PK 

SJL a pri rozhodovaní vziať do úvahy pripomienky a námety členov PK SJL, okrem 

iného i preto, že sú v danom predmete  erudovaní a najviac kompetentní. 

 

 

 

Sliač 25. 6. 2012                                                             Vypracovala: Jana Čillíková 

                                                                                                  Vedúca PK SJL 
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Detský literárny Zvolen  2012 

 

ZŠ A. Sládkoviča Sliač sa  i v školskom roku 2011 -2012 zapojila do literárnej 

súťaže DETSKÝ LITERÁRNY ZVOLEN . Naši žiaci úspešne reprezentovali školu  

v regionálnom kole súťaže. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 22. 

marca 2012  v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. 

 

Ocenení žiaci: 

II. kategória : 

1. Martin Giertl, 5.C 

III. kategória:  

3. Juraj Rosík, 8.A 

 

Laureátkou súťaže a absolútnou víťazkou sa stala Barbora Hermanová, 9.A 

Všetky ocenené práce postupujú do celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok. 

Žiaci pracovali pod vedením svojich vyučujúcich PaedDr. J. Čillíkovej,  a Mgr. 

A. Henešovej. 
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               Výtvarná a literárna súťaž EURÓPA V ŠKOLE 
 

 

   ZŠ A. Sládkoviča v Sliači sa aj v školskom roku 2011/2012 zapojila do medzinárodného 

projektu EURÓPA V ŠKOLE. Motto 59. ročníka súťaže bolo EURÓPA : TVOJA – MOJA 

– NAŠA BUDÚCNOSŤ. Žiaci úspešne reprezentovali našu školu v umeleckej aj písomnej 

časti. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 13. marca 2012  o 11:00 hod. v Centre 

voľného času DOMINO vo Zvolene. 

 

 

Víťazi obvodnej súťaže – výtvarné práce: 

 

I. kategória:   1. miesto – Laura Bakšová 1.B 

 

2. kategória:  1. miesto -  Adriana Sabolová 5.C 

                       2. miesto -  Jakub Donoval 6.B 

                       3. miesto – Lucia Výbohová 7.A 

 

3.kategória:  3. miesto – Filip Štekláč 8.A 

 

Víťazi obvodnej súťaže – literárne práce: 

 

1. kategória: 1.miesto – Petronela Kasášová 3.C 

 

2. kategória: 1.miesto – Denis Gajdoš 5.B 

                      2.miesto – Dominika Gallová 5.A 

                      3.miesto – Adrián Moravčík 5.A 

 

3. kategória: 1.miesto – Ján Jarábek 9.B 

                      2.miesto – Peter Krutý 8.A 

                      3.miesto – Branislav Karniš 8.A 

 
 

 

Všetky ocenené práce postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať 

v Bratislave. 

Žiaci pracovali pod vedením svojich vyučujúcich PaedDr. J. Čillíkovej, Mgr. J. 

Fedorovej, Mgr. K. Krutej, Mgr. A. Henešovej, Mgr. D. Pajtášovej a Mgr. M. 

Slávikovej.  
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Vyhodnotenie súťaže  Prečo mám rád slovenčinu                      

    

V regionálnom kole súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“  získali 

ocenenie títo žiaci: 

Ivana Teremová    5.A   

Michaela Monišová   7.B 

Peter Krutý   8.A 

Barbora Hermanová   9.A 

Branislav Kokolus      9.A 

Ján Parilla    9.A   

Počtom ocenených žiakov bola naša škola vyhodnotená ako najlepšia v regióne.  

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční   6. 12. 2011 v Krajskej knižnici vo Zvolene. 

Žiakov  na súťaž pripravili pani učiteľky :   Fedorová, Krutá , Henešová  a  Čillíková.  

Ocenené práce postupujú do celoslovenského kola súťaže . 

Oceneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 

                                                                                                             Jana Čillíková  

             Vedúca PK SJL 
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Vyhodnotenie súťaže  - Olympiáda zo slovenského jazyka 

Dňa 2. 12. 2011 sa v priestoroch CVČ Domino vo Zvolene uskutočnil 4. Ročník 

Olympiády zo SJL . Súťaže sa zúčastnila žiačka našej školy  - Barbora Hermanová 

, 9.A  . Stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 4. mieste. 

Žiačke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

 

                                                                                                        Jana Čillíková 

            Vedúca PK SJL  
Vyhodnotenie súťaže  - Olympiáda zo slovenského jazyka 

Dňa 2. 12. 2011 sa v priestoroch CVČ Domino vo Zvolene uskutočnil 4. Ročník 

Olympiády zo SJL . Súťaže sa zúčastnila žiačka našej školy  - Barbora Hermanová 

, 9.A  . Stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 4. mieste. 

Žiačke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

 

                                                                                                        Jana Čillíková 

            Vedúca PK SJL   
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Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 

Školské kolo , 20. 3. 2012 

 

     Dňa 20. marca  2012 sa v Sobášnej sieni Mestského úradu na Sliači 

uskutočnilo už tradične školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – prednes 

poézie a prózy. 

Súťaže sa zúčastnili žiaci II. stupňa, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – II. 

kategória – žiaci 5.,6. a 7. ročníka, III. kategória – žiaci 8. a 9. ročníka.  

Ocenení žiaci: 

Poézia 

II. kategória 

1. Nicol  Urdová, 6.B 

2. Alessandra Dinová, 7.A 

3. Alex Sarka, 5.B 

 

III. kategória  

1. Peter Krutý, 8.A 

2. Adrián Šanta , 8.A 

3. Ema Gavajdová, 8.B 

 

Próza 

II. kategória 

1. Denis Gajdoš, 5.B 

2. Ingrid Klimová, 5. B 

3. Agáta Gondášová, 5.A 

 

III.  kategória  

1. Lea Lukáčová, 8.A 

2. Filip Štekláč, 8.A 

3. Katarína Kozáriková, 8.B 

 

Víťazi  školského kola budú reprezentovať našu školu v regionálnom kole vo 

Zvolene.  

Súťaž organizačne zabezpečili vyučujúce SJL – PaedDr. J. Čillíková, Mgr. J. 

Fedorová, Mgr. A. Henešová, Mgr. K. Krutá, Mgr. E. PlicHtová.  
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Príloha č. 6 

 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie 
 

matematika – informatika – informatická výchova  práca s počítačom 
 

školský rok  2011/2012 

 
Zloženie predmetovej komisie: 

 

Vedúca predmetovej komisie: 

 Mgr. Daniela Slovíková - MAT- INF 

 

Členova predmetovej komisie: 

Mgr. Miloslav Storoška - ZRŠ, INF 

Mgr. Alena Lisičanová - MAT – INF - INV 

Mgr. Ľuboš Štrbík- INF – PRP 

PaedDr. Iveta Novodomská - MAT  

Mgr. Marta Miešková –MAT 

Mgr. Dušan Lehocký – PRP 

Mgr. Eva Lichá – MAT – INV 

Mgr. Edita Mechelová – MAT – INV 

Mgr. Alexandra Mihálová – INV 

Mgr. Renáta Dinová – INV 

Mgr. Ingrid Majerská – INV 

Mgr. Andrea Satmarová – INV 

Mgr.Marianna  Sláviková  - INV 

Mgr. Darina Höherová – špeciálny pedagog 

 

 

Predmetová komisia zasadala v tomto školskom roku 5 – krát  - podľa Plánu zasadnutí 

i podľa potreby. Riadili sme sa vopred schváleným plánom práce, ktorý sme dopĺňali podľa 

aktuálnych potrieb. Jednotliví členovia PK pracovali na úlohách, ktoré sme uviedli v Pláne PK pre 

školský rok 2011/2012. 

Počas celého školského roka sme pracovali podľa schválených tematicko vzdelávacích 

plánov v jednotlivých predmetoch a ročníkoch. Vyučujúci navzájom spolupracovali a koordinovali 

svoju činnosť v jednotlivých predmetoch. 

 

MATEMATIKA 

Vo výchovno-vyučovacom procese využívali vyučujúci rôzne metódy a postupy, ktorými sa 

snažili u žiakov vzbudiť záujem o matematiku, rozvíjať nielen mechanické zručnosti a návyky, ale 

aj logické myslenie. Vyučujúci sa snažili dať 

hodinám pútavý charakter, aby žiaci v nových poznatkoch nevideli len abstraktné pojmy, ale aj ich 

konkrétne využitie v praxi a tak zistili dôležitosť matematiky pre súčasného moderného človeka 

   V deviatom ročníku bola trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných 

predmetov,  v ostatných  ročníkoch žiaci postupovali podľa  ŠVP. V piatom ročníku boli triedy 

rozdelené do štyroch skupín podľa výkonnosti. V šiestom a siedmom ročníku sú triedy rovnocenné. 

Učivo prvého stupňa sa v triedach 5.A, 5.B. a 5.C. utvrdzovalo a  rozširovalo o niektoré témy. 

Vyučujúci kladne hodnotia rozdelenie žiakov v piatom ročníku do skupín podľa schopností žiakov.    
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V tomto školskom roku patria k najúspešnejším riešiteľom súťaží (obvodné kolo): 

 

5. ročník :       Ivana Teremová 5.A -6. miesto matematická olympiáda 

  Paulína Plavuchová 5.A  - 2. miesto matematická pytagoriáda 

  Pavol Stachow 5.C - 3. miesto matematická pytagoriáda 

  Stanislav Palko 5.C - 5. miesto matematická pytagoriáda 

Žiakov piateho ročníka pripravovala Mgr. Alena Lisičanová  

 

6. ročník :     Marek Zemko 6.B - 3. miesto matematická pytagoriáda 

          Alexandra Bejticová  6.B - 7. miesto matematická pytagoriáda 

          Jakub Gombík  6.A – 14. miesto matematická pytagoriáda 
 

Žiakov 6. A triedy pripravovala Mgr. Alena Lisičanová a 6.B triedy Mgr. Marta Miešková 

 

8. ročník : Z. Holeková - 2. miesto matematická pytagoriáda 
 

Žiakov 8. A triedy pripravovala Mgr. Marta Miešková 

 

 

V tomto školskom roku sa žiaci školy zapojili do riešenia ďalších matematických súťaží. 

 

Súťaže, ktoré organizuje EXAM (viac na www.exam.sk) 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN – medzinárodná matematická súťaž, koordinátor Mgr. M. 

Miešková. Zo 103 žiakov školy bolo 28 úspešných. 

Na II. stupni to boli: Andrej Šmál, Marek Zemko, Michal Starosta, Adam Dzurňák, Lenka 

Pecníková, Daniel Jarota, Oto Dokoupil, Filip Štekláč, Adam Telek, Martin Domorák, Romana 

Fryčová, Peter Krutý, Natália  Zemková. 

Najúspešnejší riešiteľ je Tomáš Terem z 9. A tiedy, ktorý skončil v rámci Slovenska na 1.-10.mieste 

so 100% úspešnosťou 

EXPERT – súťaž, ktorá je zameraná na riešenie zaujímavých úloh z rôznych odborov. Súťažilo sa 

v týchto témach: Anglický jazyk, Dejiny a spoločnosť, Bity a bajty, Astronómia a Tajomstvá 

prírody. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov 7. – 9.ročníka. Riešitelia boli ocenení diplomom. 

Koordinátorka PaedDr. Iveta Novodomská 

MAKS – korešpondenčná súťaž, koordinátor Mgr. D Slovíková. Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov 5. 

– 9. ročníka. Medzi hviezdami matematického neba s jednou hviezdičkou sa umiestnili títo žiac:i  

Paulína Plavuchová, Ivana Teremová, Samuel Potoč, Michal Zemko, Tomáš Terem. 

Ostatní súťažiaci dostali osvedčenie o zapojení do súťaže: Natália Kapustová, Adriana Sabolová, 

Tomáš Ondrušek, Jakub Gombík, Andrej Šmál, Barbora Pálková, Filip Štekláč, Martin Domorák, 

Leonard Chalama 

 

TAKTIK – korešpondenčná súťaž, kde môžu súťažiť jednotlivci, dvojice aj trojice žiakov, 

koordinátor Mgr. D. Slovíková. Do súťaže sa zapojilo žiaci 2. – 9. ročníka. Všetci žiaci boli 

odmenení za usilovnú prácu diplomom a perom. Naša škola sa medzi ostatnými školami v rámci 

Slovenska umiestnila na 17. mieste. 

 

GENIUS LOGICUS – koordinátor Mgr. A. Lisičanová, medzinárodná  súťaž pozostáva z 2 častí, 

ktoré sú na sebe nezávislé – korešpondenčná časť (domáca) a časť s meraním času (70 min.) 

školské kolo. 

http://www.exam.sk/
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ŠKOLSKÉ KOLO 

Meno a priezvisko Trieda Diplom 

Zuzana Holeková 8.A zlatý 

Adam Považanec 8.A bronzový 

Lukáš Mišaga 8.A bronzový 

Pavol Stachow 5.C bronzový 

Petronela Kasášová 3.C bronzový 

Juraj Mašlej 4.A bronzový 

Adriana Sabolová 5.A bronzový 

Andrea Klesniaková 9.A bronzový 

Lucia Fryčová 9.A bronzový 

 

DOMÁCE KOLO 

Meno a priezvisko Trieda Úspešnosť Ocenenie 

Petronela Kasášová  3.C 94% Vynikajúci riešiteľ 

Adriana Sabolová 5.C 93% Vynikajúci riešiteľ 

Lukáš Mišaga 8.A 91% Vynikajúci riešiteľ 

Peter Krutý 8.A 91% Vynikajúci riešiteľ 

Adam Tschur 5.A 89% Vynikajúci riešiteľ 

Samuel Potoč 5.B 89% Vynikajúci riešiteľ 

Martina Lisá 5.B 89% Vynikajúci riešiteľ 

Noemi Orságová 1.B 89% Vynikajúci riešiteľ 

Zuzana Holeková 8.A 89% Vynikajúci riešiteľ 

Kristína Gašperová 8.A 89% Vynikajúci riešiteľ 

Lea Lukáčová 8.A 89% Vynikajúci riešiteľ 

Filip Štekláč 8.A 86% Vynikajúci riešiteľ 

Adam Považanec 8.A 86% Vynikajúci riešiteľ 

Juraj Mašlej 4.A 85% Vynikajúci riešiteľ 

Samuel Kmeť 6.A 81% Vynikajúci riešiteľ 

Timotej Štekláč 7.A 79% Veľmi dobrý riešiteľ 

Adrian Šanta 8.A 77% Veľmi dobrý riešiteľ 

Andrea Klesniaková 9.A 77% Veľmi dobrý riešiteľ 

Natália Zemková 8.A 75% Veľmi dobrý riešiteľ 

Michaela Krčmová 8.A 72% Veľmi dobrý riešiteľ 

Branislav Karniš 8.A 68% Veľmi dobrý riešiteľ 

Lucia Fryčová  9.A 65% Veľmi dobrý riešiteľ 

Jakub Gombík 6.A 58% Dobrý riešiteľ 

Pavol Stachow 5.C 42% Dobrý riešiteľ 

Vladimír Húšťava 6.A 37% Začiatočník 

Matej Bartoš 7.B 37% Začiatočník 

 

Žiaci 9. ročníka riešili celoslovenské Testovanie 9 – testovanie žiakov z matematiky, 

slovenského jazyka.  

Vyhodnotenie predmetu matematika: 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:  57,4 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť SR:      57,5 % 

Žiaci na základe dosiahnutých výsledkov na ZŠ a výsledkov z Testovania 9 boli prijatí na stredné 

školy. V tomto školskom roku pripravovali žiakov 9. ročníka – Mgr. D. Slovíková (9.A) Mgr.M. 

Miešková ( 9.B).  

 V tomto školskom roku riešili žiaci testovanie KOMPARO – v ročníkoch 6.a 8. 
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Krúžková činnosť - matematika 

Žiaci sa zdokonaľovali v matematike i počas matematických krúžkov. Ich činnosť bola zameraná na 

precvičovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie učiva matematiky. Zároveň žiaci riešili zaujímavé 

matematické úlohy, hry, logické úlohy a hlavolamy. Činnosť bola doplnená o prácu na počítači.  

Matematický krúžok pracoval pod vedením Mgr. M. Miešková. 

 

 

INFORMATIKA , INFORMATICKÁ VÝCHOVA, PRÁCA S POĆÍTAĆOM využitie IKT vo 

vzdelávaní 

 

V školskom roku 2011/2012 sa na škole učili nasledovné predmety:  

Informatická výchova - 1., 2., 3.a4. ročník 

Práca s počítačom - v 9. ročník 

Informatika - 5,6.,7.,8. a 9. ročník 

Obsah učiva vychádzal z platných učebných osnov s dôrazom na vzdelávací štandard. Žiaci 1., 2., 

3., 4., 5., 6., 7. a 8.ročníka postupovali podľa ŠVP. Žiaci získavali základy práce s počítačom 

v jednotlivých oblastiach: 

 Informácie okolo nás 

 Komunikácia prostredníctvom IKT 

 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

 Princípy fungovania IKT 

 Informačná spoločnosť 

Na hodinách informatiky bol priestor aj na prezentáciu vlastných prác žiakov, ktorí si tak mohli 

vyskúšať v praxi prácu s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou. V rámci predmetu Práca 

s počítačom žiaci získali základné zručnosti pri práci s kancelárskymi aplikáciami. 

Žiaci sa zapojili do informatickej súťaže iBobor a dosiahli pekné výsledky. 
 

Výsledky školy v celoslovenskej  súťaži iBobor v  školskom roku 2011/2012 
 

Bobrík  - 7 727 súťažiacich 
 

Z našej školy bolo ocenených diplomom 16 súťažiacich 
 

Celkové poradie: Meno, priezvisko a trieda: Počet bodov: 
 

78. - 274.   Petra Kasášová, 3. C  84.00 bodov diplom 

280. - 320.   Lucia Ondrišíková, 4. A 80.00 bodov diplom 

518. - 545.   Ján Gondáš, 4. A  75.00 bodov diplom 

518. - 545.   Tereza Pápežová, 4. A 75.00 bodov diplom 

556. - 850.   Joanna Baranová, 3. C 72.00 bodov diplom 

887. - 1063.   Ľubica Olajcová, 4. A 68.00 bodov diplom 

887. - 1063.   Marek Rapčan, 3. A  68.00 bodov diplom 

1134. - 1520.   Erik Bartoš, 4. A  64.00 bodov diplom 

1134. - 1520.   Ján Jakuba, 3. A  64.00 bodov diplom 

1134. - 1520.   Laura Kováčová, 3. A 64.00 bodov diplom 

1134. - 1520.   Peter Kyseľ, 4. B  64.00 bodov diplom 

1134. - 1520.   Juraj Mašlej, 4. A  64.00 bodov diplom 

1521. - 1563.   Viktória Ambróziová, 3. A 63.00 bodov diplom 

1564. - 1579.   Tadeáš Madlen, 4. A  62.00 bodov diplom 

1606. - 2014.   Barbora Parobeková, 4. A 60.00 bodov diplom 

1606. - 2014.   Samuel Surovič, 3. B  60.00 bodov diplom 
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Benjamín  -  12 774 súťažiacich 
 

Z našej školy bolo ocenených diplomom 7 súťažiacich  
 

Celkové poradie: Meno, priezvisko a trieda: Počet bodov: 
 

416. - 424.   Daniel Jarota, 7. A  72.00 bodov diplom 

1311. - 1647.   Oto Dokoupil, 7. A  62.68 bodov diplom 

2531. - 2532.   Vojtech Sabol, 6. B  57.00 bodov diplom 

2545. - 2844.   Marek Bobor, 7. B  56.02 bodov diplom 

3234. - 3409.   Matej Bartoš, 7. B  53.35 bodov diplom 

3234. - 3409.   Vanesa Mlatcová, 7. A 53.35 bodov diplom 

3748. - 4027.   Imrich Karniš, 7. A  50.69 bodov diplom 

 

Kadet   - 8 253 súťažiacich 
 

Z našej školy bol ocenený diplomom a tričkom 1 súťažiaci a diplomom 4 súťažiaci 
 

Celkové poradie: Meno, priezvisko a trieda: Počet bodov: 
 

54. - 64.   Tomáš Terem, 9. A  69.67 bodov diplom + tričko 

381. - 408.   Filip Štekláč, 8. A  58.68 bodov diplom 

798. - 885.   Zdenko Petruška, 9. A 52.02 bodov diplom 

798. - 885.   Viktor Puškár, 8. A  52.02 bodov diplom 

899. - 908.   Peter Krutý, 8. A  51.02 bodov diplom 

 

 

POD MODROU OBLOHOU - MORAVSKÁ TRĚBOVÁ 

Žiaci VI. - IX. ročníka našej školy sa zapojili do 7. ročníka medzinárodnej súťaže POD MODROU 

OBLOHOU. Je to zatiaľ jediná súťaž vo svete, kde sa spája výtvarná zručnosť žiakov so 

zručnosťou práce s počítačom. Do projektu sa zapojilo 190 škôl. Súťaž sa pre žiakov stala veľkou 

výzvou, pretože sa hodnotilo viac ako 2 000 prác s témou VESMÍR. Vo veľkej konkurencii uspela 

aj naša ZŠ A. Sládkoviča Sliač, získala ocenenie medzi zahraničnými školami s prácou Dominiky 

MICHALÁKOVEJ, žiačky VIII.A. triedy. Cenu jej odovzdal prvý československý kozmonaut teraz 

europoslanec Ing. Vladimír Remek. 

Ocenené práce sú vystavené v MÚZEU V MORAVSKEJ TRĚBOVEJ  - 1.-31. mája 2012.  

 

ŠKOLSKÉ MLIEKO- súťaž vypísaná MŠ, do ktorej sa zapojili žiaci 4.A. triedy. Vytvárali 

reklamný slogan  na tému školské mlieko s využitím IKT. 

 

Krúžková činnosť - informatika 

V školskom roku 2011/2012 na škole počítačový krúžok pracoval v troch skupinách. Prvú skupinu 

tvorili žiaci 1. a 2. ročníka, druhú skupinu žiaci 3.a 4.ročníka a tretia skupina boli žiaci II. stupňa. 

Krúžky pracovali v dvojhodinových blokoch. 

Veľká pomoc vedúcim boli žiaci deviateho ročníka, ktorí s radosťou a zodpovedne sa zahrali na 

učiteľov, radili  a pomáhali svojim mladším spolužiakom. 

Dochádzka žiakov bola dobrá. S prácou vo všetkých skupinách sme boli spokojní. 

Ciele krúžku – sprístupniť žiakom možnosť využívať IKT aj mimo vyučovania, umožniť im 

rozvíjať počítačové zručnosti, pracovať s internetom, boli splnené. Žiaci sa zdokonalili činnostiach 

pri ovládaní PC a periférnych zariadení.  

Krúžky pracovali pod vedením Mgr. M. Storoška, Mgr. D. Slovíková, Galabová, Wiedermanová 

V rámci podpory IKT vo vyučovaní boli PC využívané najmä na hodinách anglického jazyka, 

matematiky, zemepisu, biológie, chémie a fyziky. Veľkým pomocníkom vo vyučovaní technickej 

výchovy je program Edison a výukové sofvéry, ktoré má naša škola k dispozícii. 
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Práca na projektoch a  ďalšie vzdelávanie učiteľov  

 

Vyučujúcu informatiky boli zapojený do projektu SME V ŠKOLE. Projekt bol v školskom 

roku 2011/2012 zameraný na tému INFORMÁCIE OKOLO NÁS. 

Vyučujúce našej školy PaedDr. Iveta Novodomská, a Mgr. A.Lisičanová ukončili projekt 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách obhajobou záverečnej práce. V  

projekte pokračuje Mgr. D. Slovíková, v tomto školskom rok ukončila tretí modul. 

 

V závere by som chcela poďakovať všetkým vyučujúcim za veľmi dobrú prípravu žiakov na 

súťaže, prijímacie skúšky i za celoročnú namáhavú prácu. Práve úspechy našich žiakov zviditeľňujú 

našu školu i učiteľov. Zároveň chcem poďakovať vedeniu školy za podporu a pomoc pri 

organizovaní súťaží , materiálnom zabezpečení. 

 

 

 

 

 

V Sliači, 27. 6. 2012                                     Zapísala : Mgr. D. Slovíková, ved.PK 
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Príloha č. 7 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie 

šk. rok 2011/2012 

 

FYZIKA  / TECHNIKA – TECHNICKÁ VÝCHOVA  /  SVET PRÁCE 
 

 

 

Vedúca PK : Mgr Mária Gocníková,  SPT (7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C,)  TEH (9.B) 

 

Členova: Mgr.Ľuboš Štrbík, FYZ (6.A.B, 7.A..B, 8.A.B.C, 9.A.B)   TEH (5.A, 5.B, 7.A, 7.B) 

                Mgr. Oľga Vonkomerová, SPT (7.A, 7.B, 8.A ) TEH (5.B, 7.A, 7.B) 

                Mgr. Radoslav Ištván, TEH  (9.B) 

    Mgr. Katarína Krutá, SPT (8.B) 

                PaedDr. Iveta Novodomská,  TECH (5.C)    SPT ( 8.C   ) 

                Mgr. Daniela Slovíková, TECH (8.A, 8.B ) 

                Mgr. Juraj Nemec, TECH  (5.C, 8.A, 8.B) 

 

 

Predmetová komisia zasadala v tomto školskom roku  podľa plánu práce ako i podľa 

potreby. Riadili sme sa vopred schváleným plánom zasadnutí, ktorý sme dopĺňali  podľa aktuálnych 

potrieb. Jednotliví členovia PK pracovali na úlohách, ktoré boli uvedené v pláne PK pre školský rok 

2011/2012. 

Počas školského roka sme pracovali podľa TVVP v jednotlivých predmetoch a ročníkoch. 

Vyučujúci jednotlivých predmetov navzájom spolupracovali a koordinovali svoju činnosť 

vo svojich predmetoch. 

       Na vyučovacích hodinách jednotliví vyučujúci používali v značnej miere IKT (prezentácie 

a dataprojektor, interaktívnu tabuľu ako aj rôznu odbornú literatúru, testy, cvičenia, ktoré si sami 

vytvárali prípadne získavali z internetu) 

 

Fyzika 
 

Vyučovanie predmetu prebiehalo v súlade s TVVP.  Práca s učebnicou bola dopĺňaná 

o referáty a postery žiakov z rôznych oblastí preberaných tém. Učivo tak bolo pre žiakov zaujímavé 

a netradičné. 

V tomto školskom roku sa žiaci 9.A triedy zúčastnili 1. kola odborných vedomostí 

a zručností pre žiakov 9. ročníkov, ktoré organizovala SOŠ technická vo Zvolene.  Našu školu 

reprezentovali žiaci : Kokolus, Terem, Petruška, Hermanová, Fryčová. Žiaci si na súťaži veľmi 

dobre počínali vo vedomostnej súťaži, kde obsah testov tvorilo až 90% otázok z fyziky. Družstvo 

obstálo v tejto časti na 3. mieste. Menšie problémy mali v oblasti zručnosti . Celkove obstáli na 5. 

mieste.  

V tomto školskom roku sme sa nezapojili do fyzikálnej olympiády, nakoľko záujem zo 

strany žiakov nebol. V budúcom školskom roku by bolo potrebné ešte viac spropagovať jednotlivé 

súťaže medzi žiakmi a tak ich priviesť k väčšiemu záujmu o daný predmet. 

Ponúkané exkurzie vo Zvolene ako aj v Banskej Bystrici pán učiteľ v tomto školskom roku  

nevyužil. Žiaci 8.A,B a 9.A triedy v rámci školského výletu sa zúčastnili aj výstavy“ Atlantis“ 

v Leviciach, ktorá bola zameraná na fyziku a techniku.  
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V budúcom školskom roku by bolo potrebné  spojazdniť interaktívnu tabuľu vo fyzikálnej 

učebni nakoľko záujem o prácu s ňou je dosť značný nielen zo strany vyučujúceho fyziky ale aj 

ostatných predmetov. 

 

Technika – Technická výchova 
 

Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP. Bolo zamerané nielen na teoretickú časť ale aj na 

získavanie praktických zručností podľa jednotlivých tém.  Vyučujúci využívali množstvo názorného 

materiálu. Mnohé vyučovacie hodiny prebiehali v počítačovej učebni, kde si žiaci vyhľadávali 

zaujímavé informácie k témam z internetu a vypracúvali prezentácie, ako aj v dielňach. Na 

hodinách zameraných na praktickú činnosť vyučujúci prísne dodržiavali BOZ. 

Vyučujúci tvorivo pracovali s virtuálnou knižnicou, kde si spracovali vlastné vyučovacie 

hodiny. Na hodinách využívali v značnej miere IKT (prezentácie, dataprojektor) čím sa jednotlivé 

hodiny stali pre žiakov zaujímavými. Rozširovali si svoje vedomosti štúdiom odbornej literatúry 

ako aj využívaním vhodných webových stránok na internete a vzájomnou spoluprácou. 

V rámci medzipredmetovej spolupráce TEH a GEO sme sa zapojili so žiakmi 8.A triedy do 

projektu Kreatívna energia. 

 

Svet práce 
 

Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP. Učivo bolo dopĺňané o prezentácie a referáty 

žiakov, prácu s odbornou literatúrou, praktickou prezentáciou zručností ( starostlivosť o kvetinovú 

výzdobu školy a okolia, vianočné, veľkonočné aranžmány...)  

Aj v predmete Svet práce vyučujúci využívali IKT ( prezentácie, dataprojektor), rôzne 

webové stránky na internete, pripravovali si vlastné prezentácie, pracovali s virtuálnou knižnicou, 

odbornou literatúrou. Vzhľadom na to, že v tomto školskom roku pre daný predmet neboli vydané 

učebnice, vyučujúci museli pri príprave na hodiny vynaložiť značné úsilie pri získavaní 

a spracovaní odborných materiálov. Pri praktickej činnosti dodržiavali BOZ. 

V tomto školskom roku sme rozšírili  sortiment pracovných pomôcok nákupom pracovných 

prostriedkov, nakoľko doterajšie prostriedky už boli opotrebované a nevhodné na pracovnú činnosť 

pre žiakov. 

V rámci daného predmetu sme sa zúčastnili so žiakmi 6. -8. ročníka exkurzie „Flóra –

Bratislava“, kde žiaci mali možnosť vidieť moderné trendy aranžmánov rastlín pre rôzne  

príležitosti.  Exkurzie do kvetinárstva sme sa v tomto školskom roku nezúčastnili, nakoľko bolo 

veľké množstvo pracovnej činnosti v rámci skrášľovania životného prostredia v škole ako aj mimo 

nej. 

V budúcom školskom roku by bolo potrebné aby na skrášľovaní životného prostredia sa 

podieľali nielen vyučujúci daného predmetu ale aj triedny vyučujúci so svojimi triedami , nakoľko 

žiaci nemajú z domu vypestovaný cit pre estetičnosť prostredia a dotácia vyučovacích hodín je 

nepostačujúca. Žiaci sa podieľajú v značnej miere na ničení zelene v priestoroch školy ako aj mimo 

nej. Zároveň doporučujeme, aby si vo vlastných triedach vytvorili kútik živej prírody a starali sa oň. 

 

V závere by som chcela poďakovať všetkým vyučujúcim za veľmi dobrú prípravu žiakov  

na súťaž v rámci jednotlivých predmetov, ako aj zabezpečenie exkurzií i za celoročnú namáhavú 

prácu. 

Zároveň chcem poďakovať vedeniu školy za pomoc pri materiálnom zabezpečení 

jednotlivých predmetov. 

 

 

V Sliači, 16.06.2012                              Zapísala: Mgr. Mária Gocníková, ved PK 
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Príloha č. 8 

 

 

Vyhodnotenie činnosti  predmetovej komisie 

šk. rok 2011/2012 

 

ZEMEPIS/GEOGRAFIA – 

- PRÍRODOPIS / BIOLÓGIA – CHÉMIA  
 

 
Vedúca PK :  Mgr. Alena Lisičanová,  GEG (8.A, 8.B, 8.C),  ZEM (9.A, 9.B) 

 

Členova:   Mgr. Radmila Pavlovičová PŘI (9.A, 9.B),   BIO (7.A,7.B,8.A,8.B,8.C)                 

                                                              CHE (6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B) 

                  Mgr. Mária Gocníková  BIO (5.A, 5.B, 5.C, 6.B)                                                                             

                  Mgr. Alena Henešová   GEG (6.A, 6.B) 

                  Mgr. Elena Plichtová    GEG (5.A, 5.B, 5.B ), BIO (6.A)  

                  Mgr. Katarína Krutá     GEG (7.A, 7.B) 

 

 

Predmetová komisia zasadala v tomto školskom roku podľa Plánu zasadnutí i podľa potreby. 

Riadili sme sa vopred schváleným plánom práce, ktorý sme dopĺňali podľa aktuálnych potrieb. 

Jednotliví členovia PK pracovali na úlohách, ktoré sme uviedli v Pláne PK pre školský rok 

2011/2012. 

Počas  celého školského roka sme pracovali podľa tematických výchovno- vzdelávacích 

plánov (TVVP) v jednotlivých predmetoch a ročníkoch. Vyučujúci navzájom spolupracovali 

a koordinovali svoju činnosť v jednotlivých predmetoch. 

Počas vyučovania sme realizovali praktické aktivity v oblasti environmentálnej výchovy, 

v oblasti ochrany prírody, rešpektovali sme regionálne špecifiká. Rozvíjali sme osvetovú, 

vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k 

trvale udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, trvale udržateľnú 

energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, 

ich následnej recyklácie a zhodnocovania, realizovali sme projekty.  

 

BIOLÓGIA  /  PRÍRODOPIS 
 

    Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP. Vyučovanie bolo dopĺňané o referáty a postery 

žiakov z rôznych oblastí. Najmä žiaci v nižších ročníkoch sa veľmi aktívne zapájali do 

vyučovacieho procesu. Prinášali množstvo názorného materiálu, výsledky vlastných pokusov, 

ktorými obohatili vyučovanie.  Mnohé  vyučovacie hodiny prebiehali v počítačovej učebni, kde si 

žiaci prostredníctvom internetu vyhľadávali zaujímavé informácie k témam a vypracúvali 

prezentácie. Vyučujúce tvorivo pracovali s virtuálnou knižnicou a Planétou vedomostí, kde si 

spracovali vlastné vyučovacie hodiny. Na vyučovacích hodinách žiaci pracovali s elektronickými 

mikroskopmi, kvôli názornosti využívali rôzne prezentácie.  
 

Veľmi pozitívne hodnotíme program lesnej pedagogiky „Vyučovanie s lesnými 

pedagógmi“. Žiaci piateho ročníka sa 4 x stretli priamo v prírode s lesnými pedagógmi (jeseň, zima, 

jar, leto). Zážitkovým vyučovaním si dopĺňali a rozširovali učivo biológie 5. ročníka. Spoznávali 

krásy prírody mesta Sliač, čím vlastne rozvíjali  regionálnu a environmentálnu výchovu.   

 

Pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnila beseda na tému Sexuálna výchova a rodičovstvo. 
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Žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili plánovanej exkurzie do Badínskeho pralesa.  

 

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili výstavy Flóra v Bratislave - spolupráca s PK FYZ - TchV- SEE.  

 

Účasť žiakov na súťažiach: 

Zapojili sme sa do riešenia biologickej olympiády – kat. E – žiaci 8. ročníka. Žiaci F. Štekláč a D. 

Michaláková  – 8.A  postúpili do obvodného kola. Dominika Michaláková obsadila 4. miesto a bola 

úspešnou riešiteľkou olympiády 

Žiakov pripravovala Mgr. R. Pavlovičová 

 

 

CHÉMIA 
 

Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP. Vyučovanie bolo doplnené o referáty žiakov, 

ktoré boli k nahliadnutiu pre ostatných žiakov školy na tematickej nástenke, ktorá je umiestnená pri 

prírodopisnej učebni. Nástenka s prácami žiakov je mesačne aktualizovaná.  Na doplnenie 

vyučovania sa využívali DVD s chemickými pokusmi, žiaci pracovali v počítačovej učebni a 

prostredníctvom internetu si vyhľadávali informácie.  Aj v tomto predmete sa aktívne  využíval 

portál www.naucsaviac.sk. Mnohé animácie vynikajúcim spôsobom vysvetlili ťažko predstaviteľné 

javy a chemické reakcie.  

 

Účasť žiakov na súťažiach: 

Po úspešnom riešení školského kola chemickej olympiády postúpili do obvodného kola štyria žiaci 

9.A triedy – Z. Petruška, L. Fryčová, B. Kokolus a T. Terem. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi  

a Z. Petruška sa umiestnil na 6. mieste.  Žiakov pripravovala Mgr. R. Pavlovičová. 

 

GEOGRAFIA / ZEMEPIS 
 

Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP. Učivo bolo dopĺňané o prezentácie, referáty 

žiakov, prácu s odbornou literatúrou. Vyučovanie často prebiehalo v počítačovej učebni – žiaci si 

dopĺňali vedomosti prostredníctvom interaktívnych cvičení.  
 

Účasť žiakov na súťažiach: 

Každoročne sa zapájame do riešenie geografickej olympiády. I v tomto školskom roku sa žiaci 

našej školy stali  úspešnými riešiteľmi obvodného kola.   

Úspešnými riešiteľmi geografickej olympiády bolo až 7 žiakov našej školy.  

 

S.Paľko, J.Šmál – 5. ročník – pripravovala Mgr.E. Plichtová 

A.Dzurňák, M.Zemko – 6. ročník – pripravovala Mgr. A.Henešová 

A.Telek – 8. ročník – pripravovala Mgr.A.Lisičanová 

L.Chalama, T.Terem – 9. ročník – pripravovala Mgr.A.Lisičanová 

 

 

ENVIROTÁZNIKY  

– celoslovenská olympiáda o životnom prostredí je náročná súťaž pozostávajúca zo 6 okruhov úloh 

zameraných na ochranu životné prostredia, NATURu 2000. Z našej ZŠ sa do riešenia súťaže 

zapojilo 10 žiakov 8. A triedy. Z celkového počtu 222 škôl a 1336 súťažiacich obsadila Kristína 

Gašperová krásne 7. miesto. Koordinátorkou súťaže na škole bola Mgr.A.Lisičanová 
 

Počas školského roka sme zrealizovali plánované akcie a exkurzie. Neuskutočnila sa 

prírodovedná exkurzia do SNM v Bratislave pre žiakov 8. ročníka, pretože v tom istom čase 

prebiehala aj exkurzia Flóra. Rovnako sa neuskutočnila návšteva Envirofilmu v Banskej Bystrici 

http://www.naucsaviac.sk/
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pre žiakov 9. ročníka. Práve v máji sme so žiakmi realizovali projekt Kvíz o meste, na ktorý sa žiaci 

pripravovali.  

 

 

Projekty zrealizované v školskom roku 2011/2012 
 

Kvíz o meste – na projekte pracovali žiaci 9.A triedy. S ponukou nás oslovila ZŠ Lachova 

Bratislava. Žiaci našej školy spracovali prezentácie o našom meste (príroda, historické osobnosti, 

zaujímavosti okolia,...) a to isté pripravili aj žiaci v Bratislave. Tieto prezentácie sa umiestnili na 

internetovú stránku, ktorá bola vytvorená práve pre účely tohto projektu. Žiaci mali 2 týždne na 

prípravu – získavali informácie o daných mestách z prezentácií. Samotný kvíz prebiehal virtuálne. 

Žiaci našej školy sedeli pri počítačoch v našej škole, žiaci bratislavskej školy zase v Bratislave. 

Prepojenie škôl prebehlo cez videokonferenciu. Súťažilo sa v čo najrýchlejšej správnej odpovedi na 

kvízovú otázku. Našu školu reprezentovali tri tímy. Keďže sa vzorne a zodpovedne pripravili , 

obsadili prvé tri miesta. Tento projekt bol pre nás zaujímavý, priniesol do vyučovania niečo nové 

a netradičné, s čím sa žiaci ešte nestretli. Zároveň sme získali virtuálnych priateľov v Bratislave.  

 

Energia v našich očiach (Kreatívna energia) – projekt PlayEnergy zrealizovaný v spolupráci 

s PK Fyz – TchV –See. Vyhlasovateľom projektu boli Slovenské elektrárne, a.s. Do realizácie 

projektu sa zapojili žiaci 8.A triedy. Vytvorili videá, prezentácie, komiks a básne na tému energia, 

jej výroba, využitie. Žiaci sa pozreli vlastnými očami na históriu využívania energie v bežnom 

živote, porovnali krajiny vyspelé s krajinami tretieho sveta. Navrhli možnosti netradičného využitia 

slnečnej a veternej energie. Žiakov práca na projekte zaujala, boli nesmierne tvoriví a kreatívni.  

 

V závere by som chcela poďakovať všetkým vyučujúcim za veľmi dobrú prípravu žiakov na 

súťaže i za celoročnú namáhavú prácu. Práve úspechy našich žiakov zviditeľňujú našu školu 

i učiteľov v celom okrese Zvolen.  

Zároveň chcem poďakovať vedeniu školy za podporu a pomoc pri organizovaní súťaží a 

materiálnom zabezpečení. 

 

 

 

 

V Sliači, 25. 6. 2012                             Zapísala: Mgr. Alena Lisičanová, ved.PK 
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Príloha  č. 9 

 

 

Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie 

v šk. roku 2011/2012 

 

DEJEPIS – OBČIANSKA NÁUKA - 

- ETICKÁ VÝCHOVA – NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 

 
Vedúca PK : Mgr. Elena Plichtová – ETV (5.B, 6.A,B,7.A,B, 8.A,B,C, 9.A,B), OBN (6.A) 
 

Členova: Mgr. Dušan Lehocký – DEJ (5.A, 5.B,5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B)                

                PaedDr.Jana Čillíková - OBN (5.A,7 .A,B, 8.A,B,C, 9.A)                                               

                Mgr.Oľga  Vonkomerová – OBN (5.B) 

                Mgr.Ľuboš Štrbík – ETV(5.A) 

                Mgr. Katarína Krutá -  OBN (6.B) 

                Mgr. Marta Miešková – OBN (9.B,5.C) 

                Mgr.Anna Jakušová – NBE – (5.-9.roč) 

                Mgr.Pavel Geljen – NBI – (5.B,C,6.A,B) 

                Mgr.Mária Puškárová – NBI – (5.A, 7.A,B, 8.A,B,C, 9.A,B) 

 
Hlavné ciele, ktoré sme si naplánovali, boli splnené. Vyučujúci jednotlivých predmetov 

uskutočňovali výchovu a vzdelanie v duchu tvorivo - humanistickej koncepcie s rešpektovaním 

individuálnych schopností žiakov.     

Predmetová komisia zasadala podľa plánu práce. Vyučujúci navzájom spolupracovali 

a vymieňali si informácie aj mimo zasadnutí PK. Počas celého školského roku postupovali podľa 

Školského vzdelávacieho programu a časovo-tematických plánov. Učivo vo všetkých predmetoch 

bolo prebraté v plnom rozsahu.       

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovali také formy a metódy práce, ktoré mali 

vzbudiť u žiakov záujem o predmet a podnecovali ich k tvorivosti a samostatnosti. Zvýšenú 

pozornosť venovali učitelia rozvoju kľúčových kompetencií žiakov – tvorivosť a komunikačné 

zručnosti. Vo všetkých predmetoch prepájali učivo s reálnym životom a využívali zážitkové 

vyučovanie. Rozvíjali u žiakov regionálne cítenie – vzťah k regiónu, v ktorom žijeme. Vo všetkých 

predmetoch si pripomínali významné udalosti  a osobnosti našich národných dejín. 

Vyučujúci venovali pozornosť výchove v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom 

o právach dieťaťa. Pestovali u žiakov kladné charakterové vlastnosti, znášanlivosť, toleranciu. 

Zamerali sa aj na predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, rasizmu. Súčasťou 

učebných plánov bola aj enviromentálna, protidrogová výchova a výchova k manželstvu 

a rodičovstvu. 

 

       Dejepis     
 

      Vyučovanie predmetu prebiehalo podľa ČTP. Žiaci na vyučovacích hodinách pracovali 

s učebnicou a Dejepisnou čítankou. Vyučovanie bolo dopĺňané o sledovanie mnohých DVD filmov, 

ktoré boli venované preberanej téme. Učivo sa tak stalo pre žiakov zaujímavejšie, netradičné. 
 

      Dejepisná exkurzia vo Viedni  

      Zúčastnilo sa jej 39 žiakov 7.- 9. ročníka 7.decembra.2011. Z vyučujúcich Mgr.Lehocký, 

Mgr.Vonkomerová a Mgr.Štrbík. Žiaci navštívili Prírodovedné a historické múzeum, Štefánsky 

dóm a historické pamiatky Viedne, videli Viedenskú operu a nakoniec sa zúčastnili tradičných 
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vianočných trhov. Aj takýmto spôsobom si pripomenuli tradície Vianoc a priniesli veľa nových 

poznatkov z dejepisu, zemepisu, biológie, literatúry, hudobnej výchovy, či tradičných remesiel. 

       Všetci zúčastnení vyjadrili veľkú spokojnosť. O rok by sme chceli zorganizovať podobné 

podujatie do Krakova v Poľsku. 
 

      Dejepisná olympiáda  
Dňa 1. februára 2012 sa v CVČ Domino vo Zvolene uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej 

olympiády žiakov základných škôl okresu Zvolen. Zúčastnilo sa jej 50 žiakov, ktorí riešili veľmi 

náročné otázky a úlohy. Našu školu reprezentovali 5 žiaci v kategóriách C a D: Leonard Chalama, 

Barbora Hermanová z 9.A. triedy, Dominika Michaláková, Lea Lukáčová a Filip Štekláč 

(náhradník) z 8.A triedy. 

Naša škola si počínala úspešne, patrila medzi 5 najúspešnejších škôl okresu Zvolen.  

Leonard Chalama sa umiestnil na 3. mieste, Barbora Hermanová na 6. mieste, Dominika 

Michaláková na 7. mieste a Lea Lukáčová na 9. mieste. 

     Za prípravu žiakov patrí vďaka p. uč. Lehockému. 

                                       

       Občianska náuka  

 

Občianska náuka bola v tomto školskom roku vyučovaná podľa platných učebných osnov 

a časovo-tematických plánov. Učivo bolo v plnom rozsahu prebraté vo všetkých ročníkoch. 

Vyučujúci sa zamerali hlavne na formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k obci, regiónu, vlasti a k 

Európskej únii. Žiaci získali základné poznatky z psychologie a sociológie. Vo vyšších ročníkoch sa 

oboznámili s fungovaním systému riadenia našej vlasti a získali základné ekonomické poznatky. 

V rámci tohto predmetu sa žiaci 9. ročníka zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom 

súde vo Zvolene s pani učiteľkou PaedDr.J.Čillíkovou. 

 

     Etická výchova 
 

Etická výchova v 5. – 9. ročníku bola zameraná na podporu  prosociálneho správania, rozvoj 

základných komunikačných zručností, riešenie konfliktov, sebapoznanie a sebahodnotenie, 

vyjadrovanie citov a empatiu. Vo vyšších ročníkoch žiaci riešili rôzne problémové situácie 

z bežného života. Zamerali sme sa aj na výchovu k manželstvu a rodičovstvu a protidrogovú 

prevenciu. 

V 5. a 6. ročníku sme využívali pracovné zošity. V 7.- 9. ročníku je práca náročnejšia, 

pretože nemajú pracovné zošity a vyučujúci musia čerpať z rôznych dostupných zdrojov. Vyučujúci 

postupovali podľa vypracovaných ČTP. Všetky témy boli prebraté. Využívali aktivizujúce formy 

práce, zážitkové učenie, rolové hry, skupinovú prácu, tvorbu projektov a pod. 

     V rámci etickej výchovy sme sa zapojili do celoslovenského projektu Detský čin roka. Žiaci sa 

stali detskou porotou a hlasovali o jednotlivých detských skutkoch, ktoré deti vykonali a napísali 

o nich. Hlasovacie lístky sme odoslali do 25.novembra 2011. 

 

     Náboženská výchova 
 

Vyučujúci náboženskej výchovy počas celého školského roka  žiakov učili spoznávať lásku 

Boha k svetu a k človeku. Spoznávali spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Žiaci sa učili o slobode, 

rozhodnutí a znášaní následkov za svoje konanie. V 8. ročníku žiaci poznávali seba, človeka 

a venovali sa ľudskosti. Deviataci sa učili uvedomovať si osobnú zodpovednosť za seba, za iných, 

za svet. Formovali návyk kresťanského životného štýlu. 

Niektorí žiaci čítali Bibliu, zapojili sa do Biblickej olympiády. 
 

      Biblická olympiáda /katolícke náboženstvo/ 
            Dňa 20. marca 2012 sa vo Zvolene na ZŠ sv. Dominika Sávia uskutočnilo okresné  kolo 

Biblickej olympiády. Zúčastnili sa jej títo žiaci: Oto Dokoupil, Daniel Jarota a Lucia Výbohová zo 
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7.A triedy. Súťažilo sa v šiestich kolách. Súťažných družstiev bolo sedem.  Žiaci našej školy 

obsadili 2. miesto so 42,5 bodmi. Žiakov na olympiádu pripravoval Mgr..Geljen. 

 

      Biblická olympiáda /evanjelické náboženstvo/ 
         Dňa 13. apríla 2012 sa uskutočnila  na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici Biblická 

olympiáda. Zúčastnili sa jej žiačky 3. ročníka A. Slamová, H. Teremová, 6.ročníka A. Bejticová, L. 

Sekulová, M. Poliaková. Dobre reprezentovali našu školu, hoci neobsadili prvé miesta. Úspešná 

bola len Anna Slamová v kategórii 3.,4. ročníky -obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské 

kolo v Liptovskom Mikuláši. Žiakov pripravovala Mgr.A. Jakušová. 

 

V závere by som  sa chcela poďakovať všetkým vyučujúcim za celoročnú prácu. 

 

 

 

V Sliači 22. júna 2012                             Zapísala: Mgr. Elena Plichtová, ved.PK 
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Príloha č. 10 

 

 

 

Vyhodnotenie predmetová komisia výchov  

šk. rok 2011-2012 
 

 

PK výchov pracovala podľa plánu na šk. rok 2011-2012. Vyučujúci spolupracovali s CVČ 

Dominom vo Zvolene, POS vo Zvolene a Banskej Bystrici a ÚĽUV v Banskej Bystrici. Vyučujúci 

počas šk. roka medzi sebou komunikovali v otázkach týkajúcich sa jednotlivých  predmetov, 

vymieňali si skúsenosti, podľa potreby riešili aktuálne problémy a otázky. Počas vyučovacích hodín 

so žiakmi pracovali a usmerňovali ich tak, aby učivo zvládli v rámci svojich možností a schopností, 

získané vedomosti a zručnosti vedeli využiť a použiť. Venovali sme sa talentovaným žiakom a 

pripravovali ich na talentové skúšky. Zúčastňovali a zapájali sa do súťaží a turnajov, kde žiaci pod 

vedením svojich vyučujúcich vzorne reprezentovali našu školu, mesto, prácu učiteľov a aj seba. 

Dosiahli množstvo ocenení. 

 

Hudobná výchova 
 

Učivo bolo prebraté podľa časovo tematického plánu v jednotlivých ročníkov. Na hodinách 

sme preberali životopisy slávnych hudobných skladateľov, počúvali svetoznáme ukážky. Na 

hodinách sme so žiakmi pracovali tvorivo, pozornosť sme venovali prierezovým témam – hlavne 

regionálnej výchove – tradíciám nášho regiónu – odev, zvyky a obyčaje, učili sme piesne nášho 

regiónu.  

 

ŠKOLSKÉ KOLO SLÁVIK SLOVENSKA 2012 
 

Dňa 19. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2012. Žiaci súťažili 

v 3 kategóriách. 
 

V 1. kategórii súťažili žiaci 1. – 3. ročníkov s nasledovným umiestnením:  

1. miesto -  Pavlína Púpalová – 3. B 

2. miesto -  Alexandra Demianová – 2. B 

3. miesto -  Dominika Krajlíková – 3. A 

4. miesto -  Samuel Příkazský – 3. C 

               -  Alexandra Garguláková – 3. B 
 

V 2. kategórii súťažili žiaci 4. – 6. ročníkov s nasledovným umiestnením: 

1. miesto -  Jozef Lalík – 5. A 

2. miesto -  Alex Sarka – 5. B 

                -  Ľubica Oľajcová – 4. A 

3. miesto -  Petra Jankovská – 5. B 

3. miesto -  Viera Gašparová – 6. B 
 

V 3. kategórii súťažili žiaci 7. – 9. ročníkov s nasledovným umiestnením: 

1. miesto -  Alexandra Gašparová – 7. B 

2. miesto -  Natália Zemková – 8. A 

               -  Oto Dokoupil – 7. A 

3. miesto -  Zuzana Holeková – 8. A 

3. miesto -  Michaela Monišová – 7. B 
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Víťazom blahoželáme. Žiaci: Jozef Lalík, Alexandra Gašparová, Pavlína Púpalová reprezentovali 

našu školu v okresnom kole. Pani učiteľky – Vonkomerová a Krutá prípravovali žiakov a súťaž aj 

organizovali.  
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Obvodné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska sa uskutočnilo dňa 15.05.2012 na 

Zvolenskom zámku. Bol to už 22. ročník, kde sa každoročne stretávajú súťažiaci v priestoroch 
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kráľovskej sieni. V ich podaní tu znejú nádherné ľudové  piesne . Vďaka nim ožívajú hodnoty, 

ktoré vytvorili naši predkovia.  

Našu školu vzorne reprezentovali v I.kategórii – Pavlína Púpalová – 3.B, ktorá sa stala 

víťazkou a postúpila do krajského kola. 

V II.kategórii nás reprezentoval Jozef Lalík – 5.A a  v III.kategórii Alexandra Gašparová – 

7.B. 

Súťažiacim ďakujeme, Pavlínke blahoželáme a pani učiteľkám Mgr. Kataríne Krutej a Mgr. 

Oľge Vonkomerovej ďakujeme za prípravu žiakov.  

 

  
 

 

Výtvarná výchova 
 

Učivo bolo preberané podľa časovo tematického plánu. Záujem o vyučovací predmet bol vo 

všetkých ročníkoch. Úlohy boli zamerané na výtvarné rozvíjanie fantázie, tvorivosti a výtvarných 

zručností žiakov, výtvarné vyjadrenie zážitkov a predstáv, poznávanie tvárnych možností rôznych 

materiálov, rozvíjanie estetického vkusu a vzťahu k životnému prostrediu a pod. 

 

Výtvarné súťaže : 

Rybárik riečny - celoslovenská výtvarná súťaž 

Európa v škole - celoslovenská výtvarná súťaž 

Čas páperia - okresná výtvarná súťaž 

Pod modrou oblohou - medzinárodná výtvarná súťaž v spolupráci s informatikou. 
 

ZŠ A. Sládkoviča v Sliači sa aj v školskom roku 2011/2012 zapojila do medzinárodného 

projektu Európa v škole. Motto 59. ročníka súťaže bolo  EURÓPA: TVOJA – MOJA – NAŠA 

BUDÚCNOSŤ. Žiaci úspešne reprezentovali našu školu v umeleckej aj písomnej časti. Slávnostné 

vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 13. marca 2012 v Centre voľného času DOMINO vo Zvolene. 
 

Víťazi obvodnej súťaže – výtvarné práce: 

1. kategória: 1. miesto – Laura Bakšová 1.B 

2. kategória: 1. miesto -  Adriena Sabolová 5.C 

                     2. miesto  - Jakub Donoval 6.B 

                     3. miesto – Lucia Výbohová 7.A 

3. kategória: 3. miesto – Filip Štekláč 8.A 
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Víťazi obvodnej súťaže – literárne práce: 

1.kategória: 1.miesto – Petronela Kasáčová 3.C 

2.kategória: 1.miesto – Denis Gajdoš 5.B 

                    2.miesto – Dominika Gallová 5.A 

                    3.miasto – Adrián Moravčík 5.A 

3.kategória: 1.miesto – Ján Jarábek  9.B 

                    2.miesto – Peter Krutý 8.A 

                    3.miesto – Branislav Karniš 8.A 
 

Všetky ocenené práce postúpili do celoslovenského kola súťaže, ktoré bolo v Bratislave. 

Žiaci pracovali pod vedením svojich vyučujúcich PaedDr. J. Čillíkovej, Mgr. J.Fedorovej, Mgr, K. 

Krutej, Mgr. A. Henešovej, Mgr. D. Pajtášovej a Mgr. M. Slávikovej. 

                                                                                                                                                                             

Výtvarné spracovanie materiálov /VSP/ 
 

 Čas páperia - súťaž organizuje centrum voľného času vo Zvolene Domino. Je to súťaž 

o najkrajší vianočný pozdrav a darček. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 21.12.2012. 

Ocenené práce mali žiaci : 

Oto Dokoupil - 7.A 

Barbora Sojková - 7.A 

Nina Laskavá - 7.B 

Filip Štekláč - 8.A. 

 Škola získala cenu za najoriginálnejší vianočný pozdrav a najpútavejší vianočný darček. 

Cenou boli odmenené práce žiakov 5.B, 6.A triedy vrámci predmetu VSP a krúžku Tvorivé dielne. 

Žiakov pripravovali vyuč. : Mgr. Vonkomerová, PaedDr. Novodomská, Mgr. Fedorová. 
 

Záložka do knihy spojuje školy 

 3. ročník československého projektu  ktorý organizoval Ústav pro informace ve vzdělávaní 

v Prahe - Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave. 

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vytvorili ľubovoľnou technikou. Výmenou 

záložiek môžu školy využiť na nadviazanie spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov 

v Českej republike. 

Našou partnerskou školou bola Základná škola Lázně Bohdaneč. Do projektu sa zapojili žiaci 6.A 

a 6.B, ktorí na hodinách VSP v októbri vyrobili pod vedením pani učiteliek Mgr. Vonkomerovej 

a PaedDr. Novodomskej záložky. Bola vo Záložky vyrobili zo šúpolia a z papiera. ktoré 

zalaminovali. Z partnerskej školy dostali záložky z papiera, ktoré znázorňovali ilustrácie z kníh 

a tiež odtlačky jesenných listov.  

S partnerskou školou sme si vymenili prezentácie Základní škola Lázně Bohdaneč.pptx o našich 

školách. Žiaci sa zoznámili prostredníctvom internetu so stránkou základnej školy www.zslboh.cz 

a tiež mesta www.lazne.bohdanec.cz. 

Ústredná metodička pre školské knižnice pani Rozália Cenigová ohodnotila naše záložky ako 

prekrásne a zaradila našu školu do výberu hodnotenia škôl. 

 

Výtvarná výchova 
 

Rybárik riečny - celoslovenská výtvarná súťaž 

Európa v škole - celoslovenská výtvarná súťaž 

Čas páperia - okresná výtvarná súťaž 

Pod modrou oblohou - medzinárodná výtvarná súťaž v spolupráci s informatikou. 

 

 

http://www.zslboh.cz/
http://www.lazne.bohdanec.cz/
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Telesná a športová výchova 
 

Súťaž:  MO Cezpoľný beh 
 

Termín:  4.10.2011 

Miesto:  6.ZŠ 

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.1. 1996 

Zodpovední: Mgr. Radoslav Ištván, Mgr. Marta Suchá  

Súpiska:  Hermanová, Boborová, Raniaková, Kabulaková -  9.A 

   Godora, Chabada, Holek - 9.A 

   Šanta - 8.A 

   Labai - 8.B    

Výsledky:         
Jednotlivci:  Chlapci  /bežalo 34 chlapcov/  Jednotlivci:  Dievčatá  /bežalo 36 dievčat/ 

3.   miesto Labai      15. miesto Hermanová   

14.  Chabada     17.  Boborová 

18.  Holek      20.  Kabulaková 

19.  Filip      28.  Raniaková 

25.  Šanta 

32.  Godora 

 

Družstvá:  Chlapci /bežalo 11. Družstiev/  Družstvá:  Dievčatá /bežalo 11. Družstiev/ 

3. miesto Labai, Chabada, Filip   7. miesto Hermanová, Boborová 

9. miesto Šanta, Godora, Holek   11. miesto Kabulaková, Raniaková 

   

Súťaž:  Halový medzinárodný futbalový turnaj Brusno 
 

Termín:  16.11. 2011 

Miesto:  ZŠ Brusno 

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.1. 1997 

Zodpovední:      Mgr. Radoslav Ištván, Krutý Rudolf  

Súpiska:  Chabada - 9.A 

   Palečka - 9.B 

   Šanta, Filip, Puškár, Krutý - 8.A 

   Labai - 8.B 

   Bobor, Gašpar S. - 7.B 
 

Výsledky:  Zvolen  -  Sliač  7:2  góly:  Chabada, Krutý 

   Umag   -  Sliač 3:2   góly:  Chabada 

   Zlín  - Sliač 7:1  góly:  Labai 

 

1. miesto Zvolen 

  2. miesto Brusno 

  3. miesto Budapešť  /Maďarsko/ 

  4. miesto Umag  /Chorvátsko/ 

  5. miesto Zlín  /Česko/ 

  6. miesto Sliač 

 

Súťaž:  Stolný tenis – školské kolo 
 

Termín:  29.11. 2011 

Miesto:  ZŠ Sliač 

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.1. 1997 
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Zodpovedný:   Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Godora - 9.A 

   Šanta, Krutý - 8.A 

   Ryboš T. - 8.B 

   Ryboš M. - 6.A 
 

Výsledky:  ZŠ Sliač – ZŠ 1. Zvolen 1: 6 

 

Súťaž:  Basketbal  – 1. školské kolo 
 

Termín:  8.12. 2011 

Miesto:  9 - ZŠ Zvolen 

Kategória:  starší žiaci narodený po 1.1. 1996 

Zodpovedný:    Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Godora, Chabada, Holek - 9.A 

   Palečka - 9.B 

   Šanta, Krutý, Puškár - 8.A 

   Pulík, Labai -  8.B 

        

Výsledky:  ZŠ Sliač  -  ZŠ 9 Zvolen  32: 5 

   ZŠ Sliač  - Budča   12:14 

   9.ZŠ  - Budča   28:8 

 

 

Súťaž:  Basketbal  –  2.školské kolo 
 

Termín:  21.12. 2011 

Miesto:  ZŠ Sliač 

Kategória:  starší žiaci narodený po 1.1. 1996 

Zodpovedný:     Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Godora, Chabada, Holek - 9.A 

   Palečka - 9.B 

   Šanta, Krutý, Puškár - 8.A 

   Pulík, Labai -  8.B 
        

Výsledky:  ZŠ Sliač  –  ZŠ 9 Zvolen  10: 29 

   ZŠ Sliač  – Budča   20:10 

  9.ZŠ  - Budča   29:14 

 

1. miesto   9.ZŠ  12 bodov 

2. miesto   Sliač  3  
3. miesto   Budča 3  

 

 

Súťaž:  Futbalový turnaj  3. a 4. ročníka 
 

Termín:  7.1. 2012 

Miesto:  9. ZŠ Zvolen 

Kategória:  mladší  žiaci narodení po 1.1. 2001 

Zodpovedný:      Mgr. Radoslav Ištván,  

Súpiska:  Bíreš, Páľka, Bartoš - 4.A 

   Paľko, Lašák, Filander, Pulík, Urban  - 4.B 
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Výsledky:  1. ZŠ ZV -  Sliač  1:6  góly:  Bíreš 4, Paľko, Lašák 

   7. ZŠ ZV  -  Sliač 0:0   

   3. ZŠ ZV - Sliač 4:1 góly: Bíreš 2, Bartoš, Lašák 

 

1. miesto Sliač 

  2. miesto 3.ZŠ ZV 

  3. miesto 7.ZŠ ZV 

  4. miesto 9.ZŠ ZV 

  5. miesto 1.ZŠ ZV 

 

ZŠ A.Sládkoviča Sliač - sa umiestnila na 1. mieste  

 

 

Súťaž:   Bedminton – obvodná  + oblastná súťaž 
 

Termín:           18.10.2011  

Miesto:           Sliač  

Kategória:           mladší žiaci /čky/,  starší žiaci/čky/  

Zodpovedný:        Mgr. Marta Suchá  

Súpiska:           Bartoš E., Suchý, Kapustová, Lodňanová, Kostúrová, Kíšiková, 

            Bartoš M., Sabol, Štaffa, Oravec N., Fričová, Zemková, Krčmová 
 

Výsledky:           mladší žiaci         1.miesto          v obvodovej aj oblastnej súťaži 

                            mladšie žiačky    3.miesto  

                            starší žiaci           1.miesto 

                            staršie žiačky      1.miesto 

 

 

Súťaž:           Bedminton – krajská súťaž 
  

Termín:           25.10.2012  

Miesto:           EFFORT  Zvolen  

Kategória:           mladší žiaci, starší žiaci, mladšie žiačky, staršie žiačky  

Zodpovedný:    Mgr. Marta Suchá  

Súpiska:   Bartoš E. , Suchý, Bartoš M., Sabol , Sabolová, Lodňanová,  Michaláková, Fryčová 

    

Výsledky:             Bartoš E., Suchý    -         1.miesto  

                              Bartoš M, Sabol     -          2.miesto 

                              Sabolová,  Lodňanová   -   3.miesto 

                              Michaláková, Fryčová     -  2.miesto 

 

 

Súťaž:  Bedminton  –  Majstrovstvá Slovenskej republiky  

           

Termín:     9.11.2011  

Miesto:      Košice  

Kategória:      mladší žiaci  

Zodpovedný:    Mgr. Marta Suchá   

Súpiska:        Bartoš Erik , Suchý Simeon 

  

Výsledky:             Bartoš Erik ,  Suchý Simeon - 2.miesto 

1. Prešov,  2. ZŠ A.Sládkoviča Sliač, 3. Košice,  4. Bratislava , 5. Dolný Kubín,   6. Šurany 
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Súťaž:        Stolný tenis -   dievčatá  –  MO 
 

Termín:      29.11.2011   

Miesto:        9.ZŠ Zvolen  

Kategória:        žiačky  

Zodpovedný:       Mgr. Marta Suchá   

Súpiska:     Gavajdová, Kmeťová, Starostová  

    

Výsledky:             4. miesto 

 

 

Súťaž:  3. ročník mini - futbalového halového turnaja ZŠ 

   /o pohár riaditeľa SŠ- Spojenej školy, Kremnička 10, B. Bystrica/ 

Termín:  26.1. 2012 

Miesto:  Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica 

Kategória:  žiaci  9. a 8. ročníka 

Zodpovedný:       Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Chabada, Godora  -  9.A 

   Šanta, Filip, Puškár,  -  8.A 

   Labai, Pulík, Kováč  -  8.B 
    

Výsledky:  ZŠ Radvaň  -  ZŠ Sliač  2:2  góly:  Chabada, Labai 

   ZŠ Podlavice  -  ZŠ Sliač 2:4   góly:  Labai 3, Šanta 

   ZŠ Brusno - ZŠSliač 4:6 góly:  Labai 5, Chabada 
 

1. miesto ZŠ Sliač 

   2. miesto ZŠ Radvaň 

   3. miesto ZŠ Brusno 

   4. miesto ZŠ Podlavice 
   

   Filip Labai - najlepší hráč turnaja  - 9 gólov 

 

 

 

Súťaž:  Volejbal – 1. a 2. školské kolo 
 

Termín:  21.02. 2012 / 14.02.2012 

Miesto:  ZŠ Sliač / V.ZŠ 

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.1. 1996 

Zodpovedný:    Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Godora, Chabada, Holek  -  9.A 

   Palečka, Kocúr  -  9.B 

   Šanta  -  8.A 

   Pulík, Labai  -  8.B 

   Nosál -  8.C 
        

Výsledky:  

1. Kolo: 

Sliač – 3. ZŠ 13: 25  14:25 

Sliač – 5.ZŠ 25:0  25:0 

2. Kolo: 

Sliač – 3. ZŠ 21: 25  18:25 

Sliač – 5.ZŠ 5:25  15:25 
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1. miesto 5.ZŠ  4  body 

2.                   3. ZŠ  4 body 

3.                   Sliač  2 body 

 
 

Súťaž:  Minifutbal – mladší žiaci – školské kolo 
 

Termín:  21.03. 2012 

Miesto:  ZŠ Sliač  

Kategória:  mladší žiaci narodení po 1.1. 1999 

Zodpovedný:     Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Jarábek, Boldiš  -  7.A 

   Zemko, Šmál, Vojtech  -  6.B 

   Starosta  -  5.B 

   Paľko S., Stachow, Giertl  -  5.C 

   Bíreš, Paľko V., Laššák  -  4.B      

Výsledky:  

1. Kolo: 

ZŠ Sliač - Budča   21:1 

ZŠ Sliač – 9.ZŠ   10:7 

 

 

Súťaž:  Minifutbal – mladší žiaci – obvodné kolo 
 

Termín:  27.03. 2012 

Miesto:  ZŠ Sliač  

Kategória:  mladší žiaci narodení po 1.1. 1999 

Zodpovedný:     Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Jarábek, Boldiš  -  7.A 

   Zemko, Šmál, Vojtech  -  6.B 

   Starosta  -  5.B 

   Paľko S., Stachow, Giertl   -  5.C 

   Bíreš, Paľko V., Laššák  -  4.B 

Výsledky:  

1. Kolo: 

ZŠ Sliač - Sávia    13:1 

ZŠ Sliač - Gymnázium OŠG   13:2 

ZŠ Sliač – V. ZŠ    1:15 
 

ZŠ A.Sládkoviča Sliač sa umiestnila na  2. mieste  

 

 

Súťaž:  Hádzaná – obvodné kolo 

 

Termín:  02.04. 2012 

Miesto:  ZŠ Sliač  

Kategória:  starší žiaci narodení  po 1.1. 1996 

Zodpovedný:      Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Chabada  -   9.A 

   Palečka, Mazúch  -  9.B 

   Krutý, Meštrák, Mičík, Šanta   -  8.A 

   Nosál -   8.C 

   Jarábek   -   7.A 
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Výsledky:  
ZŠ Sliač - 3.ZŠ/Zvolen/  0:9 

ZŠ Sliač - ZŠ Očová   3:8 

ZŠ Sliač - 9. ZŠ   7:8 

 

 

Súťaž:  Veľký Futbal – školské kolo 
 

Termín:  18.04. 2012 

Miesto:  ZŠ Sliač  

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.1. 1996 

Zodpovedný:      Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Chabada, Godora, Holek    -   9.A 

   Palečka   -   9.B 

   Krutý, Mičík, Šanta   -    8.A 

   Nosál, Gašpar, Ryboš  ml.   -   8.C 

   Pulík, Kováč    -   8.B 

   Hakel   -   7.A 

   Gašpar    -   7.B 

Výsledky:  

ZŠ Sliač – OG Zvolen  7:0 

ZŠ Sliač - ZŠ Očová   0:2 

 

 

Súťaž:  Veľký Futbal  – školské kolo 
 

Termín:  30..04. 2012 

Miesto:  MFK ZVolen  

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.1. 1996 

Zodpovedný:     Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Chabada, Godora, Holek    -   9.A 

   Palečka   -   9.B 

   Krutý, Mičík, Šanta   -   8.A 

   Nosál, Gašpar, Ryboš ml.  -   8.C 

   Pulík, Kováč   -   8.B 

   Hakel -   7.A 

   Gašpar   -    7.B 

   Paľko, Giertl  -   5.C 

Výsledky:  

ZŠ Sliač – 1. ZŠZvolen  0:0 

ZŠ Sliač -  3. ZŠ Zvolen  0:2 

 

ZŠ A.Sládkoviča Sliač sa umiestnila na  5. mieste  

 

 

Súťaž:  Minifutbal Futbal – školské kolo 
 

Termín:  11.5. 2012 

Miesto:  MFK Zvolen  

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.1. 1996 

Zodpovedný:     Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Chabada, Godora   -    9.A 

   Palečka   -   9.B 
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   Krutý, Mičík, Šanta -    8.A 

   Nosál,  Ryboš ml.   -   8.C 

   Kováč    -   8.B 

   Hakel    -    7.A 

   Paľko S.   -    5.C 

Výsledky:  

ZŠ Sliač – 5.ZŠ Zvolen  0:2 

ZŠ Sliač -  3.ZŠ Zvolen  2:3 

ZŠ Sliač -  1.ZŠ Zvolen  3:1 

 

 

Súťaž:  Minifutbal Futbal 

Termín:  1.5.2012 – školské kolo 

   9.5.2012 obvodné kolo 

   11.5.2012 región 

   15.5.2012 krajské kolo 

Miesto:  ZŠ Sliač, MFK Zvolen, 6.ZŠ Zvolen, Okružná 2 B. Bystrica 

Kategória:  mladší žiaci 4. a 5. ročník narodení po 1.1. 2001  

Zodpovedný:      Mgr. Radoslav Ištván, 

Súpiska:  Ondrušek, Šmál, Giertl   -    5.C 

   Bíreš, Filander    -    4.A 

   Paľko V., Laššák, Pulík, Sluka, Krnáč   -   4.B   

Výsledky:  

Školské kolo: 

ZŠ Sliač – 6.ZŠ Zvolen  8:6 

Obvodné kolo: 

ZŠ Sliač – 1.ZŠ Zvolen  6:3 

ZŠ Sliač – D. Niva ZŠ  13:0 

ZŠ Sliač – 7.ZŠ Zvolen  3:0 

Región: 

   ZŠ Sliač – Hriňová ZŠ  5:4 

   ZŠ Sliač – Krupina ZŠ  4:2 

Krajské kolo: 

   ZŠ Sliač – R. Sobota ZŠ  1:0 

   ZŠ Sliač – Golianova B.Bystrica 0:2 
 

  Semifinále: 

ZŠ Sliač – ZŠ SNP B.B   3:4 

O 3. miesto 

  ZŠ Sliač – ZŠ Brezno    1:0 
   

ZŠ A.Sládkoviča Sliač sa umiestnila na  3. mieste  
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MiDiMaxVolleyball SR 2011/2012 
 

Volejbalistky zo ZŠ A.Sládkoviča v Sliači –  

MAJSTERKY OKRESU,  REGIÓNU,   2. NAJLEPŠIE V KRAJI    a  

3. V SEMIFINÁLE MAJSTROVSTIEV SR 2011/2012  v MiDiMaxVolleyballe   SR.  

 

V šk. roku 2011/2012 sa uskutočnili Majstrovstvá SR v MiDivolejbale /hrajú 4 na 4/  

žiačok Základných škôl SR, sútaž je pod záštitou MŠ - SR. Do volejbalovej súťaže sa v tomto 

školskom roku zapojilo vyše 100 škôl z celého Slovenska.  

Dievčatá z našej školy vo veľmi silnej konkurencii príjemne prekvapili.  

Stali sa najlepším tímom v okrese, regióne, 2. najlepším v kraji a postúpili až do 

semifinále SR, kde obsadili 3. miesto ! ! ! 

Našu školu pod vedením p.uč. Mgr. Lehockého úspešne reprezentovali : Barbora 

Hermanová, Lenka Bobrová z 9.A, Michaela Giertlová, Kristína Ďuríková z 8.B,  Natália 

Zemková, Romana Fryčová  a Kristína Gašperová z 8.A triedy. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
 
     
V Sliači 06.2011                                                   O.Vonkomerová 
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Príloha č. 11     

 
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie  

 školský rok  2011/2012 

 

CUDZIE JAZYKY 

 
Vedúca PK:  Mgr.Alena Henešová, NJ (6.B, 7.A, 8.A) 

 

Členovia :       PaedDr. Iveta Novodomská, NJ (6.A, 8.B) 

                        Mgr. Miloslav Storoška, AJ (9.A) 

                        Mgr. Eva Pintérová, AJ (5.A.B.C,  6.B, 7.A.B,  8.A.C,  9.B), RJ (6.A.B, 7.A.B,) 

                        Mgr. Radoslav Ištván, AJ (5.A,B,C, 6.A,B) 

                        Mgr. Gocníková Mária, RJ (7.A.B, 6.A, 8.A.B)  

                        Mgr. Zlatica Uramová, AJ (8.B, 4.A, 4.B) 

                        Mgr. Janetta Mrižová, AJ (6.A, 8.A.B, 4.A, 4.B, 5.A.B.C, 9.A.B) 

                         Mgr. Oľga Vonkomerová, RJ (6.B ) 

                         Mgr. Dana Brestovanská, AJ (3.A, 3.C, 4.A.B) 

                         Mgr. Renáta Dinová, AJ (3.A.C) 

                         Mgr. Alexandra Mihálová, AJ (3.B) 

                        Mgr. Danica Pajtášová, AJ (3.A.C, 5.A.B.C 

 

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala podľa plánu práce, ktorý bol schválený na 

zasadnutí PK CJ dňa 16. septembra 2011.  

Hlavné ciele v oblasti riadiacej i vzdelávacej boli splnené. Vyučujúci cudzích jazykov 

spolupracovali pri riešení úloh, vymieňali si skúsenosti, spolupracovali s vedením školy. 

 

Všetci vyučujúci cudzích jazykov pracovali v priebehu školského roka podľa schválených 

učebných osnov, učebných plánov, štandardov i ŠVP. Vo svojej práci sa zameriavali na rozvoj 

rečových zručností žiakov – na počúvanie i čítanie s porozumením, pohotovosť vo vyjadrovaní, na 

písomný prejav, využívali nové formy práce, v zvýšenej miere využívali IKT.  

Niektorí vyučujúci vytvárali cvičenia na precvičovanie rôznych gramatických javov, na 

čítanie s porozumením, pexesá sami a pridávali ich do Virtuálnej knižnice, čím tiež prispeli 

k propagácii práce školy. Zároveň sme využívali aj my cvičenia a prezentácie z Virtuálnej knižnice. 

Výhodou týchto cvičení je, že sú interaktívne a žiaci sa môžu učiť sami, nepotrebujú pomoc, 

respektíve skúšanie  rodičov.  

Pracovali sme s cudzojazyčnými časopismi – Hello – anglický jazyk, Hurra, Spitze  - 

nemecký jazyk.  

Z prostriedkov Rady rodičov boli zakúpené anglické knihy – beletria, ktoré si žiaci 

požičiavali a rozvíjali svoje jazykové schopnosti, pracovali samostatne, tvorivo a zdokonaľovali sa 

v anglickom jazyku.  

K rozvíjaniu posluchu s porozumením prispelo zakúpenie dvoch CD prehrávačov z dotácie 

riaditeľstva školy, ktoré využívali vyučujúci ruského a nemeckého jazyka. 

Aj v tomto školskom roku vyučujúci anglického jazyka zorganizovali školské kolo 

Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v posluchu a čítaní s porozumením, v rozprávaní, 

vyskúšali sa v gramatike a pod. Zapojilo sa 24 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – 

kategória 1A - 5. -7. ročník – 13 žiakov a v kategórii 1B – 8. – 9. ročník 11 žiakov.  

Najlepšie si počínali Barbora Sojková zo 7. A triedy – kategória 1A a Lukáš Mišaga z 8. A – 

kategória 1B. Títo žiaci nás reprezentovali v obvodnom kole vo Zvolene. Hoci sa neumiestnili 

v prvej trojke, obaja výborne reprezentovali našu školu a preukázali veľmi dobré vedomosti. 
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Keďže sa nemecký a ruský jazyk učia ako druhý cudzí jazyk (s výnimkou 8.C), do 

olympiády sme sa nezapojili, pretože by súťažili so žiakmi, ktorí sa učia tieto jazyky ako prvý cudzí 

jazyk a tým by boli v nevýhode. Z tohto dôvodu sme pre nemčinárov 8. ročníka zorganizovali 

súťaž, v ktorej si vyskúšali čítanie i posluch s porozumením, pracovali s textom, riešili mnohé 

zaujímavé úlohy. Súťažili štvorčlenné družstvá – najlepší boli – Štekláč Filip, Domorák Martin, 

Kmeť Pavel a Telek Adam z 8. A triedy. V budúcnosti plánujeme organizovať súťaže napr. 

v riešení rôznych tajničiek, v riešení pexesa a pod.  

Vzdelávali sa nielen žiaci, ale aj učitelia. Vo vzdelávaní anglického jazyka pokračovali 

vyučujúce prvého stupňa aj v tomto školskom roku. 

Zúčastńovali sme sa i na školeniach organizovaných MC v Banskej Bystrici – p. uč. Pintérová.  

Pani učiteľka Mrižová bola už druhýkrát na Medzinárodnej konferencii učiteľov anglického 

jazyka, ktorá sa konala v Bratislave. Konferencia mala veľmi dobrú úroveň, zabezpečili ju uznávaní 

lektori z anglicky hovoriacich krajín, ktorí sú zároveň autormi učebníc, ktoré sa používajú u nás. 

Vyučujúca si vypočula mnohé zaujímavé prednášky – napr. na tému Návrat prekladu, v ktorom 

autor navrhol použitie rôznych metód prekladu, ďalší autor uviedol niekoľko psychologických 

momentov, kedy sa deti učia radšej a motivovane, v ďalšej prednáške sa dozvedela, ako vzbudiť 

záujem o obchodnú angličtinu, potom ako pripraviť žiakov na záverečné skúšky. Ako pozitíva 

účasti na konferencii p. Mrižová uviedla získanie nových vedomostí v jazykovom vzdelávaní, 

spoznanie nových trendov vo vyučovaní cudzích jazykov ako aj motiváciu do ďalšej práce.  

Vo vyučovaní cudzích jazykov sme využívali regionálne prvky a  aktuálne výročia. Písali 

sme blahoželania k meninám, narodeninám, Vianociam i Veľkej noci v cudzom jazyku. Súčasťou 

výučby bolo i tvorenie plagátov, projektov, prezentácií na rôzne témy.  

Vyučujúci jazykov venovali zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno – 

vyučovacími potrebami. Pri ich vzdelávaní dodržiavali dôsledne výchovno – vzdelávací program. 
 

Anglický jazyk  
- sa učí na škole ako prvý cudzí jazyk, v 8. C ako druhý. I v tomto školskom roku pracuje na škole 

Krúžok anglického jazyka – Praktické cvičenia, ktorý vedie p. učiteľka Pintérová.  

Vyučovanie anglického jazyka prebiehalo v súlade s TVVP. Tým, že sú v skupinách žiaci rovnakej 

vedomostnej úrovne je práca na hodinách efektívnejšia. 
 

Nemecký jazyk  

- v tomto školskom roku bolo na škole 5 skupín nemeckého jazyka – ako druhý cudzí jazyk. Žiaci 

sa učili z učebníc Hallo, da bin ich 3 a Hallo, da bin ich 3Neu. 

TVVP bol vo všetkých skupinách splnený. Pravidelne žiaci na NJ pracovali s IKT, vypracovávali 

Hot – Pot cvičenia na čítanie s porozumením, na precvičovanie gramatických javov, slovnú zásobu 

precvičovali žiaci i formou interaktívneho pexesa a kartičiek. 
 

Ruský jazyk 

8.C – ako prvý cudzí jazyk, v ostatných skupinách ako druhý cudzí jazyk – teda dve hodiny 

týždenne. TVVP boli splnené. Dôraz bol i v tomto školskom roku kladený na čítanie, písanie, 

posluch a pochopenie čítaného textu i hovoreného slova. Pri dvojhodinovej dotácii neostáva dosť 

času na precvičovanie učiva, domáca príprava mnohých žiakov nie je dostačujúca. ´ 
 

V budúcom školskom roku budeme vytvárať priestor na rozvíjanie hodnotiacich 

a sebahodnotiacich zručností žiakov, budeme rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti IKT a využívať 

prekladové i výkladové slovníky. 
 

Na záver ďakujem všetkým učiteľom cudzích jazykov za zodpovednú prácu pri plnení úloh 

a vedeniu školy za pomoc a podporu. 

                                  

 

Sliač 25. 06. 2012                                            Zapísala: Alena Henešová 

                                                                               vedúca PK CJ 
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Príloha č. 12 

 

 

Vyhodnotenie MZ a VVČ  ŠKD  

v školskom roku 2011/2012 

 

 
Vedúca ŠKD :              Tatiana Máľusová 

Vychovávateľky :        Zuzana Cviková,  Iveta Filipová ,                                                

                                       Mgr. Lucia Kapustová,  Zita  Maruniaková          
                            

V tomto školskom roku navštevovalo ŠKD 138 detí, zaradené boli do 5 oddelení. 

V priebehu druhého polroka sa z rodinných dôvodov odhlásilo 18 detí, prevažne z tretích a štvrtých 

ročníkov. 

Činnosť ŠKD sa zameriava  na zmysluplné využitie voľnočasových aktivít detí. Prebiehala 

podľa schváleného výchovného programu Dodržiavali sa  obsahové a výkonové štandardy VVČ. 

V rámci plánov VVČ sme si vytyčovali primerané ciele, zodpovedajúce obsahu konkrétnej 

výchovno-vzdelávacej aktivity. Do plánov výchovno - vzdelávacej činnosti sme zaraďovali všetky 

výchovné oblasti, ktoré sa pravidelne striedali a prelínali. V stredu sme sa venovali rekreačnej 

činnosti, relaxácii a oddychu. 

Spolupráca s MsKS spestrila našu VVČ, ktorá prevažne prebieha v kmeňových triedach. 

Zúčastňovali sme sa besied a navštevovali sme knižnicu. Zmena prostredia pozitívne vplývala na 

deti. 

Spolupráca s p. Melušovou – príslušníčkou OO PZ SR. Priniesla nové metodické materiály 

na propagáciu dopravnej výchovy. 

Deťom sme vštepovali základy disciplíny, formovali sme v deťoch národné povedomie. 

Výchovne sme využívali rôzne časopisy, encyklopédie a IKT. Učili sme deti kultivovane sa 

vyjadrovať, vystupovať na verejnosti a reprezentovať našu školu.  U detí sme rozvíjali  tvorivosť 

a formovali sme základné zručnosti, návyky a schopnosti. Prácami detí sme vyzdobili oddelenia 

i vestibuly školy. Deti sme viedli  k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom, 

šetrením a využívaním odpadového materiálu na úžitkové predmety.  Pozitívne  sme vplývali na 

rozvoj duševného a fyzického zdravia, rozvíjali sme všestrannú pohybovú aktivitu. Deti boli vo 

veľkej miere zapájané do rôznych športových akcií. Zvýšená pozornosť sa venovala úrovni 

a technike čítania, čítania s porozumením a k cieľavedomej práce s encyklopédiou. Hravá forma 

VO bola spestrená množstvom didaktických hier . Deti boli vedené k samostatnosti pri písaní 

domácich úloh. Problémových žiakov pribúda každým rokom viac a z tohto dôvodu sa riešili 

výchovné problémy v spolupráci s triednymi učiteľkami a rodičmi. Veľkým prínosom sú rozhovory 

s deťmi – komunikačné kruhy. 

            Realizovali sme raz mesačne celoklubové aktivity, ktoré napomáhali stmeliť kolektívy detí 

v ŠKD a podporovali sme detskú súťaživosť a tvorivosť. 

Vysoko hodnotím prípravu a realizáciu akcií: Vianočné variácie /servítková technika/, Vianočná 

besiedka, Športová olympiáda, Aktivity v knižnici a vo Vlastivednej sieni Š.Hudáka, Karneval, Deň 

Zeme, Besiedka ku Dňu matiek, Zábavno-súťažné odpoludnie „ U Šmolkov „, , Projektové  

vyučovanie Dopravnej výchovy – Autoškola pre deti, Deň zdravej výživy a Čistenie prameňov. 

            Vychovávateľky pp. Máľusová, Cviková, Maruniaková, Filipová ukončili vo februári 

kontinuálne vzdelávanie z oblasti VVČ v ŠKD. I naďalej sa budú vzdelávať a získavať vedomosti 

potrebné pre pedagogickú prax. 

         Vynikajúca spolupráca s p. Gáfrikovou, ktorá zastupovala p. Maruniakovú počas PN priniesla 

nové pracovné metódy a techniky. Jej prístup k deťom a kolektívu vychovávateliek bol vynikajúci. 

Jej dobrosrdečnosť a úprimnosť veľmi dobre vplývala na nás všetky. Rada nám pomohla aj pri 

celoklubových akciách aj keď nepracovala v ŠKD.  



61 

 

         Pani Cviková a p. Kapustová pravidelným prínosom nových informácií, ako i ochotou 

a realizáciou jednotlivých aktivít prispeli k zlepšeniu VVČ. Prácu s počítačom a prínos noviniek pre 

VVČ odporúčam zlepšiť p. Filipovej. 

           Nové informácie pre tvorivú VVČ, ako i pedagogické novinky, metodiky a usmernenia, 

program, scénar, materiálne zabezpečenie, odmeny fotogalériu a moderovanie celoklubových 

podujatí realizovala p. Máľusová. 

           Všetky úlohy z plánu práce MZ boli splnené, celoklubové akcie zrealizované. Ďakujem 

kolegyniam vychovávateľkám za spoluprácu a tvorivú pedagogickú činnosť. 

 

V Sliači dňa 25.6.2012 

 

 

 

                Vyhodnotenie MZ a VVČ ŠKD zapísala Tatiana Máľusová. 
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Príloha č. 13 

 

Krúžková činnosť na škole v šk.r. 2011/2012 : 
 

 

Vyhodnotenie činnosti futbalovej predprípravky  

/šk.r. 2011/2012/ 

 
 

 Futbalová predprípravka pracovala podľa vopred spracovaného plánu práce na celý školský 

rok. Vychádzajúc z dlhoročných skúseností a poznatkov s prácou žiakov 1. – 4. ročníkov, ale i 

prácou v kategórii mladších a starších žiakov /t.j. 5.- 9.ročník/ v majstrovských futbalových 

súťažíach stredoslovenského kraja, bola príprava žiakov a činnosť krúžku prispôsobená 

a rozpracovaná na jednotlivé mesiace podľa vekovej skladby žiakov, podľa fyzických daností 

žiakov a schopnosť prijímať nové poznatky. Dá sa konštatovať, že krúžok naplnil svoje plánované 

ciele a svoje poslanie splnil v plnom rozsahu.  Svedčia o tom dosiahnuté výsledky a hlavne počet 

zapojených žiakov do činnosti krúžkov a počty žiakov na konci obdobia. Do činnosti sa zapojilo 34 

detí, žiako  1. a 2 ročníka ZŠ. 

 Žiaci predprípravky sa stretávali v týždenne v utorok v čase 13,00-14,30 h., vo štvrtok 13,30 

– 15,00 h.v športovej hale, v malej telocvični ale i na ihrisku s umelou trávou. Od základov 

pohybovej kultúry ich činnosť smerovala k osvojeniu si základov futbalu, práce s loptou, pohybu s 

loptou i v súčinnosti jednotlivcov. Je potešiteľné, že v tejto činnosti vedúci mal maximálnu podporu 

zo strany rodičov, starých rodičov, ktorí neraz sa zúčastnili prípravy žiakov ako pozorovatelia.

 Rodičia sa stali súčasťou činnosti futbalového klubu. Vyvrcholením činnosti krúžku bolo 

stretnutie žiakov predprípravky futbalovom ihrisku Slovan Sliač proti rodičom, ktoré sa uskutočnilo 

23.6. 2012 spojené s občerstvením. Fotodokumentácia je webovej stránke školy.  

 
 

V Sliači, 25.6. 2012      Jozef Bartanus, vedúci krúžku 

 

 

 

Vyhodnotenie krúžku futbal  -  prípravka  

školský rok 2011/2012 

 

 

Číslo Priezvisko Meno 
Dátum 

narodenia 
Trieda 

1. Bíreš Lukáš 2001 4.A 

2. Paľko Vladimír 2001 4.B 

3. Pulík Samuel 2001 4.B 

4. Madlen Tadeáš 2001 4.A 

5. Laššák Ján 2001 4.B 

6. Filander Martin 2001 4.B 

7. Páľka Jakub 2001 4.A 

8. Slúka Dávid 2002 4.B 

9. Urban Jakub 2002 4.B 

10. Krnáč Peter 2002 4.A 

11. Chromek Miško 2002 3.A 

12. Polóň Samko 2002 3.B 
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13. Šramko Martin 2002 3.B 

14. Sarvaš Jakub 2002 3.C 

15. Rapčan Marek 2002 3.A 

16. Kamenský Samuel 2003 4.B 

17. Puterka  Filip 2003 3.C 

18. Priadková Slávka 2003 3.A 

19. Trebuľa Jakub 2003 3.C 

20. Kubík Ivan 2003 3.C 

 

Futbalový krúžok prípravky 3. a 4. ročníka navštevovalo 20 žiakov. Krúžok sa konal 2 x do 

týždňa vždy v utorok 13.30 do 14.30 a piatok 14.30 do 15.30. 

Vrcholom krúžku boli dva turnaje Silvestrovský (A) a Mestská žiacka futbalová liga vo 

Zvolene (B).  Cieľom prípravky bolo pripraviť chlapcov na prechod do mladších žiakov, čo sa nám 

aj podarilo  /9 žiaci prechádzajú do mladších žiakov/ a tiež registrácia týchto žiakov. 

 

Počas tréningov som sa zameral: 
 

Oblasť morálna – vôľová 
 

Zúčastňovanie sa z radosťou na športových tréningoch a futbalových zápasoch. Väčšina hráčov 

nedokáže hrať s plným nasadením celý zápas. (Nie je snaha vydať zo seba všetko). Nesústredenosť 

na tréningu, rozptyľovanie pozornosti na nežiaduce javy (napr. vyčítanie si chýb, diskusiné krúžky 

s protihráčmi apod.) 

 

Oblasť fyzickej pripravenosti (kondičná príprava) 
 

Kondičnú prípravu  hráčov sme sa snažili najviac rozvíjať pomocou hier, ktoré boli vopred 

zamerané na to čo sme potrebovali. Rýchlosť stagnovala, čo sa týka koordinačných schopností 

(rytmické)  herných situáciách 1-1, tak v útočnej ako v obranej fáze hry dochádzalo 

nedostatočnému vnímaniu tela v osobných súbojoch. 

Rozvoj rýchlostných schopností 

Rozvoj rýchlostných schopností sme rozvíjali priamo pomocou reakčnej, akceleračnej, frekvečnej 

rýchlosti (latky), pohybových hier a špeciálne bežeckých cvičení - (bežecká abeceda a úseky na 

rozvoj bežeckej rýchlosti) 

 

Rozvoj koordinačných schopností 

Rytmické schopnosti – herné situácie 1 –1, akrobacia ´+ prekážková dráha  

Orientačné schopnosti -  rôzne formy hier aj pohybové hra rôznom prostredí 

Rovnovážne schopnosti – prekážková dráha s loptou, hlavná činnosť jednotlivca /HČJ/ na lavičke 

 

Oblasť technická- taktická 

Vo futbalovom zápase hráči nevedeli zrealizovať rohové, priame i nepriame kopy /poplašený/. 

Veľmi sme kládli dôraz na to, aby sa obrancovia pri zakladaní útoku sa naučili vytláčať záložníkov, 

aby dochádzalo súhre obrany, zálohy, útoku.  

Slabá efektívnosť zakončenia - z množstva šancí nedôraznosť v šestnácke súpera aj vo vlastnej. 

V zápasoch sa hráči nedokázali rýchlo odpútať od protihráča – hra bez lopty, zmena smeru, 

schopnosť predvídať, všetko robiť čo najrýchlejšie. 

Mimo futbalového zápasu prihrávky zvládli len v stoji na presnosť asi 5 –10 m, vnútorným  

priehlavkom P. a Ľ.   

Spracovanie lopty- vnútorným priehlavkom  na 5 m.  

Vedenie lopty – priamym, vnútorným a vonkajším priehlavkom a zvládli ABC vedenia   lopty.  

Hra hlavou –  len v stoji veľké problémy 
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Vhadzovanie lopty – veľké problémy 

Obchádzanie súpera 5 spôsobov (napr. liznutím, sťahovačka, výpad, zidanova  klučka, zmena 

rýchlosti) – len v chôdzi 

Odoberanie  lopty  preskočením 

 

A 

Súťaž:    Novoročný futbalový turnaj  žiakov  

                            3. a 4. ročníka 

Termín:  7.1. 2012 

Usporiadateľ:  Domino Zvolen 

Miesto:  9. ZŠ Zvolen 

Kategória: mladší žiaci narodení po 1.1. 1997 

Zodpovední: Mgr. Radoslav Ištván, Bartánus Jozef 

Súpiska:       Bíreš, Páľka, Bartoš  -   4.A 

 Paľko, Lašák, Filander, Pulík, Urban  - 4.B 

 

Výsledky: 

1. ZŠ ZV- ZŠ Sliač 1:6  góly: Bíreš 4, Paľko, Lašák 

7.ZŠ ZV - ZŠ Sliač 0:0   

3.ZŠ ZV-ZŠ Sliač  4:1 góly: Bíreš 2, Bartoš, Lašák 

 

1. miesto ZŠ A.Sládkoviča Sliač 

  2. miesto 3.ZŠ ZV 

  3. miesto 7.ZŠ ZV 

  4. miesto 9.ZŠ ZV 

  5. miesto 1.ZŠ ZV 

 

Najlepší strelec turnaja Bíreš Lukáš – 6 gólov 

 

 

B 

Súťaž:   Mestská žiacka futbalová liga 

vo Zvolene  

Usporiadateľ:  MFK Zvolen 

Miesto:  MFK Zvolen 

Kategória:  starší žiaci narodení po 1.7.2001 

a mladší 

Zodpovední:  Mgr. Radoslav Ištván, Bartánus 

Jozef 

Výsledky:  
ZŠ Sliač            -   6.ZŠ , Rázusa     1 : 5 /0:2/   Gól: Paľko                

ZŠ Cirkevná     -    ZŠ Sliač              1 : 2 /0:0/     Góly: Paľko 2        

ZŠ Sliač           -    9.ZŠ ZV         9 : 0  /6:0/     Góly : Paľko 4, Šmál 2, Filander, Pulík, Krnáč     

ZŠ  Sliač          -  5.ZŠ ZV               8 : 0 /5:0/    Góly : Paľko 7, Filander     

1.ZŠ ZV          -   ZŠ Sliač           0 : 4 /0:2/     Góly: Filander 2, Bíreš, Paľko 

7.ZŠ ZV         -  ZŠ Sliač              2 : 6 /1:4/     Góly: Filander 4, Paľko , Krnáč 

 

                        Konečná tabuľka  

 

 1. 6.ZŠ  Zvolen /ZV/     6    6    0     0     39 : 4   18  

 2. ZŠ A.Sládkoviča Sliač     6    5    0     1     30 : 8   15          

 3. 7.ZŠ  ZV      6    3    0     3     15 :13    9  
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 4. ZŠ Cirkevná   6    2    1     3      6 :12    7    

 5. 1.ZŠ  ZV      6    1    2     3      2 :14    5 

 6. 9.ZŠ ZV       6    1    1     4      5 :24    4    

 7. 5.ZŠ  ZV      6    1    0     5      4 :28    3     

 

Ocenení boli aj jednotlivci:  
 

Najlepší strelec : Vladimír PAĽKO – ZŠ A.Sládkoviča Sliač – 16 gólov 

 

 

 

Vyhodnotenie bedmintonového krúžku 

šk. rok 2011/2012 
 

 

Vedúci krúžku :  Ing. J. Jurčiak  

                           Mgr. M. Suchá 

Počet hodín :  6 hodín týždenne 

 

              Bedmintonový krúžok pracoval 3 krát do týždňa po dve hodiny. Vedúci krúžku Ing. J. 

Jurčiak a M. Suchá. Počet zapísaných 82 žiakov v krúžku. Všetci žiaci  ktorí odovzdali vzdelávací 

poukaz splnili predpísaný počet hodín 60. 

Vedúci krúžkov pracovali podľa plánu na šk. rok 2011/2012. Plán bol splnený. 

               Žiaci sa zúčastnili obvodnej, oblastnej a krajskej súťaže v bedmintone žiackych družstiev. 

 

Výsledky v súťaži: 
 

Mladší žiaci v obvodnej oblastnej a krajskej súťaži 1.miesto.  

Postúpili na Majstrovstvá Slovenska do Košíc, kde sa umiestnili na 2.mieste  za družstvom Prešova. 

Mladšie žiačky  2.miesto v oblastnej súťaži a 3.miesto v krajskej súťaži. 

Starší žiaci  a staršie žiačky  1.miesto v oblastnej súťaži. 

 a 2.miesto v krajskej súťaži, staršie žiačky 2.miesto v krajskej súťaži. 

 

           V rámci krúžku sa uskutočnil turnaj mladších žiakov 1.- 4.ročníka.  Žiaci boli odmenení 

diplomom a vecnou cenou. Výsledky boli zverejnené v školskom rozhlase. 

          22. júna 2012  sa uskutočnil turnaj „O pohár riaditeľa školy“. Turnaja sa zúčastnili  žiaci 

zvolenských škôl  a našej školy. Turnaj bol na veľmi dobrej úrovni  -  poháre odovzdal najlepším 

žiakom riaditeľ školy. 

 

                                                                                                             

 

  Sliač 26.6.2012                                                                                  M. Suchá,  J.Jurčiak 

 

 

 

VYHODNOTENIE činnosti výtvarného krúžku 

v školskom roku 2011/2012 

 
Vedúca krúžku : Mgr. Jarmila Fedorová 

Činnosť krúžku : každý štvrtok, 2 hodiny 

Krúžok navštevovalo 16 žiakov 5.-9. ročníka 
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Práca v krúžku prebiehala podľa vypracovaného plánu. Činnosť bola zameraná na : 

- rozvíjanie výtvarného myslenia a cítenia žiakov 

- rozvíjanie predstavivosti pri výtvarnom vyjadrovaní priamych alebo sprostredkovaných   zážitkov 

- prácu s farbou, farebným kontrastom, harmóniou 

- štúdiu figúr, prostredia, deja 

- experimentálnu činnosť / kresba s motúzom/ 

- prácu s materiálom, modelovanie / kašírovanie/ , poznávať a využívať výtvarno-technické   

princípy rozličných materiálov 

- kultivovanie estetického cítenia  

- rozvíjanie nadania a talentu žiakov  

- oboznamovanie sa s moderným umením 

- príprava žiakov na talentové skúšky atď. 

 

V priebehu školského roku sa členovia krúžku zapojili do rôznych okresných, obvodových 

i celoslovenských výtvarných súťaží, napr.: Čas páperia /o najkrajší vianočný pozdrav/, Európa 

v škole, Životný štýl mladých /s protidrogovou tematikou /, Vesmír. 

V týchto súťažiach úspešne reprezentovali našu školu členovia krúžku : V. Mlatcová, A. Dinová, B. 

Sojková, D. Jarota. Vo výtvarnej súťaži Čas páperia mali zo 400 prác ocenené práce štyria žiaci 

našej školy, medzi nimi aj členovia výtvarného krúžku. Podobne v súťaži Európa v škole boli 

ocenené  prvým až tretím miestom štyria žiaci vo svojich kategóriách.  

V rámci výtvarného krúžku  sa pripravovali žiačky 9. ročníka : Launerová, Raniaková a Múdra na 

talentové skúšky z výtvarnej výchovy, ktoré úspešne zvládli na popredných miestach. 

 

Žiaci chodili na krúžok radi, prichádzali aktívne s tvorivými nápadmi. 

 

 

 

Sliač 26. Júna  2012                                                                  Mgr. Jarmila Fedorová 

                                                                                                    vedúca krúžku Vv 

 

 

VYHODNOTENIE   

ČINNOSTI  POČÍTAČOVÝCH KRÚŽKOV. 
 

V školskom roku 2011/2012 na škole počítačový krúžok pracoval v troch skupinách. Prvú 

skupinu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka, druhú skupinu žiaci 3. a 4.ročníka a tretia skupina boli žiaci II. 

stupňa. Cieľom krúžku v prvej skupine bolo priblížiť deťom prácu s počítačom. Zo začiatku 

pracovali hlavne s programami ako Skicár, Tux Paint a Internet. V programe skicár zlepšovali 

hlavne prácu s myšou a kreativitu. Naučili sa používať niektoré klávesové skratky, napríklad na 

tvorbu presných útvarov pomocou „Shift”. Zvládli nástroj krivka, kopírovanie a presúvanie, rôzne 

typy čiar a prekrývanie obrázkov. V Tux Painte vytvárali obrázky samostatne, ale aj pomocou 

tlačidiel a potom daný obraz dotvárali. Pri práci boli disciplinovaní a usilovní. Ich radosť bola 

viditeľná aj na ich prácach, spoločne s vedúcimi práce hodnotili. 

Denisa Wiedermanová - Krúžok  navštevovali  žiaci prvého stupňa. Práca  bola spočiatku  

náročná, nakoľko niektorí žiaci len prvýkrát začali pracovať v niektorých programoch, o ktorých 

predtým ešte ani nevedeli. Mojou  snahou  bolo  dať  im  návod  práce a niekedy  sami  prichádzali s 

novými nápadmi,  ako prácu  zjednodušiť a používanie  jednotlivých  nástrojov  v Skicári a iných 

programoch bolo  stále  ľahšie. V skupine sa mi pracovalo veľmi dobre. 

V druhej skupine bolo hlavným cieľom krúžku zdokonaliť prácu detí v grafických editoroch Skicár, 

Logo Motiom a prácu s kancelárskym balíkom Office. Deti písali krátke texty, ktoré ilustrovali, 

vytvárali jednoduché tabuľky a krátke prezentácie. Deti mali z práce radosť. mohli sa prejaviť 



67 

 

a ukázať svoju kreativitu. V skupinách sa nielen pracovalo, ale aj súťažilo v rôznych PC hrách. Deti 

boli poučené o správaní pri práci s internetom.  

Žiaci II. stupňa tvorili samostatnú skupinu, v tomto kolektíve sa vytvorilo kreatívne 

prostredie v ktorom sa pracovalo veľmi dobre. Skupina bola zostavená zo žiakov 5. - 9. ročníka, 

ktorej práca bola zameraná na prácu v POWER POINTe - naučili sa samostatne urobiť prezentáciu, 

práca s tabuľkami a vytvorili si vlastnú webovú stránku. Žiaci pracovali s digitálnou fotografiou, 

naučili sa ju upravovať a pridávať rôzne efekty. Záverom  programovali v prostredí IMAGINE, 

zopakovali si hlavné príkazy a vedomosti doplnili cyklami. Zdokonalili svoje logické myslenie 

a kreativitu. Zlepšila sa ich priestorová predstavivosť.  

Veľká pomoc vedúcim boli žiaci deviateho ročníka, ktorí s radosťou a zodpovedne sa 

zahrali na učiteľov, radili  a pomáhali svojim mladším spolužiakom. 

Dochádzka žiakov bola dobrá. S prácou vo všetkých skupinách sme boli spokojní. 

Ciele krúžku – sprístupniť žiakom možnosť využívať IKT aj mimo vyučovania, umožniť im 

rozvíjať počítačové zručnosti, pracovať s internetom, boli splnené. Žiaci sa zdokonalili činnostiach 

pri ovládaní PC a periférnych zariadení.  

 
Na základe podkladov vedúcich PC krúžkov spracovala Mgr. Daniela Slovíková 

 

V Sliači 22.6.2012  

 

 

 

Praktické cvičenia z anglického jazyka 
 

 

Práca v krúžku Praktické cvičenia z anglického jazyka v školskom roku 2011/2012 

pozostávala z dvoch častí: 
 

a/   precvičovanie a upevňovanie učiva prebratého na vyučovacích hodinách  

b/ tvorivá práca zameraná na získanie zručností ako komunikácia, počúvanie s porozumením,       

získavanie novej slovnej zásoby pomocou slovníkov, ako aj pomocou výkladových slovníkov 

/súčasť učebnice  World Club/, využívanie časopisov – Hello, Friendship/ 
 

Počas precvičovacích hodín mali žiaci možnosť si okrem iného sami vybrať, alebo navrhnúť  

učivo, ktoré považovali za potrebné precvičiť.  Využitie pracovného zošita k učebnici World Club, 

ktoré   máme k dispozícii bolo vhodným doplnkom pre piaty a šiesty ročník, keďže témy aj učivo sa  

prelínajú s učebnicou Project 1,2. Cvičenia  sú mierne odlišné, bolo potrebné zapojiť všetky získané 

zručnosti, ale aj logické myslenie.  Aj tu bolo nevyhnutné používať slovníky, čo je jedna 

z možností, ako si doplniť slovnú zásobu, ktorá je nevyhnutná pre komunikáciu v cudzom jazyku. 

Vhodným doplnkom bol obrázkový slovník, ktorý je súčasťou už spomínanej učebnice.   

 

Súčasťou druhej časti krúžku boli rôzne súťaže, neznáme pracovné listy, krížovky, ale i  

anglicko – slovenské pexeso. Mladší žiaci pracovali s časopisom  Hello starší  používali časopis 

Frienship.  Taktiež mali k dispozícii texty zamerané na čítanie s porozumením, pri komunikačných 

cvičeniach sme využívali párovú alebo skupinovú prácu. Žiaci sa navzájom mohli usmerňovať, 

resp. opravovať svoje chyby  medzi sebou navzájom.  

 

Sliač, 24.06.2012                                                         Mgr. Eva Pintérová 
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Vyhodnotenie činnosti matematického krúžku 
 

Názov krúžku:                Matematický krúžok  6.roč 

Počet žiakov  :                16 

Vedúci :                          Mgr. Marta Miešková 

Cieľové skupiny:            Žiaci 6.ročníka 

Miesto činnosti:              Učebne 6.B a PC 

 

                                          Činnosť krúžku prebiehala každý pondelok popoludní v počte 2 hodiny.  

V rámci krúžku sme realizovali aktivity, ktoré boli zamerané nielen na prehlbovanie vedomostí 

z matematiky, ale aj využitie matematiky v každodennom živote. Predmet „matematika“ som 

v rámci krúžku inovovala z hľadiska matematickej i finančnej gramotnosti pre potreby súčasnej 

doby. Aby som tieto ciele splnila zaraďovala som na jednotlivé hodiny krúžku cvičenia a úlohy, 

ktoré naučia deti využívať nadobudnuté vedomosti a zručnosti ako aj logický úsudok pri riešení  

rôznych, v súčasnosti bežných životných situáciách. Riešili sme úlohy, ktoré boli zamerané na 

tréning pamäti a sebakontroly. Využívala som hry na rozvoj log. myslenia, tvorivosti a vyjadrovania 

vlastného názoru. Riešili sme rôzne krížovky, naučili sme sa riešiť aj maľované krížovky , ktoré 

mali u detí veľký úspech.  

Vzhľadom k tomu, že sa zapájame do matematických súťaží ako je olympiáda  a pytagoriáda riešili 

sme aj úlohy, ktoré boli prípravou na tieto súťaže kde sme dosiali aj pekné umiestnenie. 

Vyhodnotenie súťaží je spracované v záverečnej správe PKM.  

 

Východiská:  Literatúra z oblasti pedagogiky a psychologie 

                       Vlastné vedomosti, schopnosti a prax 

                        Testy z predchádzajúcich rokov 

 

 

Sliač 22.06.2012                                    Marta Miešková, ved. krúžku 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti krúžku Tvorivé dielne 

 
Vyučujúca:  Oľga Vonkomerová 

Školský rok:  2011/2012  

 

V školskom roku 2011/ 2012 krúžok Tvorivé dielne navštevovalo 23 žiakov prvého stupňa.  
 

Zamerali sme sa na zhotovovanie dekoratívno – úžitkových predmetov, tematicky podľa 

ročných období. Venovali sme sa tradičným remeslám a tradíciám a zvykov v našom kraji počas 

Vianoc a Veľkonočných sviatkov.  

Využívali a pracovali sme s prírodným materiálom – gaštany, seno, slama, šúpolie, listy, mach 

a pedig... 

Počas Vianoc sme pracovali s drevom, drôtovali vianočné ozdoby a stromčeky, žehlili slamu 

a následne s ňou pracovali. Pedig sme využili ako prírodný materiál na výrobu zvončekov. Pred 

Vianocami sme vyrábali množstvo vianočných pozdravov pre učiteľov ZŠ a bývalých učiteľov. 

Práce sme posielali do súťaže Čas páperia organizovanou Dominom CVČ vo Zvolene.  

Škola získala cenu za najoriginálnejší vianočný pozdrav a najpútavejší vianočný darček. Cenou boli 

odmenené práce žiakov 5.B, 6.A triedy v rámci predmetu VSP a krúžku Tvorivé dielne. 

Pre predškolákov sme pripravovali darčeky -  snehuliakov z dreva a každému  náramok 

vyrobený deťmi tradičnou technikou pletenia na prstoch.  
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Veľká noc bolo obdobie zdobenia vajíčok rôznymi technikami -  zdobenie voskom, batikovanie, 

zdobenie slamou, farbenie prírodnými farbivami.  

Počas školského roka sme spolupracovali s POS vo Zvolene. Pani Mgr. Sandra Kossárová 

ochotne prichádzala za nami do školy a oboznamovala deti s rôznymi technikami. Venovali sme sa 

tradičným ľudovým remeslám – drôtovaniu, tkaniu, výrobe zo šúpolia, modelovaniu z hliny, maľbe 

na sklo, šili sme textilné hračky.  

Činnosťou deti získavali nové vedomosti a zručnosti, rozvíjali svoj cit, fantáziu, tvorivosť, 

získali vedomosti o tradíciách a zvykoch nášho regiónu a tradičnej ľudovej kultúry, s cieľom 

zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo našich predkov.  Činnosťami si vytvárali vzťah k týmto 

hodnotám.  

Deti chodili na krúžok radi. Veľmi sa tešili zo svojej práce a výrobkov, ktoré si každý 

týždeň odniesli domov. Mňa osobne teší, že deti si vytvorili kladný vzťah k týmto činnostiam, radi 

pracovali a užitočne využívali svoj voľný čas.  

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti volejbalového krúžku  

v školskom roku 2011/2012. 
 

         Volejbalový krúžok v školskom roku 2011/2012 pracoval od septembra 2011 do 27. júna 

2012. Krúžok býval 3x v týždni : v pondelok, stredu, piatok, vždy v trvaní 120 minút. Krúžok býval 

tak často pre veľký počet prihlásených a veľký záujem dievčat. Krúžok navštevovalo 28 dievčat, 

z ktorých až 16 odovzdalo VZDELÁVACÍ POUKAZ na ZŠ Andreja Sládkoviča v Sliači – na 

volejbalový krúžok. Účasť na krúžku bola vcelku dobrá. Priemerný počet zúčastnených žiačok na 

volejbalovom krúžku sa pohyboval v rozmedzí 10 - 14, čo je výborná účasť. A to si treba ešte 

uvedomiť, že išlo o dievčatá prevažne 8. - 9. ročníkov, ktoré navštevujú aj iné mimoškolské aktivity 

a sú často choré. 

         O krúžok je stále veľký záujem, ale problémom je malá telocvičňa, kde je ideálny počet pre 

činnosť krúžku 10-12 detí, ak ich je viac, tak to už jednoducho nie je ono. Ale teší ma záujem 

o tento krúžok, aktivita a vzorná dochádzka dievčat.  
 

 V mesiaci marec 2012 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu vo volejbale žiačok Základných 

škôl okresu Zvolen. Do volejbalovej súťaže sa v tomto školskom roku zapojilo až 16 škôl z celého 

okresu Zvolen. Na Majstrovstvo okresu postúpilo 6 najlepších škôl z obvodových kôl. 

Dievčatá z našej školy vo veľmi silnej konkurencii príjemne prekvapili. Postupne zvíťazili 

nad 1.ZŠ, 6.ZŠ (to ešte v obvodovom kole – v skupine) zhodne 2:0, a potom nad 3.ZŠ, 9.ZŠ a 

Osemročným gymnáziom tiež rovnako po 2:0 a vo finále aj nad veľmi silnou 5.ZŠ  2:1 !  

Poradie :   1. ZŠ A. Sládkoviča – Sliač – Majsterky Okresu,   

2. V. ZŠ – Hrnčiarska Zvolen,   

3. Osemročné Gymnázium – Zvolen. 
 

Dievčatá postúpili na Majstrovstvo regiónu do Krupiny, kde obsadili veľmi pekné 3. miesto ! 
 

Našu školu pod vedením p.uč. Lehockého úspešne reprezentovali : Barbora Hermanová, Lenka 

Bobrová z 9.A, Michaela Giertlová, Kristína Ďuríková, Dajana Bibová z 8.B, Natália Zemková, 

Romana Fryčová, Michaela Krčmová a Kristína Gašperová z 8.A triedy. 

 

Volejbalistky zo ZŠ A.Sládkoviča v Sliači – 

MAJSTERKY OKRESU, REGIÓNU, 2. NAJLEPŠIE V KRAJI a 

3. V SEMIFINÁLE MAJSTROVSTIEV SR 2011/2012 v MiDiMaxVolleyballe SR. 
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V šk. roku 2011/2012 sa uskutočnili Majstrovstvá SR v MiDivolejbale /hrajú 4 na 4/  žiačok 

Základných škôl SR, sútaž je pod záštitou MŠ - SR. Do volejbalovej súťaže sa v tomto školskom 

roku zapojilo vyše 100 škôl z celého Slovenska.  

Dievčatá z našej školy vo veľmi silnej konkurencii príjemne prekvapili.  

Stali sa najlepším tímom v okrese, regióne, 2. najlepším v kraji a postúpili až do semifinále 

SR, kde obsadili 3. miesto ! ! ! 

Našu školu pod vedením p.uč. Lehockého úspešne reprezentovali : Barbora Hermanová, 

Lenka Bobrová z 9.A, Michaela Giertlová, Kristína Ďuríková z 8.B,  Natália Zemková, Romana 

Fryčová  a Kristína Gašperová z 8.A triedy. 
 

Volejbalový krúžok určite bude pracovať aj v školskom roku 2012/2013 a to dokonca až pre 

dve skupiny dievčat: staršie žiačky (8. – 9. ročník) a mladšie žiačky (4.,5.,6. ročník). 

         Aj touto cestou ďakujem v mene detí, ako i v mene svojom vedeniu školy za to, že nám 

vychádzalo maximálne v ústrety a umožnilo nám – až 3x v týždni po 2 hodiny – využívať 

telocvičňu školy. 

 

27. jún 2012                                          Mgr. Dušan Lehocký - vedúci volejbalového krúžku 

                            

   

 

 

Hodnotiaca správa  

Turistický krúžok 

 
Cieľom Turistického krúžku pre šk. rok 2011/2012 bolo spoznávanie prírodných, kultúrnych 

a historických oblastí Slovenska. Počas uvedeného obdobia sa nám podarilo navštíviť nasledovné 

oblasti: 

Bystrá (obec, jaskyňa), Bojnice (mesto, ZOO), Donovaly, Gavurky (chránená krajinná oblasť, Sása, 

Dobrá Niva), Hvezdáreň (Banská Bystrica), Kremnica (Mincovňa, Mestský hrad), Levice(Vianoce 

na hrade ), Martin (Skanzen), Oravský hrad a Pustý hrad. 

 Turistický krúžok pracoval pod vedením – Mgr. Majerskej a Mgr. Kapustovej. V krúžku 

bolo zapísaných 26 detí.  

 Cieľ krúžku bol naplnený v plnej miere. Výhodou krúžku nie je len turistika a pobyt na 

čerstvom vzduchu, ale tiež zmysluplné využívanie voľného času, orientácia v priestore, ukážka 

vhodného správania sa v prírode, v kultúrnych a v historických pamiatkach, v dopravných 

prostriedkoch. Myslíme si, že krúžok je veľmi vhodný na podporu kreatívneho myslenia žiakov, 

komunikatívnosť, vytváranie si sociálnych vzťahov. Počas každého výletu sme využili aj možnosť 

zážitkového učenia. 

Deti boli vedené k samostatnosti, vytvorili sme si vyvážený vzťah medzi vedúcimi krúžku 

a žiakmi, čo viedlo k prirodzenému rešpektu navzájom. „Odmenou“ bola spätná väzba od detí 

a rodičov, ktorí pozitívne hodnotili každý výlet (krátke bezprostredné listy od detí, kde bolo 

napísané ,čo sa im najviac páčilo).  

Čo sa týka bezpečnosti – na žiadnom výlete nik neutrpel žiadny úraz ,ani neporušil 

bezpečnostné pokyny, ktoré sme pred každou akciou i počas akcie utvrdzovali.  

Na oživenie spomienok z jednotlivých turistických akcií, žiaci dostali DVD s kompletnou 

fotodokumentáciou. 

 

Vyhodnotenie zapísali:     Mgr. Kapustová, Mgr. Majerská 
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Vyhodnotenie  streleckého krúžku 

 v šk. roku 2011/2012 

 
Strelecký krúžok prebiehal od októbra do júna. Navštevovalo ho 20 detí, 11 detí z I. stupňa 

a 9 detí z II. stupňa. 

Deti zo streleckého krúžku sa zúčastňovali streleckej oblastnej ligy v období od októbra 

2011 do marca 2012 /jeden krát mesačne/. Súťaž prebiehala v teločvični  ZŠ Alexyho Zvolen, kde 

sa stretávali deti zo zvolenských škôl, zo Sliača a Zvolenskej Slatiny.  
 

Z našej školy súťažili  dve družstvá. 
 

Mladší žiaci :  Kasašová Petronela, Andrášiková Katarína,                                                                       

.                        Hevessy Alex , Hevessy  Carlo 
 

Starší žiaci :   Holeková Zuzana, Chalama Leonard,  

                        Holek Štefan, Chabada Adrián 

S ostatnými strelcami z iných škôl oblasti sme sa stretli na finálovom preteku 13.4.2012. 

Vyhodnotenie prebehlo v mesiaci apríl na finálovom preteku. 

Umiestnili sa nasledovne : 
 

Starší žiaci : 

HOLEKOVÁ   Zuzana            1. miesto  / obvod Zv/ 

HOLEKOVÁ   Zuzana            2. miesto / zo všetkých strelcov/ 

HOLEK  Štefan                      3. miesto / obvod Zv/ 
 

Družstvo starších žiakov sa umiestnilo   na  2. mieste 

 

Mladší žiaci : 

HEVESSY  Alex                       2. miesto / obvod Zv/ 

HEVESSY  Carlo                      3. miesto / obvod Zv/ 
 

Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na  3. mieste. 

 

Vedúca streleckého krúžku :  Tatiana Máľusová 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI TENISOVÝCH KRÚŽKOV 

V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 
  

         V  školskom roku 2011/2012 pracovali na škole 2 tenisové krúžky, a to pre žiakov        1.  

stupňa  a pre  žiakov 2. stupňa.   Tenisové krúžky pracovali od 24.10. 2011 do 21. 6. 2012.   

         Všetci žiaci, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz, splnili predpísaný počet hodín krúžkovej 

činnosti 60. Niektorí žiaci absolvovali zo zdravotných dôvodov menší počet hodín krúžkovej 

činnosti.     
          

          Tenisový krúžok pre žiakov 1. stupňa  pracoval 2-krát do týždňa. Do krúžku bolo zapísaných 

23 detí.           

Tenisový  krúžok  pracoval  v hale a v malej telocvični. V hale bolo možné využiť   2 siete      na 

malé ihriská 6 x 12m , čím sa vytvorili 3 ihriská a do hry sa mohli zapojiť všetky deti.  
           

Tenisový krúžok pre žiakov 2. stupňa pracoval 3-krát do týždňa. Do krúžku bolo zapísaných 

13 detí. 
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Tenisový  krúžok  pracoval  v hale a od apríla aj na tenisových kurtoch v areáli kúpeľov -  na 

antukových  dvorcoch TK Sliač,  aby  si  deti  zvykli  na hranie na antukovom povrchu . 
 

          Skupina chlapcov z 5. ročníka  sa aj  v tomto roku zapojila do závodného tenisu v TK Sliač – 

hrali v krajskej súťaži  mladších žiakov /Potoč, Kontra, Moravčík /.  

          Dievčatá zo 6.- 8. ročníka, ktoré svojou výkonnosťou už dosiahli úroveň závodného tenisu, 

boli prijaté do TK Sliač. Vytvorili družstvo starších žiačok a hrali v krajskej súťaži starších žiačok 

/Starostová, Pálková L., Melicháčová, Ďurčíková/.  

Aj keď dievčatá nedosiahli v súťaži významnejšie úspechy, je tu perspektíva ich ďalšieho rozvoja, 

pretože majú o tenis veľký záujem. 

          Vybudovaním športového areálu – tenisových kurtov -  sa vytvoria  ideálne podmienky pre 

rozvoj tenisu na Sliači, ako aj pre činnosť  tenisového  krúžku, ktorý mám záujem viesť aj v ďalších 

rokoch.                        

           Tenisový krúžok by mal vzhľadom na veľký záujem detí pracovať aj v školskom roku  

2012/2013. 

            Verím, že všetky deti, ktoré navštevovali alebo budú navštevovať tenisový krúžok, získajú 

trvalý vzťah k pravidelnému športovaniu 

 

V Sliači, 28. júna 2012                     Ing. Juraj Höher 

                                                                                                    vedúci tenisových krúžkov 

 

 

 

 

Futbalový krúžok – starší žiaci 

Vyhodnotenie činnosti v školskom roku 2011/2012 

 

 

Futbalový krúžok – starší žiaci (8.a 9. ročník) navštevovalo 15 žiakov. Krúžok sa konal dvakrát do 

týždňa, každý utorok od 16.30 do 17.00 a štvrtok od16.30 do 18.00 hod. Cieľom starších žiakov 

bolo pripraviť chlapcov na prechod do staršieho dorastu, čo sa aj podarilo: 7 starší žiaci prechádzajú 

do mladšieho dorastu. Zavŕšením krúžku bola príprava  turnaja O pohár riaditeľa školy, na ktorom 

sme skončili na 2. mieste za Badínom. 

Tréningy boli počas školského roka vedené podľa stanoveného tréningového plánu. Ten bol 

zameraný  na oblasť morálno-vôľovú, oblasť fyzickej pripravenosti (kondičná príprava), rozvoj 

rýchlosti, rozvoj koordinačných         schopností a oblasť technicko-taktickú. 

Žiaci pristupovali k tréningom zodpovedne. Snahou a zmyslom krúžku bolo viesť žiakov k športu, 

pohybu a zdravému súťaženiu. 

 

 

 

 

V Sliači dňa 25.8.2012                                  Zapísal:  Rudolf  Krutý 
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Futbalový krúžok  -  Mladší žiaci 
 narodení po 1.1. 1999 – 2011/2012 

 

             Súpiska hráčov  
 

Číslo Priezvisko Meno 
Dátum 
narod. 

Bydlisko Telefón Hosťovanie Škola Trieda 

1. Toman Tomáš 1999 Sliač 0902 443 234  ZŠ Sliač 7.A 

2. Kučera Lukáš 1999 Sliač 0918 66 811  ZŠ Sliač 7.B 

3. Boldiš Paľko 1999 Sliač 0903 267 035  ZŚ Sliač 7.A 

4. Zemko Marek 1999 Sliač 0907 53 4587  ZŠ Sliač 6.B 

5. Šmál  Andrej 1999 Sliač 0915 849 741  ZŠ Sliač 6.B 

6. Karniš Imrich 1999 Sliač 0944 152 291  ZŠ Sliač 7.A 

7. Peták Patrik 2000 Sliač 0915 822 177  ZŠ Sliač 5.A 

8. Kontra  Martin 2000 Sliač 0917 509 012  ZŠ Sliač 5.A 

9. Starosta Michal 2000 Veľká Lúka 0911 254 110  ZŠ Sliač 5.A 

10. Priadka Adam 2000 Sliač 0904 893 499  ZŠ Sliač 5.A 

11. Paľko Stanislav 2000 Sliač 0903 822 644  ZŠ Sliač 5.A 

12. Stachov Pavol 2000 Sliač 0903 593 828  ZŠ Sliač 5.B 

13. Čunderlík Andrej 2001 Veľká lúka 0907 865 597  ZŠ Sliač 5.A 

14. Šmál Juraj 2001 Sliač 0915 849 741  ZŠ Sliač 5.A 

15. Giertl Martin 2001 Sliač 0915 832 365  ZŠ Sliač 5.A 

16. Lajoš Jerguš 2001 Sliač 0905 656 077  ZŠ Zvolen 5.r. 

17. Ondrušek Tomáš 2001 Sliač 0907 825 346  ZŠ Sliač 5.A 

18. Bíreš Lukáš 2001 Sliač 0908058532  ZŠ Sliač 4.A 

19. Paľko Vladimír 2001 Sliač 0907802770  ZŠ Sliač 4.B 

20.         

Realizačný Team 

 

1. 
Hačkulič Lukáš 1989 Sliač 0911221088 

Licencia: 
UEFA „B“ 

 
 

2. Paľko Juraj  Sliač     

 

Futbalový krúžok mladších žiakov 5. až 7. ročníka navštevovalo 19 žiakov. Krúžok sa 

konal 2 x do týždňa utorok 16.00  do 17.30 a štvrtok 15.00  do 16.30 

Každý týždenný mikrociklus bol ukončený majstrovským futbalový stretnutím 3. ligy a 1. 

turnaj počas zimnej prestávky. Cieľom mladších žiakov bolo pripraviť chlapcov na prechod do 

starších žiakov, čo sa nám aj podarilo/ 5 žiaci prechádzajú do starších žiakov.  
 

Počas tréningu sme sa zamerali  na: 

 

Oblasť fyzickej pripravenosti (kondičná príprava) 

Kondičnú prípravu  hráčov sme sa snažili najviac rozvíjať pomocou hier, ktoré boli vopred 

zamerané na to čo sme potrebovali.  
 

Rozvoj rýchlostných schopností sme rozvíjali priamo pomocou: 

reakčnej, akceleračnej, frekvečnej rýchlosti(latky), pohybových hier a špeciálne bežecké   

cvičenia-(bežecká ABC a úseky na rozvoj bežeckej rýchlosti) 
 

Rozvoj koordinačných schopností 

Rytmické schopnosti – herné situácie 1 –1, 2- 1, akrobacia ´+ prekážková dráha  
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Orientačné schopnosti -  rôzne formy hier aj pohybové hra rôznom prostredí 

Rovnovážne schopnosti – prekážková dráha s loptou, HČJ na lavičke, koordinačné dosky, 

 

Oblasť technická - taktická 
 

Vo futbalovom zápase 
 

Spočiatku hráči nevedeli hrať v hernom systéme, ktorý sme si stanovili (obranná fáza 3-1-3-

1, útočná fáza 3-2-3), no v druhej polovici sezóny to zvládali na výbornú. 

Veľmi sme kládli na to na prechodnú fázu z obrany do útoku a spať, pokrývanie 

hráčov(osobná obrana),  na zrýchlenie a spomalenie prechodu do útoku presnými 

prihrávkami po zemi a agresívnosť hráčov pri napádaní súpera. 

Slabá efektívnosť zakončenia z množstva šancí a ne dôraznosť v šestnácke súpera aj v našej. 
 

Mimo futbalového zápasu 
 

Prihrávky po zemi hráči zvládli namieste aj v pohybe( kombinácia a vzorce), dlhé prihrávky 

hodnotím mínusovo- dokonale nezvládnutá technika kopu u niektorých hráčov.  

spracovanie lopty- vnútorným, vonkajším  priehlavkom a sťahovačkou ľavou aj pravou 

nohou.                                    

vedenie lopty – priamym, vnútorným a vonkajším priehlavkom   

hra hlavou –  zlé načasovanie a nábeh na loptu technika zvládnutá. 

obchádzanie súpera rôznymi spôsobmi ( liznutím, sťahovačka, výpad,   zidanova  klučka 

a so zmenou rýchlosti....) – v plnej rýchlosti 

obranná fáza- slabý v súbojoch  1-1 v odoberaní lopty.  

 

3. liga skupina C  
 

V 3. Lige bolo prihlásených 9 mužstiev vrátene Sliaču. V kategórii mladší žiaci sme 

odohrali 8 zápasov na jeseň a 8 zápasov na jar. Tabuľkové postavenie pre mladších žiakov 

nebola dôležité išlo predovšetkým o ich herný prejav. No napriek tomu chlapci odohrali 

veľmi slušné a zápasy. S každým mužstvom sme odohrali 2 zápasy 1 doma a 1 na súperovej 

pôde. 

 

 Výsledky                   jeseň           jar 

Sliač – S. Lupča          0:3             0:1      

Sliač – Brusno             4:0             0:1 

Sliač – Horehron         3:2             2:0           

Sliač – Kováčová        4:1             5:0  

Sliač – Kremnica         5:1             3:1 

Sliač – Hliník n. Hronom  2:2       1:0    

Sliač – B. Štiavnica      2:3            3:1 

Sliač – H. Nemce          4:0           5:0 

 

Koniec sezóny: 

Body: 33          Skóre:  43: 13 

 

Najlepší strelec: Jerguš Lajoš 13 gólov 

Najlepší asistujúci hráč: Martin Giertl 

Najviac ocenení: Giertl, Paľko,  

 

Tabuľka pri mladších žiakoch nebola zhotovená SS FZ.   

 

Spracoval :  Lukáš  Hačkulič 


