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Vypracovala riaditeľka školy 

                                                                                Mgr. Zdenka Margetínová 



 

                             Charakteristika 

 
 Pracujeme na málotriednej základnej škole v Kálnici, ktorá sa snaží 

svojou činnosťou v ničom nezaostávať za plnoorganizovanými školami.  

 Pedagógovia našej školy vynakladali počas celého školského roka 

2006/2007 maximálne úsilie, aby dosiahli spoločnou prácou so žiakmi 

v plánovaných úlohách tie najlepšie výsledky. Viedli žiakov k úspešnému 

zvládnutiu učiva so zameraním na poznávanie prírody a okolia obce, učili deti 

hravou formou základom cudzieho jazyka v krúžkoch, podali pomocnú ruku pri 

získavaní základných zručností v práci s počítačom. 

Aj napriek malému počtu žiakov sa na našej škole našli takí, ktorí svojou 

poctivou prácou dosiahli drobné úspechy a tak dali na vedomie „svetu“, že aj na 

malotriednych školách pracujeme a dokážeme za svoju snaživosť a činnosť 

získať ocenenie, ktorým bolo napríklad prvenstvo v recitačnej súťaži. 
 

 

Základné identifikačné údaje o škole 
 

Kontaktné údaje školy 

Adresa školy ZŠ Kálnica č.385, 916 37 Kálnica 

Telefónne číslo 032/ 779 88 36 

IČO 710 057 768 

E-mail školy zskalnica@zskalnica.edu.sk 

Adresa www www.zskalnica.edu.sk 

Riaditeľ školy Mgr. Zdenka Margetínová 032/ 779 88 36 

    zdenka.margetinova@post.sk 

Zriaďovateľ Obec Kálnica, 916 37 Kálnica 032/ 779 88 32 

    obec.kalnica@naex.sk 

  starosta obce  Ing. Miroslav Borcovan 

 

Zamestnanci a žiaci našej školy 

 
Vedenie školy: v prvom polroku vykonávala činnosť riadenia Mgr. Margita 

Pagáčová, ktorá však 31. januára po odchode do dôchodku uvoľnila svoje 

miesto a druhý školský polrok toto miesto prevzala Mgr. Zdenka Margetínová. 
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ZAMESTNANCI ŠKOLY 

Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Zdenka Margetínová 

 Mgr. Monika Roháčková 

 Daša Filipová 

 Mgr. Monika Chúťková 

 PaedDr. Tibor Šuba 

Nepedagogickí zamestnanci: Božena Kmeťová 

 

Celkový počet žiakov v  školskom roku 2006/2007 bol na našej škole 28 a 

prebiehal v spojení 1. ročník so 4. ročníkom a 2. ročník s 3. ročníkom. 

 

 

Počty tried: 1. ročník: 6 žiakov, 0 dievčat 

                2. ročník: 4 žiaci, 3 dievčatá 

                3. ročník: 12 žiakov, 3 dievčatá 

                4. ročník: 6 žiakov, 0 dievčat 

 

trieda žiakov spolu  

1. A 6 

2. A 4 

3. A 12 

4. A 6 

 

Prevádzka školy: začiatok o 7
00 

hod., koniec o 15
30

 hod. 

                              Začiatok vyučovania o 7
45

 hod. 

 

1. hodina: 7. 45- 8. 30 

2. hodina: 8. 40- 9. 25 

3. hodina: 9. 45- 10. 30 

4. hodina: 10. 40- 11. 25 

5. hodina: 11. 35- 12. 20 

6. hodina: 12. 30- 13. 15 
 

 

 

 

 

 

 



Vyučovanie prebiehalo podľa základného variantu. 

 

1. 2. 3. 4.

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 9 9

Prvouka 2 2 0 0

Vlastiveda 0 0 1 2

Matematika 4 5 5 5

Prírodoveda 0 0 2 2

Pracovné vyučovanie 0 0 1 1

Výtvarná výchova 2 2 2 2

Hudobná výchova 1 1 1 1

Telesná výchova 3 3 3 3

Etická výchova/ Náboženská výchova 1 1 1 1

SPOLU 22 23 25 26

UČEBNÉ PLÁNY

PRE 1.- 4. ROČNÍK ZŠ

VARIANT 1 /základný/

 

 

Náboženská výchova ako povinne voliteľný predmet sa vyučovala na celom 

prvom stupni v alternácii s etickou výchovou. 

Náboženskú výchovu navštevovalo 20 žiakov, etickú výchovu 8 žiakov. 

Školský klub navštevovalo 24 žiakov z toho 7 dievčat a pracovalo sa v jednom 

oddelení pod dohľadom vychovávateľky Daši Filipovej.  

 

Voliteľný predmet Meno vyučujúceho 

Etická výchova Mgr. Monika Roháčková 

Náboženská výchova- katolícka PaedDr. Tibor Šuba 

Náboženská výchova- evanjelická Mgr. Monika Chúťková 

 
 

 



           Analýza výchovno- vyučovacích výsledkov 

                za uplynulý školský rok 2006/ 2007 
 

 
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme dodržiavali metodické pokyny schválené 

25.5.1994 pod číslom 2489/ 1994-211 platné od 1. 9. 1994. Učivo bolo 

v jednotlivých ročníkoch prebrané a následne preopakované. 

 

 

1. ročník 
Jeden žiak nepostupuje do druhého ročníka. Kvôli sťahovaniu do inej obce 

opúšťa našu školu a prvý ročník bude opakovať na novej škole.  

Ostatní žiaci zvládli učivo veľmi dobre, sú samostatní, dokážu plniť svoje 

povinnosti. 

Počas celého roka boli hodnotení slovne a dosiahli výbornú úroveň čítania, 

zvládajú s menšou pomocou reprodukciu prečítaného textu. V matematike hravo 

dosiahli pekné výsledky pri riešení slovných úloh, majú zvládnutý prechod cez 

10-ku. 

S týmto ročníkom sa veľmi dobre pracovalo, žiaci boli pracovití a snaživí, čo sa 

odrazilo aj na ich vynikajúcich výsledkoch. 

Za celý školský rok vymeškali 379 hodín. 

 

2. ročník 
Väčšina žiakov dokáže samostatne pracovať aj rýchlejším tepom, pekne 

a pomerne rýchlo dokážu pochopiť nové učivo. Iba jeden žiak pracuje pomalšie 

a má problémy s osvojovaním nových poznatkov a pravopisom. 

Žiaci mali 296 vymeškaných hodín. 

 

3. ročník 
V treťom ročníku mala jedna žiačka väčšie problémy s pamäťovým počítaním 

a slovnými úlohami. Ostatní žiaci učivo pekne zvládajú, dvaja dosiahli 

vysvedčenie so samými jednotkami. 

Žiaci tohto ročníka mali 703 vymeškaných hodín. 

 

4. ročník 
V tomto ročníku pracovali žiaci na rôznej úrovni. Jeden žiak dosiahol veľmi 

pekné výsledky z každého predmetu, bola tu výborná spolupráca s rodičmi, mal 

krásne vypracované domáce úlohy, pekné písmo. U najslabšieho žiaka stále 

pretrvávajú problémy s násobilkou, pravopisom. Má však ohromný talent 

v kreslení. 



Ostatní žiaci zvládali učivo na priemernej úrovni. Myslím, že im chýbala akási 

chuť do súťaživosti, celková zapojenosť a aktivita v jednotlivých predmetoch. 

Za celý školský rok mali vymeškaných 321 hodín. 

 

V školskom roku 2006/ 2007 žiaci našej školy vymeškali spolu 1699 hodín, 

z toho 417 hodín vymeškali dievčatá. 

Všetky vymeškané hodiny sú ospravedlnené. 

 

Prospech žiakov 

 

     Výsledky hodnotenia žiakov v školskom roku 2006/ 2007

prospeli neprospeli ospravedlnené neospravedlnené

1. Ročník 5 1 379 0

2. Ročník 4 0 296 0

3. Ročník 12 0 703 0

4. Ročník 6 0 321 0

Celkom 27 1 1699 0

prospech žiakov počet vymeškaných hodín

 
 

 

Krúžková činnosť 

 

Naši žiaci mali možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch pod vedením  

pedagogických pracovníkov. 

Krúžok nemeckého jazyka viedla Bc. Jarmila Kippel a anglický jazyk vyučovala 

Mgr. Monika Roháčková, ktoré sa snažili hravou formou položiť žiakom 

základy cudzieho jazyka. Vo výtvarnom krúžku pracovali deti s Mgr. Margitou 

Pagáčovou a neskôr s Mgr. Zdenkou Margetínovou, ktoré učili deti spoznávať 

rôzne výtvarné techniky a zároveň navštívili galériu, v ktorej mali možnosť 

vidieť prácu viacerých detí, mnohé techniky práce, ale hlavne dostali motiváciu 

k lepšiemu prístupu a pracovnej činnosti. Hudobno- dramatický krúžok viedla 

Daša Filipová. Tu mali naši žiaci možnosť naučiť sa spoznávať notové písmo, 

hru na flaute a zároveň nácvik programov k rôznym obecným a školským 

vystúpeniam. 

 

 

Zamestnanci a ich rozvoj 
 

vek do 30 rokov 31- 40

počet 1 4

z toho žien 1 3

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov

 



 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Pedagogickí pracovníci sa zúčastňovali rôznych vzdelávacích podujatí, ktoré 

organizovalo MPC v Trenčíne a PPP v Novom Meste nad Váhom. Nadobudnuté 

poznatky predniesli  svojim kolegom na pracovných poradách a tiež sa ich  

snažili aktualizovať vo vyučovacom procese. Mgr. Margetínová a Mgr. 

Roháčková navštevujú vzdelávanie zamerané na prípravu vedúcich pracovníkov, 

ktoré poriada MPC v Trenčíne. 

 

                              Kvalita výučby 
 

Plánovanie programu výučby učiteľmi 

 

Všetci pedagogickí pracovníci pracovali podľa vypracovaných časovo- 

tematických plánov. Vo vyučovacom procese sa pokúšali využívať rôzne 

didaktické hry a zábavné formy pri precvičovaní učiva hlavných predmetov.  

 

Pracovné podmienky pre výučbu 

 

Žiaci pracovali v spojených ročníkoch. Spojenie sme vyberali podľa počtu 

žiakov- prebiehalo v spojení 1. ročník so 4. ročníkom t.j. 12 žiakov a 2. ročník 

s 3. ročníkom t.j. 16 žiakov. 

Aj napriek náročnej práce v spojených ročníkoch, sme mali možnosť realizácie 

individuálneho prístupu, ktorý sa stal na našej škole pre všetkých pedagógov 

samozrejmosťou. 

Kvôli spojeným ročníkom sme museli voliť ten najvhodnejší rozvrh hodín, preto 

sme volili spoločné vyučovanie výchov pre 1., 4. ročník a 2., 3. ročník. Etickú 

výchovu a náboženskú výchovu mali všetci žiaci spoločne. 

Vybavenosť vyučovacích priestorov je primeraná, máme na škole telocvičňu aj 

PC učebňu. Na škole funguje žiacka aj učiteľská knižnica, ktorú na základe 

finančných možností vhodne dopĺňame. 

 

 

Priebeh a štruktúra výučby 

 

V práci sme často využívali také formy práce, ktoré sú pre žiakov vhodné, 

pútavé a predovšetkým prilákajú ich pozornosť a záujem. 

Do výučby jednotlivých predmetov bola tiež zaradená práca s PC, využívanie 

informačno- komunikačnej techniky.  

 

Sociálna klíma výučby 

 



Na získanie kvalitných učebných výsledkov pedagogickí pracovníci zameriavali 

svoju pozornosť: 

- jasným pravidlám stanoveným na začiatku hodiny 

- podpore učenia/ vhodnou motiváciou/ 

- spolupráci medzi žiakmi 

- dodržiavaniu poriadku pri výučbe 

 

Výsledky výučby 

 

Výborný prospech dosiahlo 7 žiakov. 

Reprezentácia školy:  

- úpešne nás reprezentovala Sabína Mordinová, v prednese poézie a prózy, 

kde získala 1. miesto v okresnom kole Podjavorinskej Bzince  

- príspevky v obecných novinách 

- na folklórnej slávnosti /Bodovka/ 

- v súťaži šikovných rúk v Mníchovej Lehote pod názvom „Veľkonočné 

vajíčko“ 

 

   Úlohy a činnosti realizované v priebehu školského                                                              

Roka 2006/2007 
September 

 Prebehlo slávnostné otvorenie školského roka, privítanie nových žiakov , 

povzbudenie do pracovnej činnosti a spoločné rozdelenie úloh na školský rok 

2006/2007. Žiaci boli poučení o bezpečnosti práce počas vyučovania,  dohodli 

sme sa o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v mimoškolskej činnosti. 

S plánom práce boli oboznámení nielen pracovníci školy, ale aj rodičia našich 

žiakov. 

V prípravnom týždni sme spoločnými silami vytvárali estetiku školského 

prostredia, snažili sa zútulniť triedy, teda vytvoriť pre všetkých príjemné 

pracovné prostredie. 

 

 

 

Október 

  V októbri sme si spravili malý turistický výlet do Beckova. Vyšli sme 

v ústrety nielen zdraviu, ale získali sme aj drobné informácie o histórii tejto 

obce. 

 

November 

 Tento mesiac sme začali s nácvikom programu k Vianočnej besiedke, 

ktorú si každoročne organizujeme na našej škole. Pri posedení „pod jedličkou“ 

rozdávajú naši žiaci svojim pedagógom a rodičom úsmev na tvári a pohladenie 



srdiečok prostredníctvom krátkych výstupov či už prostredníctvom básní, piesní, 

alebo hrami krátkych divadelných predstavení. 

 

December 

Navštívili sme divadelné predstavenie pod názvom „Pipi dlhá pančucha“ 

v Novom Meste nad Váhom a zároveň sa presunuli do mestskej knižnice, kde 

nám bolo ukázané pásmo o Vianociach- Tichá noc. 

 

Január 

 Mesiac január sme venovali opakovaniu doposiaľ prebraného učiva,  žiaci 

písali polročné práce z profilových predmetov.     

 

Február 

 Vo februári sa konal na našej škole zápis do 1. ročníka. Zapísali sme 17 

detí, 3 deti po dohode s rodičmi dostali odporúčanie na posúdenie školskej 

zrelosti do pedagogicko-psychologickej poradne v Novom Meste nad Váhom. 

 

chlapci dievčatá spolu

zapísaných 10 7 17

posúdenie do PPP dostali 3 0 3

odklad 3 0 3

iné / presťahovanie, nástup na inú školu... 0 1 1

nastúpi 7 6 13

Údaje o zapísaných žiakoch do 1. ročníka

na školský rok 2007/ 2008

 
 

 

 Každoročne sa na našej škole, ale aj obci konajú fašiangové veselice- 

karneval, na ktorom sa zabávajú nielen všetky deti, ale aj náš pedagogický 

a nepedagogický zbor oblečení v rozmanitých maskách. Prostredníctvom masiek 

si  každý prezentuje osobnú tvorivosťa fantáziu, ktorá sa tu naplno prejavuje, 

a potom aj zábava a hra teší všetkých rovnako. 

 

Marec 

 V mesiaci marci sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v Novom 

Meste nad Váhom. Herci zo Žiliny pripravili pre malých divákov zaujímavé 

bábkové divadielko pod názvom „ O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte“.  

Keďže mesiac marec sa vyznačuje ako mesiac knihy, rozhodli sme sa navštíviť 

niektorú z okolitých knižníc. Využili sme teda voľný čas po divadelnom 

predstavení  a presunuli sa do novomestskej knižnice, kde bola pre nás 



pripravená krátka beseda o knihách a detských spisovateľoch spojená s malým 

kvízom a veselými, ale aj pre našich žiakov veľmi poučnými súťažami. 

 Ďalej sme sa zúčastnili malého koncertu v Kálnickom kultúrnom dome. 

Na koncerte s vojenskou dychovou hudbou z Trenčína sme sa spolu s deťmi 

z materskej školy započúvali do piesní, ktoré nám boli známe z detských 

rozprávok vysielných v televízii, oboznámili nás s dychovými hudobnými 

nástrojmi. 

 Tento mesiac sa na našej škole konalo školské kolo v prednese poézie 

a prózy. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. Porota vybrala štyroch 

najlepších recitátorov. 

Mesiac sme ukončili účasťou na veľmi zaujímavej súťaži pod názvom 

„Veľkonočné vajíčko“, ktorá sa konala v Mníchovej Lehote. 

 

Apríl 

 Pri príležitosti Dňa Zeme sme si urobili malú vychádzku do prírody za 

účelom spoznávania krás v okolí Kálnice spojenú s čistením lesa a lúky. 

 Tento mesiac sme  ďalej venovali pozornosť ľudovým tradíciám. 

Navštívili sme pamätnú izbu v Kálnici za účelom poznávania ľudových 

remesiel. Žiaci boli oboznámení s niektorými v minulosti používanými 

predmetmi a nástrojmi v domácnostiach. 

  Žiačky, ktoré získali prvé miesto v prednese poézie a prózy v školskom 

kole sa  dňa 26. apríla zúčastnili  súťaže okresného kola v Bzinciach pod 

Javorinou. Žiačka 4. ročníka aj tento rok reprezentovala našu školu v tom 

najlepšom svetle, pretože si obhájila prvenstvo v prednese prózy, ktoré získala aj 

minulý rok.   

  Milujúci otec, dedo - pán Krchnavý v jednej osobe, venoval jedno 

piatkové aprílové popoludnie našim žiakom a ukázal im ako sa dajú ručne 

vyrobiť píšťalky z prútia. Deti sa niečo nové dozvedeli, naučili. Každí si 

odniesol domov krásnu ručne vyrobenú píšťalku. 

 

Máj 

  Keďže tento mesiac je venovaný všetkým mamám, ani my sme sa nedali 

zahanbiť, a pripravili sme v spolupráci s materskou školou program pre 

všetkých kálničanov, ktorí si nás prišli pozrieť do kultúrneho domu. Ľudia tu 

mali možnosť vidieť čo všetko sa dokážu ich deti v škole naučiť a akým 

spôsobom sa vedia prezentovať. Naši žiaci ukázali na pódiu bez akýchkoľvek 

zábran prednes básní, hranie kratšieho divadielka, zvládnutie folklórneho, či 

moderného tanca. Možno všetko neprebehlo podľa skutočných predstáv 

pedagógov, ale ocenili sme snaživosť, ochotu spolupracovať a hlavne záujem 

o vystupovanie. 

 Okrem kvalitnej výučby, je cieľom našich učiteliek aj rozvíjanie vzťahu 

k hudbe, tancu a tradíciám vôbec, preto začíname s  folklórnym krúžkom. Aj 

napriek tomu, že sme ešte len v začiatkoch obnovovania takejto peknej tradícii 



tanca, môžeme sa pochváliť, že mesiac máj  sme ukončili účasťou na 

folklórnych slávnostiach na Bodovke, kde školáci predviedli svoje polročné 

skúsenosti nadobudnuté krátkou, ale tvrdou prácou. 

 

Jún 

 MDD- tento deň sme oslávili spoločne s rodičmi na obecnej chate. 

Urobilil sme si športový deň na bicykloch spojený s prehliadkou ručne 

vyrezávaných sošiek na chate- galérii ľudového rezbára pána Bolebrucha. 

Navštívili nás tu kálnickí hasiči, ktorí nám nielen ukázali ako treba zaobchádzať 

s ohňom, ale nám aj požičali a umožnili vyskúšať si hasičské obleky a náradie. 

Deň sme ukončili opekaním špekačiek a spevom spolu s rodičmi a pánom 

starostom, ktorý nám udával tempo, rytmus ale hlavne hudobný doprovod na 

svojom akordeóne. 

 Veľmi dôležitým bodom je pre nás ochrana zdravia žiakov, a preto sme sa 

aj tento školský rok zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v plavárni 

v Novom Meste nad Váhom. Zúčastnili sa ho všetci žiaci školy trikrát po dve 

vyučovacie hodiny, hravou formou sa oboznamovali s vodným prostredím, 

začiatočníci sa trochu osmelili a pokúšali sa plávať s doskou, tí starší už boli 

skúsenejší a dokázali  samostatne vykonávať vo vode rôzne činnosti- skok do 

hlbokej vody, preplávanie 25 metrov. 

 11. júna- 13. júna sme sa zúčastnili školy v prírode, ktorá sa konala na 

chate STU v Kálnici. Žiaci pracovali v skupinách na rôznych drobných 

projektoch. Zaujímavosťou bol deň strávený spoločne so škôlkármi, ktorých sme 

si k nám pozvali a športovo si s nimi zasúťažili.  

  Pri príležitosti detského výtvarného a literárneho Trenčína 2007 sme 

navštívili opäť v spolupráci s materskou školou, galériu M. A. Bazovského 

v Trenčíne. Pracovníčka galérie si pre nás pripravila krátke rozprávanie 

o vystavených dielach, umožnila nám prezrieť si v pokoji všetky práce 

a nakoniec nás zaviedla do tvorivej dielne, v ktorej naši žiaci pod jej vedením 

vytvárali zaujímavé obrazy pomocou farieb a krupice. 

 Tento mesiac našu školu navštívili pracovníčky regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva z Trenčína a pre kálnických žiakov  pripravili 

zaujímavú a hlavne poučnú besedu  spojenú s videopojekciou na tému „ Zdravý 

spôsob života“.  

 Koniec školského roka sme ukončili s kúzelníkom Jarínim z Košíc, ktorý 

predviedol kálnickým školákom a škôlkárom svoje čarovné remeslo. 

 

                            Spolupráca 
 

Spolupráca s rodičmi a materskou školou  
 

Rodičovské združenie sa na našej škole konalo 3krát. Informovali sme rodičov 

o našej činnosti na škole, prospechu žiakov, o drobných úspechoch 



i priestupkoch. Rodičia dokázali s nami pekne spolupracovať  a  malé problémy, 

či nedorozumenia následne vhodne riešiť. 
 

Organizovali sme rôzne aktivity zamerané na spoluprácu s rodičmi a materskou 

školou ako napríklad: 

- vychádzky do prírody, opekanie a posedenie s piesňou pri ohníku,  

- návšteva hradov, múzeií /Beckov/ 

- návšteva galérií / Kálnica, Trenčín/ 

- karneval  

 

Spolupráca s obcou Kálnica 

 

- zber papiera / činnosť zameraná na pomoc čistenia obce/ 

- vystupovanie žiakov na rôznych obecných slávnostiach /fašiangy, 

stavanie mája/ 

- poskytovanie príspevkov do kálnických novín /Kálnické ozveny/ 

  

Spolupráca so zriaďovateľom 

 

Prostredníctvom vynikajúcej spolupráce so zriaďovateľom sa nám 

podarilo v školskom roku 2006/2007 zabezpečiť kvalitnejšie materiálno- 

technické vybavenie kálnickej školy, zakúpili sme nové výškovo nastaviteľné 

stoly a stoličky, interaktívnu tabuľu s e-Beam zariadením, niekoľko CD do 

počítačov, ktoré nám uľahčujú prácu na jednotlivých predmetoch. Musím 

priznať, že tieto CD skutočne napomáhajú hravou formou k precvičovaniu učiva 

z matematiky, slovenského jazyka, u prvákov slúžia ako pomocný šlabikár. 

Okrem práce s CD, získavajú žiaci zručnosť pri práci s internetom, ktorý 

využívame predovšetkým na hodinách vlastivedy a prírodovedy. Našim cieľom 

je okrem iného ukázať ako možno pracovať s počítačom a vštepiť im počiatočnú 

počítačovú gramotnosť. 

Spolupráca s obcou spočíva aj v  dodávaní detských príspevkov do obecných 

novín -Kálnických ozvien.   

V mesiaci apríl sa nám  podarilo zrealizovať rekonštrukčú opravu strechy. Mali 

sme síce občas sťažené podmienky vyučovania, ale oprava sa vykonať musela 

a my sa teraz pýšime novou strechou, ktorá nám zabezpečí v budúcnosti 

príjemné a hlavne suché vyučovanie. 

 

                                                          Záver 

 
Počas celého školského roka sme sa usilovali o výzdobu tried peknými 

nástenkami, chodby vítali návštevníkov školy zaujímavými žiackymi prácami. 



V rámci spolupráce s MŠ sme uskutočnili zápis do prvého ročníka, spravili si 

spoločný karnevalový a  športový deň. Koncom školského roka spoločne 

absolvovali jednodňový výlet do Trenčína spojený s návštevou galérie, kde 

všetci žiaci pod vedením výtvarníčky  pracovali na svojich dielach v tvorivej 

dielni.  

Kladný vzťah k životnému prostrediu sme u detí vytvárali starostlivosťou 

o kŕmidlá v areáli školy a prospešnou akciou- zberom papiera. Získanými 

financiami si pomáhame pri platení koncoročných výletov, exkurzií. 

K starostlivosti o zdravie žiakov sme prispeli aj pravidelným zabezpečovaním 

mliečnej desiatej a pitný režim pre žiakov. 

Som presvedčená, že naše mimoškolské aktivity spestrili a doplnili výchovno-

vyučovací proces, skvalitnili prípravu žiakov na život a umožnili im zažiť pocit 

víťazstva, ktorý považujem za akúsi hnaciu silu pre ďalšie obdobie školskej 

práce. 

Žiakov sme nabádali k čítaniu rôznych kníh. Tí, ktorí nás presvedčili o prečítaní 

mimočítankovej literatúry bili ocenení pochvalou a na konci školského roka sme 

im udelili diplom a malú sladkú drobnosť. Nácvik reprodukcie textov a svoje 

herecké schopnosti si deti vyskúšali v príprave a realizácii kultúrnych 

programov usporiadaných pri rôznych príležitostiach. 

Vo výchovnom programe boli zvládnuté všetky úlohy bez vážnejších 

problémov, nemali sme žiadne závažnejšie  porušenie školského poriadku.   

Na našej škole nebolo udelené žiadne pokarhanie, znížená známka zo správania, 

ani žiadny školský, či pracovný úraz. 

 

Môžem povedať, že  úlohy  stanovené na začiatku školského roka 

2006/2007 boli splnené. Požiadavky, nároky na žiakov  a zvolené postupy  volili 

naši pedagogickí pracovníci tak, aby boli primerané  vyspelosti detí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


