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Prerokovaná v Pedagogickej rade dňa: 11.10.2019  

Riaditeľ školy: Mgr. Paulína Škerlíková 

Predložená na prerokovanie v Rade školy: 14.10.2019  

Predseda Rady školy: Ing. Tekeľová Rajňaková Milena 



 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Kudlovská 11, Humenné 

Adresa školy Kudlovská 11, 066 01 Humenné 

Telefón 057 775 2027 

E-mail admin@zskudhe.edu.sk  

WWW stránka zskudhe.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Humenné 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Paulína Škerlíková 057/7755566 skerlikova.inka@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Ľudmila Saloková 057/7752027 ludmilasalokova@gmail.com 

Vých. poradca Mgr. Adriana Janošová 057/7752027 adjanosova@gmail.com 

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Ing. Tekeľová Rajňaková Milena 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Lešková Jana 

 Mgr. Gajdoš Marián 

ostatní zamestnanci Barnová Milena 

zástupcovia rodičov MUDr. Štofčíková Miloslava 

  Ing. Cerula Peter 

  Engel Peter 

 zástupca zriaďovateľa JUDr. Lukáš Meždej  

  Ing.arch. Andrej Semanco 

  PhDr. Ivan Hopta, CSc. 

 Ing. Martin Lichman 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 

MZ ŠKD Jana Hovancová 

MZ 1.-4.roč. Mgr. Iveta Feiglová  

PK SJL Mgr. Anna Daňová 

PK jazyky Mgr. Adriána Janošová 

PK MAT FYZ INF Ing. Eva Pošíková 

PK DEJ GEO OBN ETV PaedDr. Silvia Vasková 

PK výchovy Mgr. Milota Brečková 

PK BIO CHE TEH SEE Mgr. Lucia Rohaľová 

Žiacky parlament Mgr. Veronika Hudáková 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 294 

Počet tried: 16 

mailto:admin@zskudhe.edu.sk


Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 2 1 2 2 2 2 2 1 2 16 

počet žiakov 36 21 38 36 35 33 34 28 33 294 

z toho ŠVVP  2 3 5 2 2 2 2 1 2 21 

z toho v ŠKD 
32 17 30 22 3 0 0 0 0 104 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 41/ 13 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 40/14 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2/0 dievčat 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov         1  31  32 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  
Gym 

8.roč 

Gym 

5.roč 

Gym 

4.roč 
SOŠ 

Umelecké 

školy 

Zdravotné 

školy 

Ekonomické 

školy 

Pg iné 
Spolu 

prijatí 0 0 12 12 0 4 1 1 2 32 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda SJL ANJ 
MA

T 
INF PVO HUV VYV TSV PVC PVD VLA BIO DEJ 

1.A 
1,29 1,18 1,18 1,14 1,06  1 1      

1.B 
1,22 1,24 1,22 1,43 1,17 1 1 1 1     

2.A 
1,4 1,15 1,3 1 1,05 1 1 1  1,47 1,94   

3.A 
2,29 1,82 1,94 1,29  1 1 1,31 1,18 1,47 1,47   

3.B 
1,84 1,28 2,05 1,16  1,06 1 1 1 1,33 1,4   

4.A 
1,8 1,4 1,33 1,13  1 1 1,07 1 1,5 1,56   

4.B 
1,73 1,93 1,75 1,5  1 1 1 1 1,44 1,59   

5.A 
2,41 2,41 2 1,53  1 1,06 1,18    2,13 1,88 

5.B 
2,56 2,44 2,25 1,81  1,12 1,38 1,19    2,19 2,06 

6.A 
2,44 2,56 2,69 1,44  1,38 1,13 1,29    2,12 1,94 

6.B 
2,65 2,41 2,53 1,24  1,44 1,18 1,12    3 2,79 



7.A 
3,07 2,36 3,21 1,86  1,24 1,29 1,31    2,19 2,19 

7.B 
2,69 2,69 2,94 1,44  1,57 1,25 1,27    1,85 1,58 

8.A 
2,04 1,88 2,62 1,23  1,38 1,08 1,16    2,07 2,21 

9.A 
2,71 2,43 2,64 1,43   1,15 1,17    1,82 1,82 

9.B 
2,53 2,12 2,53 1,12   1,25 1,25    2,16 2,05 

SPOLU 
2,17 1,96 2,14 1,36 1,09  1,1 1,14 1,04     

 

Trieda GEG THD FYZ OBN NEJ RUJ CHE Priemer 

1.A 
        

1.B 
        

2.A 
       1,13 

3.A 
       1,79 

3.B 
       1,55 

4.A 
       1,4 

4.B 
       1,69 

5.A 
2,29 1      1,73 

5.B 
2,5 1      1,86 

6.A 
2,06 1,5 2,06 2,19    1,93 

6.B 
1,76 1,29 1,88 2,12    1,81 

7.A 
2,93 1,29 2,71 2,29 3,25 1,83 3,07 2,36 

7.B 
2,44 1,31 2,44 1,88 2,13 2,75 2,56 2,08 

8.A 
1,54 1,12 1,85 1,62 2,36 1,73 2,35 1,67 

9.A 
2 1,21 2 2 2,33 2,5 2,5 2,08 

9.B 
1,76 1,24 2,06 1,88 2,25 2,22 2,53 1,93 

SPOLU 
2,14 1,22 2,14 1,99 2,46 2,21 2,6 1,72 

 

  

 

 



Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 18 16 1 1 

1.B 18 17 1 0 

2.A 21 20 0 1 

3.A 19 17 0 2 

3.B 19 19 0 0 

4.A 17 15 0 2 

4.B 19 17 0 2 

5.A 18 17 0 1 

5.B 17 14 2 1 

6.A 16 15 1 0 

6.B 17 16 1 0 

7.A 17 14 1 2 

7.B 17 15 1 1 

8.A 28 25 2 1 

9.A 16 15 0 1 

9.B 17 16 0 1 

  

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 

Ospravedl

nené 

Ospr. na 

žiaka 
Neosp. 

Neosp. na 

žiaka 

1.A 18 
1779 102,13 1779 102,13 0 0 

1.B 18 
860 48,84 860 48,84 0 0 

2.A 21 
1845 92,25 1845 92,25 0 0 

3.A 19 
1878 113,5 1835 110,97 43 2,53 

3.B 19 
1680 88,42 1660 87,37 20 1,05 

4.A 17 
1395 93 1395 93 0 0 

4.B 19 
887 55,81 887 55,81 0 0 

5.A 18 
2366 139,18 2362 138,94 4 0,24 

5.B 17 
2950 184,38 2950 184,38 0 0 

6.A 16 
2653 165,81 2604 162,75 49 3,06 

6.B 17 
3150 185,29 3120 183,53 30 1,76 

7.A 17 
2317 160,26 2292 158,51 25 1,75 

7.B 17 
2068 120,44 2053 119,5 15 0,94 

8.A 28 
5024 183,4 5004 182,68 20 0,72 



9.A 16 
2396 171,14 2351 167,93 45 3,21 

9.B 17 
2981 175,35 2958 174 23 1,35 

SPOLU 294 
36229  35955  274 

 

 

Výsledky externých meraní 

Názov 
Počet 

žiakov 

Úspešnosť v školy 

% 

Priem. úspeš. v 

SR 

Rozdiel priem. úspeš. školy oproti 

nár. priem. 

Testovanie 9         

SJL 31 62,5 62,3 0,2 

MAT 31 65,8 63,1 2,7 

          

Testovanie 5         

SJL 31 53,1 59,3 -6,2 

MAT 31 52,0 58,4 -6,4 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

     Výchovno-vzdelávací proces sa v škole  riadil Štátnym vzdelávacím programom a inovovaným 

Školským vzdelávacím programom na I. stupni v prvom až treťom ročníku  a na druhom stupni v 

piatom až siedmom ročníku, v ostatných triedach sme postupovali podľa starých ŠVP a ŠkVP. 

 

     Školský vzdelávací program bol zameraný na posilnenie vyučovania matematiky, slovenského 

jazyka a literatúry, regionálnej výchovy a prírodovedných predmetov. 

 

Rozširujúce hodiny: 

     Disponibilné hodiny boli v školskom roku 2018/2019 v  ZŠ, Kudlovská 11, Humenné rozdelené a 

zapracované do plánov nasledovne: 

• V 1.ročníku: ANJ + 1hodina,  Informatická výchova + 1hodina,  

  V skupinách s rozšíreným vyuč. jazyka: ANJ +2 hodiny 

• V 2.ročníku: ANJ + 1hodina,  INF + 1 hodina, MAT + 1 hodina 

  V skupinách s rozšíreným vyuč. jazyka: ANJ +2 hodiny a MAT + 1 hodina 

• V 3.ročníku: SJL + 1 hodina, MAT +1 hodina, 

 • Vo 4.ročníku: MAT + 1 hodina,  

• V 5.ročníku: MAT +1hodina, DEJ + 1hodina, VYV +1 hodina 

• V 6.ročníku: MAT +1 hodiny, BIO + 1 hodina, DEJ + 1 hodina, VYV + 1 hodina 

• V 7.ročníku: SJL +1hodina, MAT +1hodina, 2. CUDZÍ JAZYK + 2 hodiny,  

• V 8.ročníku: MAT +1hodina, 2. CUDZÍ JAZYK + 2 hodiny,  

• V 9.ročníku: SJL + 1 hodina, MAT +1hodina, 2. CUDZÍ JAZYK + 2 hodiny. 

Spolu  je na prvom stupni 8 disponibilných  hodín a na druhom stupni 19 disponibilných  hodín. 

 

Počet tried v jednotlivých ročníkoch 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 1 2 2 2 2 2 1 2 16 

  



Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 36 1 

Bežných tried 14 258 13 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 16 294 14 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 20 11 

DPP 0 1 

Znížený úväzok 4 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učitelia 1 23 24 

vychovávatelia 0 5 5 

asistenti učiteľa 1 6 7 

špeciálny pedagóg 0 1 1 

školský psychológ 0 1 1 

spolu 1 35 38 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

1.kvalifikačná skúška 19 

2.kvalifikačná skúška 3 

Štúdium školského manažmentu 0 

Špecializačné inovačné štúdium 0 

Špecializačné kvalifikačné 0 

Postgraduálne štúdium 0 

Doplňujúce pedagogické 0 

Rigorózna skúška 0 

Priebežné vzdelávanie 0 

Rozširujúce vzdelávanie 1 

Aktualizačné vzdelávanie 3 

§ 2. ods. 1 h 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 Počas školského roka 2018/2019 členovia PK SJL a MZ I.st. zrealizovali školské kolá recitačných 

súťaží: Timravina studnička, Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. 

 Výhercovia sa zúčastnili na okresných kolách, v ktorých získali nasledovné miesta:   

Timravina studnička : 



            5. miesto v 1. kategórii v prednese slovenskej prózy: Nataša  Kertészová 4.b   

            3. miesto v 2. kategórii v prednese slovenskej prózy: Ján Engel 6.b 

            1. miesto v 3. kategórii v prednese slovenskej prózy: Jakub Terek 9.b 

 

Jakub Terek postúpil na celoslovenské kolo v Lučenci, kde nezískal ocenenie. 

                                                                                                      

                                                                     Pripravovali. Mgr. Fedičová, Mgr. Daňová  

 

Hviezdoslavov Kubín         - próza 2. kategória   –  1. miesto Ján Engel 6.b 

                                                                                     pripravila Mgr. Daňová. 

                                             - próza 3. kategória   –  2. miesto Jakub Terek  9.b 

                                                                                     pripravila Mgr. Daňová. 

                                              - poézia 1. kategória  –   3. miesto Linda Goroľová 4. a 

                                                                                     pripravila Mgr. Lešková 

 

Ján Engel  sa zúčastnil  na krajskom kole v Prešove a v silnej konkurencii ďalších recitátorov obsadil 

krásne tretie miesto. 

 

Šaliansky Maťko   - próza 2. kategória   – 3. miesto Michal Janošov 5.a 

         pripravila Mgr. Daňová 

     

Linda Goroľová v čitateľsko-výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok získala na celoslovenskom 

kole krásne 3. miesto. Pripravovala Mgr. Lešková. 

  

    Okresných kôl, týchto súťaží  sa zúčastnili aj žiaci I. stupňa:  Matúš Lukáč – Timravina studnička 

zo 4.b, pripravovala  p. uč. Feiglová a  Hana Ciprová – Hviezdoslavov Kubín zo 4.a, pripravovala 

p.uč.Lešková. Aj keď nezískali žiadne ocenenie, získali aspoň cenné skúsenosti. 

 

    Začiatkom novembra 2018 sa deviatačka Emma Kurillová pod vedením pani učiteľky Daňovej 

zúčastnila okresného kola Olympiády zo SJL a obsadila 5. miesto. 

 

V máji sa v našej škole uskutočnila  súťaž v rétorike Štúrov Zvolen. Víťazi školského kola, 

Gabriela Štofčíková 6.a a Ema Borščová 8.a, reprezentovali našu školu na regionálnom kole 

a ôsmačka Ema získala 1. miesto s postupom na celoštátne kolo vo Zvolene. Žiaľ, súťaže v rétorike 

sa žiačka nezúčastnila, pretože uprednostnila možnosť súťažiť na krajskom kole v atletike, ktorá sa 

konala v ten istý deň.   

 

     V našej škole máme aj žiakov, ktorí radi píšu a so svojou tvorbou sa  môžu zapojiť   do rôznych 

literárnych súťaží. Každoročne sa zapájame aj do literárnej súťaže Vojna očami mladých, 

 ktorú vyhlasuje Oblastný výbor protifašistických bojovníkov v Humennom a ako každý rok  aj teraz 

sme získali ocenenia: Anna Radová z 9.a - 2. miesto a Ema Kurillová z 9.b - 3. miesto, pracovali  pod 

vedením Mgr. Daňovej.                                                                                                                                                                            

   Do súťaže Literárne talenty, ktorú organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom sa zapojili 

deviati žiaci zo 4.b, no nezískali žiadne ocenenie. Úspešnejší bol žiak 6.a, Samuel Galajda, 

 ktorý v nej získal čestné uznanie, tvoril  pod vedením Mgr. Kočanovej. 

 

Tradíciou našej školy je súťaž s názvom Bibliotéka.  V literárnej časti sa žiaci formou 

prezentácie svojej obľúbenej knihy presúvali z jedného knižného sveta do ďalšieho. Výtvarníci 



pracovali v ART- učebni, kde výtvarne pretavovali do svojich obrazov poviedku s názvom Ľudovít 

Štúr, ktorú im zarecitoval Jakub Terek. 

  

V literárnej časti boli úspešní títo žiaci:  1. miesto: Michaela Dobrovská 8.a                         

                                                                 2. miesto: Emma Kurillová  9.b             

                                                                 3. miesto: Ján Engel 6.b 

 

   V tomto školskom roku sa žiaci 2. stupňa prvýkrát zapojili do súťaže Divadelná jar a divadelný súbor 

Kuko pod vedením Mgr. Ivany Kočanovej získal  07.03.2019 v regionálnom kole prehliadky 

neprofesionálnych divadelných súborov 3.miesto.  

   Naši mladší spolužiaci sa tejto súťaže zúčastnili už  druhýkrát a aj tento rok  divadelný súbor 

Kudlovské žabky, ktorý tvoria žiaci z 2.a triedy pod vedením Mgr. Hajdukovej zaujal porotu a získal 

2. miesto. 

 

BIOLÓGIA 

     V biologickej olympiáde kategória E, odbor zoológia obsadila Elena Engelová z  9.a   pekné 

2.miesto. 

 

DEJEPIS 

 

 Zväz protifašistických bojovníkov uskutočnil branno- vedomostnú súťaž pri príležitosti  74. výročia 

ukončenia 2. svetovej vojny, žiaci 9.A: V. Veľasová, A. Radová, P. Popčák, D. Špliňo, S. Niemec, Š. 

Jakubov získali 3.miesto na tejto súťaži. 

Žiačky V. Veľasová, A. Radová sa zúčastnili dejepisnej olympiády. Po vyhodnotení   sa žiačky 

umiestnili na 9, 11 mieste a zaradili sa medzi úspešné riešiteľky. 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

    V olympiáde z anglického jazyka  žiačka  5.B triedy, Karolína Findriková, obsadila v  okresnom 

kole  5. miesto a žiak 9.B triedy, Jakub Terek, obsadil 8.miesto. Obidvoch žiakov  pripravovala Mgr. 

Adriana Janošová. 

MATEMATIKA 

 

Žiaci našej školy sa zapojili  do matematických  súťaží: 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA :  Domáce kolo MO riešilo 10  žiakov druhého  stupňa.  

Výsledky  žiakov 2. stupňa v okresných kolách   MO :  

5. roč. – kat. Z5 :  Janošov Michal 5.A obsadil 6. miesto - pripravovala p. Morozová 

                              Účastníci:  Šurina Marek 5.B, Milčová Lenka 5.A, Niemcová Simona 5.B 

6. roč. – kat. Z6 : Účastníci: Kurillová Soňa 6.B, Behúnová Ela 6.B, Fenik Adam 6.B 

8. roč. – kat. Z8 : Účastníci: Milčo Daniel 8.A, Borščová Ema 8.A   

9. roč. – kat. Z9:  Bilá Diana  9.B získala  10. miesto - pripravovala p. Pošíková 

         

 PYTAGORIÁDA :  Do školského kola Pytagoriády sa zapojilo  24  žiakov z 3. a 4. ročníka, ale 

úspešná bola iba 1 riešiteľka. Na  druhom stupni sa do súťaže zapojilo  23  žiakov    z 5. až 8. ročníka  

a úspešní boli  14 riešitelia. 

 



Výsledky   žiakov 2. stupňa v okresnom kole Pytagoriády: 

5. roč. – Kat. P5:  Účastníci: Šurina Marek 5.B, Matiščák Matúš 5.B, Niemcová Simona 5.B 

6. roč. – Kat. P6: Štofčíková Gabriela 6.A umiestnila sa na 11. mieste  

                      pripravovala p. Pošíková.  Účastníci: Behúnová Ela 6.B, Kurillová Soňa 6.B 

7. roč. – Kat. P7 : Účastník: Bočko Michal 7.B 

8. roč. – Kat. P8: Strížencová Barbora 8.A obsadila  9. miesto  – pripravovala p. Šutová                                                             

                           Účastníci: Zelinková Hana 8.A, Borščová Ema 8.A 

 

TELESNÁ VÝCHOVA 

     V rámci plnenia programu rozvoja telesnej výchovy a športu sa uskutočnili tieto športové súťaže a 

aktivity: 

Október 2018   

Športovobranná a vedomostná súťaž humenských ZŠ, naši žiaci v nej získali 3.miesto. 

Cezpoľný beh -  Ema Borščová -3.miesto. 

November  2018  

Stolný tenis žiačok  - okresné kolo -1.miesto, krajské kolo -2.miesto. 

Stolný tenis žiakov -  okresné kolo - 3.miesto. 

Jesenný viacboj      -  okresné kolo – Laura Ovšányová – získala 1- miesto. 

Február 2019  

Bedminton  chlapci  - obvodné kolo - 2.miesto. 

Marec 2019  

Basketbal chlapci     -  okresné kolo - 3.miesto.  

Basketbal dievčatá   -   okres -1.miesto. 

Hádzaná dievčatá     -  okresné kolo - 1.miesto.  

Basketbal dievčatá   -   krajské kolo - 5.miesto.     

Volejbal dievčatá     -   okresné kolo -2.miesto. 

Máj 2019 

Štefánikov beh Beatrice Crea - 3.miesto, Ema Borščová - 2.miesto. 

Celoročná detská liga v malom futbale - 6.miesto. 

Atletika chlapci – okresné kolo - 4.miesto v skoku do výšky. 

Atletika dievčatá – okresné kolo - 1.miesto v behu na 800 m získala E.Borščová,  

                                                      1.miesto v hode kriketkou získala E.Borščová,  

                                                      2.miesto v behu na 60 m šprint získala  V.Matuščáková,                       

                                                      3.miesto v behu na 300 m získala  V.Matuščáková. 

Atletika dievčatá  - krajské kolo  -  2.miesto v behu na  800 m vybojovala E.Borščová 

Letný viacboj – okresné kolo – škola sa celkovo umiestnila na 3. mieste 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Na druhom stupni výtvarnú výchovu  odborne vyučovali  Mgr.Brečková a Mgr. Kočanová. 

 

Pani učiteľky  pripravovali a zapojili žiakov do týchto súťaží a projektov: 

 

 OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ, ktorú už niekoľko rokov organizuje  CO v Humennom. 

Timea Gajdošová zo 7.b triedy obsadila 1.miesto a jej výtvarná práca s výstižným názvom „Aj ja som 

záchranár“ postúpila do celoslovenského kola.  

 



    Tradične sa žiaci našej školy zapájajú do okresnej výtvarnej súťaže s názvom   VIANOČNÁ 

POHĽADNICA. Spomedzi mnohých žiakov si porota vybrala aj pohľadnicu našej žiačky Andrey 

Spišákovej z 8.a triedy, ktorá si prevzala na vyhodnotení v  MsKS diplom a cenu v podobe nákupnej 

poukážky.  

                                                  

    Výtvarné úspechy dosahujeme tiež v súťaži s názvom VESMÍR OČAMI DETÍ.      V tomto 

šk. roku bola úspešná  naša žiačka Zuzana Stariatová z 8.a triedy, ktorá sa umiestnila v okresnom kole 

súťaže na 2.mieste.  

 

    Úspešní sme boli tiež v okresnej  súťaži ZÁPALKY V RUKÁCH DETÍ. Naši žiaci 

G.Štofčíková a S.Galajda zo 6.a triedy získali 2. a 3.miesto. 

 

    Veľkú radosť nám spravili žiačky Hana Zelinková- 2. miesto, Zuzka Stariatová- 3. miesto 

a Lenka Milčová- 2. miesto v  I. kategórii. Tieto žiačky nás úspešne reprezentovali v okresnej výtvarnej 

súťaži VOJNA OČAMI MLADÝCH.  

 

 V rámci medzipredmetových vzťahov bola v našej škole zorganizovaná súťaž  BIBLIOTÉKA. 

Vo výtvarnej časti súťaže mali žiaci možnosť prejaviť svoj talent   pri znázorňovaní príbehu od autorky 

S.Kotrádyovej  s názvom  Ľudovít Štúr, ktorý predniesol Jakub Terek, žiak  9.b triedy. Porota vybrala 

najkrajšie ilustrácie.1.miesto obsadili Tadeáš Geregáč  a Lenka Milčová z 5.a triedy, 2.miesto získali 

Zuzana Stariatová a Sofia Laura Gombitová z 8.a triedy, na 3.mieste sa umiestnili Tamara 

Csefalvayová a Alexandra Šobeková  zo 7.a triedy.  

 

   V rámci projektu ERASMUS + bola v našej škole zorganizovaná literárno-výtvarná súťaž s 

aktuálnou témou KOLOBEH VODY. Výtvarná časť prebiehala v novej ART- učebni.           

 Do súťaže sme zapojili nielen našich, ale aj zahraničných študentov, ktorí sa zúčastnili  tohto projektu 

spolu so svojimi pedagógmi. Našu školu navštívili a v priebehu celého týždňa plnili rôzne zaujímavé 

aktivity. 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

    Na  2.stupni  hudobnú výchovu  odborne vyučovala  p.uč. Mgr. Kočanová, ktorá zapojila žiakov 

do hudobných súťaží a aktivít: 

 

SLÁVICI Z LAVICE: A.Spišáková z 8.a, K.Hermanová z 8.a a L.Goroľová zo 4.a triedy. 

Školské kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA: T.Rohaľ zo 4.b a Z.Zolovčíková z 2.a 

triedy sa ako víťazi školského kola zúčastnili okresného kola. 

 

KUDLOVSKÝ JARMOK: príprava žiakov  8.roč. na spievanie kolied vo vianočnom programe a 

ľudový tanec. 

 

   V tomto školskom roku začal v našej škole  pracovať žiacky spevácky zbor v spolupráci so ZUŠ, 

ktorý založila p.uč. I. Kočanová. 

 

 

 

 

 

 



ÚSPEŠNÉ AKCIE A AKTIVITY 

 

Deň zdravej výživy 

     Deň zdravej výživy sme odštartovali pod taktovkami triednych učiteliek. Spoločnými silami 

sme vyrábali kreatívne desiatové taniere plné vitamínov,  zaujímavé plagáty plné informácií o zdravej 

výžive, koše plné ovocia a zeleniny, ba dokonca aj „vitamínovú bombu“ v tvare torty. 

    Žiaci 1.a 2. stupňa oslávili tento deň veselými aktivitami, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. 

Po rozhovoroch o význame a dôležitosti zdravej výživy pre naše zdravie   sa všetci pustili s vervou do 

práce v jednotlivých triedach. Boli pripravené rôzne zaujímavé súťaže, žiaci plnili úlohy plné zábavy 

i poučenia. Prváčikovia  vytvárali slová na jabĺčkové slabiky, skladali jabĺčkovú abecedu a popritom 

tvorili nádherné dielka. 

   Svetový deň zdravej výživy sme si pripomenuli výstavkou a ochutnávkou jedál, zdravo sme si 

zamaškrtili na ovocí a zelenine, chutných nátierkach, plnených pirohoch, fantastických zemiakových 

lokšiach a nechýbali ani zdravé koláčiky. A bolo sa veru na čo pozerať aj čo ochutnávať.  Domáce 

koláčiky pripravené zo zdravých surovín potešili naše oči a lákali k zahryznutiu. To všetko pre nás 

pripravili pani kuchárky a samozrejme ruku  k dielu priložili aj žiaci druhého stupňa. 

    S veľkou radosťou sme v našej škole privítali aj deti z materských škôl, ktoré si mohli „zavariť“ 

svoje vlastnoručne nastrihané a vyfarbené ovocie či zeleninu. Nádherné dielka si mohli spolu so 

svojimi učiteľkami odniesť do  materských škôl. Za svoju aktivitu boli samozrejme odmenené 

chutnými dobrotami zo školskej jedálne. Veríme, že sa domov vrátili obohatené o množstvo nových 

zážitkov.  

 

Kudlovský jarmok 

       Dňa 21.12.2018 sa naša škola premenila na vianočnú dielňu a privítala rodičov, starých rodičov, 

hostí, škôlkarov i bývalých žiakov na tradičnom 12. Kudlovskom jarmoku, ktorý  sa stal doslova 

srdcovou záležitosťou všetkých žiakov i učiteľov školy. Chodby a triedy žiarili nádhernou a nápaditou 

vianočnou výzdobou. Nákupné stánky na 1. poschodí ponúkali kupujúcim návštevníkom bohatý výber 

výrobkov. Všetko, na čom spočinul zrak návštevníkov, vyhotovili z odpadových a prírodných 

materiálov šikovné ruky žiakov    a učiteľov. Symbolické ceny zaručili, že ponúkaný tovar mizol z 

pultov rýchlosťou blesku. Všade rozvoniavali čerstvo upečené vianočné oblátky, medovníky, káva i 

čaj zo stále plnej vianočnej kaviarne. Spokojní hostia družne debatovali pri malých stolíkoch. Komornú 

vianočnú náladu dopĺňali blikajúce svetlá sviečok a lákavá vôňa vianočného pečiva, ktoré pripravili 

starostlivé mamky žiakov. Nechýbal ani kultúrny program. Tentoraz sa o žiacke vystúpenie postarali 

p. učiteľky 1.až 9. ročníka pod taktovkou p. uč. Kožíškovej z II.A  a  p. Hajdukovej z I.A. Žiaci 

vystúpili s milým programom, s ktorým im pomohli aj starší spolužiaci. Nechýbali ani súťaže a sladká 

odmena za dobré výkony. Školská jedáleň sa zmenila na vianočnú dielňu, kde malí škôlkari vyrábali 

sobíky s lízankovým nosom. Celé 2. poschodie ovládol pracovný duch tvorivých dielní. Každý si 

mohol vyskúšať ozdobovanie tentokrát ozajstných perníkov, pletenie z papiera, vytváranie vianočných 

ozdôb, maľovanie na tvár alebo zábavu pri rôznych súťažiach. 

Pasovanie prvákov 

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel… 

Začína sa nová etapa života malého človiečika, taká prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom 

zostali krásne spomienky, čakal na nich slávnostný deň. 



Dňa 17.10.2018 sa v ZŠ, Kudlovská 11 v Humennom uskutočnila veľká udalosť – PASOVANIE 

PRVÁČIKOV. Na začiatku pasovania si žiaci pripravili pestrý program. A naši najmladší žiaci, prváci, 

dostali možnosť ukázať, čo vedia. Spolu s rozprávkovými postavičkami, kráľa Žiackej knižky, 

princezničky Peračníčky, Šaša, a Radcu, ktoré pasovanie uvádzali, sme sa na chvíľu preniesli do 

rozprávky. Prváčikovia ukázali svojim rodičom a všetkým prítomným, čo sa už v škole naučili. Žiaci 

z 1.A predviedli dramatizovanú rozprávku Ťahal dedko repu. Žiaci z 1.B všetkým zatancovali 

a zaspievali pesničku Do školy sa teším. 

Z malých škôlkarov sa stali šikovní žiaci – kudlovčatá. Ich úsmevy potvrdili, že sa v škole cítia dobre 

a s radosťou prichádzajú každé ráno do školy. 

Ušiačik 

  Popoludnie plné zábavy, hier a spoločných rozhodnutí zažili naši piataci v piatok 12. októbra 2018 

na ich uvítaní na druhom stupni základnej školy. Tohtoročný Ušiačik sa niesol v duchu rozprávky 

Zootropolis. Naša škola sa preto zmenila na Policajnú akadémiu na Kudlovskej ulici, kde žiaci riešili 

zaujímavé úlohy. Svoju nebojácnosť ukázali hneď pri prechode strašidelnou chodbou. Touto prvou 

aktivitou zložili skúšku odvahy. Potom nasledoval piatacky sľub, prostredníctvom ktorého sľúbili 

dodržiavať školský poriadok. Ako správni študenti policajnej akadémie museli zvládnuť aj policajný 

kvíz, pomocou ktorého v sebe odhalili svoj postreh, pozornosť, ale aj silu spolupracovať so svojimi 

spolužiakmi. Ďalšou disciplínou bol pokutový beh, tiež skúška pamäti i rýchlosti. Neodmysliteľnou 

súčasťou boli rôzne tanečné kolá, kde sa deti snažili naučiť aj belgický tanec.  Nasledovali piškvorky 

a akčná hra Boj o pevnosť. Žiaci medzi sebou spolupracovali a museli udržať prevahu vo svojom 

triednom kolektíve. Pekné spoločné chvíle uzatvorilo odmeňovanie našich piatakov. Získali odznak 

policajnej akadémie a sladkú odmenu. 

Medzinárodný deň školských knižníc pod názvom: KTO RÁD ČÍTA, NIKDY NIE JE SÁM 

 

Dňa 22.10.2018 bol v kalendári štvrtý októbrový pondelok a ten sa už niekoľko rokov nesie 

v znamení Medzinárodného dňa školských knižníc. Aj my sme si ho pripomenuli a  na tretej 

vyučovacej hodine sme sa prostredníctvom kníh z našej knižnice na chvíľu presunuli do krajiny snov, 

hrdinov, minulých životov...  Prváci sa preniesli do veselého sveta psíčka a mačičky, ktorých 

zachvátilo umývanie dlážky, druháci sa z povesti o Brekovskom hrade dozvedeli, ako doplatil pán 

hradu na svoju chamtivosť, tretiaci  zablúdili do prírody, kde  získali informáciu, na akom 

nezvyčajnom mieste môžu mať kačky hniezdo a štvrtáci mali možnosť stotožniť sa s príbehmi 

detských hrdinov, ktoré stvorila súčasná autorka Gabriela Futová.  

Na druhom stupni sa piataci ocitli v  rozprávke Cisárove nové šaty, šiestaci čítali povesť Falošné 

dukáty, siedmaci putovali po Afrike, ôsmaci riešili malomeštiacke problémy v poviedkach Šťastie 

v nešťastí, nešťastie v šťastí a Slnečný kúpeľ. Deviataci sa preniesli do obdobia slovenského realizmu 

v poviedke Maco Mlieč.  A keďže štvrtý pondelok v októbri oslavuje naša knižnica „narodeniny“ 

a k narodeninám patria darčeky a torta, neobišlo to ani našu knižnicu. Zapojili sme sa do projektu, 

ktorý vyhlásil Fond na podporu umenia  a pre našu knižnicu sme získali 1000 eur na nákup nových 

kníh. Symbolický šek na 1000 eur nám odovzdala pani riaditeľka s pani zástupkyňou a my sme so 

škôlkarmi oslavovali.  V krátkom čase sa náš knižničný fond rozrastie o nové knihy a my veríme, že 

pribudnú aj noví čitatelia, pretože  KTO RÁD ČÍTA, NIKDY NIE JE SÁM.  

 

 



Cestujeme celým svetom – zážitkové učenie 

Spoznávať súčasný svet, život ľudí i celú históriu nielen z učebníc či encyklopédií, ale hlavne 

zo skutočného rozprávania významných osobností bolo hlavným cieľom zážitkového učenia, ktoré sa 

konalo v našej škole dňa 14. 11. 2018 . Prednáška významného a zanieteného cestovateľa pána Ing. 

Milana Kuruca zaujala celú aulu. Svojím výstižným, príjemným, ale hlavne pravdivým výkladom 

odzrkadlil a predniesol našim žiakom pohľad na súčasnú geografiu i dávnu históriu. Spoločne sme sa 

ocitli v Bolívii, navštívili sme  Cestu smrti v Peru a mali sme možnosť vidieť pobrežie Tichého oceána. 

Žiaci boli očarení obzvlásť zaujímavosťami z Indie. Pohľad na rieku Ganga či príbeh o posvätnom 

zvierati v nich vyvolal silný zážitok. Pán Kuruc pozoruhodným spôsobom prepájal deťom zábery na 

súčasný Dubai i úchvatný denný či nočný Rím. Na jednej strane niečo moderné a na strane druhej 

monumenty dýchajúce históriou. Odhalil nám aj nie ideálny život vo Vietname či pre niektorých 

nepochopiteľný spôsob života v istých častiach Južnej Ameriky. 

 

Geocaching 

 

Geocaching – orientačný beh s mapou či skvelá hra 21. storočia. Túto hru zažili naši žiaci na 

vlastnej koži v utorok 20. 11. 2018. Overili si svoje orientačné schopnosti, znalosti a logické 

myslenie. Po zodpovedaní mnohých otázok z rôznych predmetov žiaci získali indíciu, ktorá ich 

naviedla na nájdenie „kešky“. Následné vyriešenie a spojenie „kešiek“ ich priviedlo k pokladu, 

ktorému sa šiestaci veľmi potešili. Strávili sme pekné popoludnie, v ktorom sme spojili psychické 

a fyzické sily.  

 

Návšteva divadelného predstavenia 

Dňa 16.11.2018 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jonáša 

Záborského v Prešove. V rámci zážitkového vyučovania mohli vidieť úžasné scénické stvárnenie 

pôvodného slovenského muzikálu Nikola Šuhaj, ktoré sa im veľmi páčilo. Na konci sveta, v dedinke 

učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada 

nepripravila o lásku aj o život. V réžii Michala Náhlíka sme tak mohli sledovať scény plné napätia, 

prekvapivých zvratov, obohatené o výborné folklórne choreografie a spevácke výkony hercov. Tento 

muzikál nám umožnil prežiť ozajstný umelecký zážitok, a preto chceme poďakovať ŽSR za 

ústretovosť, ktorú nám preukázali pri realizácii prepravy osobným vlakom do Prešova a späť.  

Učíme sa s Delkou 

 

Hm… Pes v škole? Pre niekoho možno niečo nepredstaviteľné, pre našich prváčikov však úžasná 

príležitosť zažiť niečo nové. Pes je pre väčšinu ľudí symbolom priateľstva, vernosti a lásky. 

Terapeutický pes zaradený do vyučovacieho procesu je okrem zážitkového učenia navyše aj silným 

motivačným prvkom. So zlatým retrieverom  Delou sa najmladší žiaci budú učiť nielen čítať, písať či 

počítať, ale aj to, ako sa správať k svojim či cudzím psíkom, a tiež ako byť ohľaduplný k iným. 

 

Vitajte v 13. komnate poznania   

Nikdy nie je neskoro stať sa čitateľom 

 

V rámci projektu Vitajte v 13. komnate poznania  realizovaného pod záštitou Fondu na 

podporu umenia absolvovali na Mikuláša žiaci deviateho ročníka besedu s majiteľkou kníhkupectva 

Na korze, Alexandrou Harvanovou.  Saška je zároveň milovníčkou a propagátorkou kníh. 



Porozprávala im o tom, že nikdy nie je neskoro stať sa čitateľom. No hlavnou témou besedy boli, 

samozrejme, knihy a hlavne nová kategória  tzv. YOUNG ADULT literatúra, ktorá je určená pre 

mládež od 13 do 18 rokov. Žiaci získali  poznatky o nových knihách určených pre ich vekovú 

kategóriu a v skupinách pracovali na dokončení príbehu Strom, ktorý dáva. Nám sa táto hodina 

literatúry veľmi páčila a radi Alexandru privítame v našej knižnici opäť. 

Taktiež v rámci projektu Vitajte v trinástej komnate poznania- rozvoj predčitateľskej 

gramotnosti sme každý mesiac v našej školskej knižnici privítali  predškolákov z MŠ v Humennom a 

pod vedením pani triednych učiteliek si  pre nich všetky triedy 1. stupňa  a niektoré triedy z 2. stupňa  

pripravili  dramatizácie rôznych rozprávok.  Škôlkari divadelné predstavenie pozorne sledovali a po 

jeho skončení hádali hádanky, plnili úlohy, zapájali sa do zábavných aktivít  za pomoci školákov.  Na 

záver boli za svoju snahu a vytrvalosť vždy odmenený sladkou odmenou. 

 

Program e Twinning na našej škole 

 

Program e Twinning sa zameriava na vytváranie partnerstiev škôl v rámci Európy 

prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Cez tento program je 

umožnené partnerským školám vytvárať a realizovať projekty v rámci vyučovania. Naša škola sa 

v tomto školskom roku zapojila do tohto programu s našimi najmenšími- prvákmi. Pod vedením pani 

učiteľky Hajdukovej sme realizovali projekt Let´s celebrate Christmas together. Do projektu sa zapojili 

žiaci z Poľska, Rumunska, Malty, Talianska, Grécka, Španielska a Francúzska. Úlohou žiakov bolo 

predstaviť sa partnerským školám v anglickom jazyku, vytvoriť vianočné pohľadnice pre svojich 

zahraničných kamarátov a na záver sme zaspievali vianočnú pieseň v národnom aj anglickom jazyku. 

Za splnenie úloh sme získali e Twinning certifikát. 

 

Zimný tábor      

Aj v tomto školskom roku sme  ponúkli rodičom možnosť, aby sa ich deti 

zúčastnili  atraktívneho  zimného tábora v čase od 02.01.do 04.01.2019. Deti si mohli  oddýchnuť od 

školských povinností a poriadne vyvetrať hlavu. Hneď prvý deň v dopoludňajších hodinách navštívili 

Eiffelko – detský zábavný park. Po Vianociach dobre padlo trochu sa hýbať, liezť, skákať, plaziť sa a 

prekonávať rôzne prekážky. Cestou späť si pozreli v MsKS výstavu – Vianočná pohľadnica. V 

popoludňajších hodinách pre nich p. učiteľky pripravili exkurziu do archívu v našom meste. Druhý deň 

zimného tábora začali rannou prechádzkou na zimný štadión. Cestou ich poriadne vyštípal mrázik. 

Čakalo ich hodinové korčuľovanie, počas ktorého mali celú ľadovú plochu iba pre seba. Cestou späť 

do školy ich prekvapila poriadna snehová nádielka. V škole  čakal  vďaka úžasným pani kuchárkam 

výborný obed. Po ňom a krátkom oddychu si v školskej cvičnej kuchynke pripravili sladké banánovo-

piškótové chuťovky. Na našej škole bolo počas týchto dní rušno aj v telocvični, lebo tam prebiehal 

stolnotenisový kemp. S účastníkmi kempu  sa stretli nielen na obede v školskej jedálni, ale aj v 

telocvični a v aule školy. Niektorí žiaci si mohli svoje stolnotenisové schopnosti aj vyskúšať priamo s 

trénerkou Oľgou Barbušovou, hráčkou č. 1 vo svetovom rebríčku z r. 2011 (para TT,women, class 8 ), 

ktorá  následne počas besedy zodpovedala na množstvo zvedavých otázok zo svojej kariéry i osobného 

života. Krásna a neopísateľná bodka na záver zimného tábora začala piatok o 5:15h. na železničnej 

stanici.  Účastníci smerovali vlakom do Vysokých Tatier. Zasneženou a malebnou krajinou vystúpili 

na Hrebienok, kde sa v slnečných lúčoch týčili dve kupoly. V jednej z nich bol TATRANSKÝ 

ĽADOVÝ DÓM. Patrí bez akýchkoľvek pochybností k najväčším atrakciám zimnej sezóny vo 

Vysokých Tatrách. Ďalšiu hru prírody  si mohli vychutnať pri zostupe z Hrebienka, keď z oblohy padali 

striebristé vločky - trblietky, ktoré sa v slnečnom svetle ešte znásobovali. Na ceste domov si spokojné 

a radostné deti vymieňali zážitky. 



Kurz korčuľovania 

  

    V zdravom tele -zdravý duch. Pod týmto heslom sme zorganizovali kurz korčuľovania. 

Korčuľovanie posilňuje imunitu, rozvíja rýchlosť, obratnosť, rovnováhu a vytrvalosť.  Kurz  

korčuľovania prebiehal v mesiaci február – marec. Organizovala ho p. zást. Saloková a p. uč. 

Lešková zo IV.A za pomoci ostatných p. učiteliek a hokejových trénerov. 

 

Karneval 

Tohtoročný karneval pre žiakov 1.až 4.ročníka pripravili na Valentína, 14.februára, pani 

učiteľky 1.stupňa a pani vychovávateľky našej školy. Všetkých srdečne privítali piati šašovia- Mašo, 

Jašo, Hugo, Bonifác a Servác. Pekne sa žiakom predstavili, zarecitovali básničky o karnevale 

a zatancovali spolu so žiakmi z 3.B a 4.B triedy . Potom ukázali svoje schopnosti, ktoré predvádzajú 

v cirkuse. Ako prvý sa predviedol Hugo chôdzou po lane,  Bonifác žongloval s loptičkami. Po ňom 

prišli na rad Jašo a Mašo. Tí dali návod žiakom, ako majú doma ukladať taniere. Servác na záver urobil 

lastovičku. Všetky disciplíny si mohli vyskúšať aj žiaci, aj keď šašovia im to trochu kazili strkaním, 

objímaním a podobnými huncútstvami, ale to všetko len preto, aby bola zábava.  Po  programe 

nasledovalo šantenie, tanec a taktiež súťaže pre každý ročník. Prváci mali Metlobal, druháci Kuželkový 

maratón, tretiaci Tanec s balónmi a štvrtáci hru Bomba…Tí, ktorým sa v súťažiach darilo, boli 

odmenení sladkosťou. Keďže bol Valentín, nesmela chýbať ani pánska a dámska volenka. Tá mala 

u žiakov veľký úspech. Pre masky pripravili pani kuchárky koláčiky a čaj, takže sa mohli občerstviť. 

    Na záver  prišla na rad tombola. Všetci sa na ňu nesmierne tešili. Tí, čo vyhrali nejakú cenu, boli 

nadšení, ostatní sa museli uspokojiť s cenou útechy.  

10. Kudlovský ples – … na ľudovú nôtu … 

 

Februárový podvečer  patrí k tradičnej plesovej zábave. Preto aj náš 10. Kudlovský ples sa 

konal 8. februára 2019, ktorý sa niesol v duchu ľudovej  nôty.  Slávnostne vyzdobenú jedáleň zaplnili 

kudlovčatá, ktoré sa chceli spoločensky zabaviť. 

10. Kudlovský ples otvorila Timea Lacová, ktorá zároveň svojimi piesňami spestrila aj náš 

kultúrny program. Taktiež ZUŠ Múza nám ukázala nevšedné tance a súbor Chemlon obohatiť náš 

krásny večer dávkou folklóru. Mnohé tanečné kolá, kde to naši žiaci poriadne na parkete roztočili, 

vystriedala chutná večera, fotenie triednych kolektívov a neskôr bohatá tombola. Niektorí žiaci si 

okrem sladkého koláča vychutnali aj radosť z výhry.  

    Vyvrcholením plesu bolo vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Patrik Popčák 

a Anna Radová z 9. A triedy. Naši žiaci si z piatkového večera odniesli množstvo zážitkov.                                   

Aj na tomto plese sme mali možnosť pozorovať našich tanečníkov – ich nadšenie, radosť, slušné 

správanie i ochotu pomôcť.  

 

Divadelná jar 

 

Dňa 7.3.2019 sa naši žiaci zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnych 

divadelných súborov, sólistov a scénických miniatúr- DIVADELNEJ JARI, v ktorej sa im podarilo 

uspieť hneď na dvoch miestach. Žiaci 1. stupňa získali 2. miesto za divadelné prevedenie 

rozprávky O repke. A žiaci 2. stupňa obsadili 3. priečku za scénickú miniatúru Kazisvet.  

 



Bibliotéka 2019 

Spojiť milovníkov kníh a výtvarného umenia bolo podstatou školskej literárno 

výtvarnej  súťaže Bibliotéka, ktorá má v našej škole už naozaj dlhú tradíciu.  14. marca 2019  si naši 

žiaci vyskúšali nielen prácu ilustrátorov, ale aj svoj vlastný monológ či reprodukciu o veľmi 

zaujímavých knihách. V literárnej časti sme získali opäť nový rozhľad  o mnohých, neznámych, ale 

hlavne fascinujúcich knihách. Jednotliví zástupcovia za každú triedu výstižným prejavom 

obohatili  knižné poznatky svojich spolužiakov. Zaujali výberom knihy, zrozumiteľnosťou, 

nápaditosťou i svojou jedinečnosťou.  

     Vo výtvarnej časti sa pokúšali naši umelci ľubovoľnou výtvarnou technikou znázorniť 

poviedku od Slavomíry Kotrádyovej s názvom Ľudovít Štúr. Vytvorené pestrofarebné ilustrácie 

vynikali svojou originalitou a kreativitou, preto porota mala naozaj neľahkú úlohu vybrať tých 

najlepších. Nakoniec rozhodla takto: na 3. mieste sa umiestnili dievčatá zo 7. A triedy – Alexandra 

Šobeková a Tamara Csevalvayová, 2. miesto obsadili žiačky z 8. A triedy – Zuzana Stariatová a Sofia 

Laura Gombitová a 1. miesto patrí žiakom z 5. A triedy – Tadeášovi Geregáčovi a Lenke Milčovej.          

     V literárnej časti 3. miesto obsadil Ján Engel zo 6. B triedy, 2. miesto získala Emma Kurillová 

z 9. B triedy a 1. miesto dosiahla Michaela Dobrovská z 8. A triedy.  

 

Deň otvorených dverí 

    Naša škola otvorila svoje brány pre všetkých jej priaznivcov- rodičov, starých rodičov či iných 

rodinných príslušníkov, ako aj rodičov budúcich prvákov v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa 

uskutočnil 13.03.2019. Návštevníci mali počas tohto dňa možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín a  

vidieť moderné vyučovacie metódy učiteľov, didaktické pomôcky, ktoré spestrujú ich ratolestiam 

pobyt v škole. Súčasťou Dňa otvorených dverí bolo aj otvorenie vynovenej Školskej knižnice. K tejto 

príležitosti prijal pozvanie primátor mesta Humenné pán Meričko, ktorý na rozšírenie knižného fondu 

daroval niekoľko kníh a pani Daňová z Vihorlatskej mestskej knižnice.     Našimi hosťami boli aj 

zanietené čitateľky Zuzana Švecová a  Alexandra Harvanová, ktoré v súčasnej dobe vďaka projektu 

Daruj knihu školskej knižnici, výrazne prispievajú k obnove knižných titulov v knižnici. Získali sme 

už niekoľko desiatok atraktívnych kníh a sumu 198€ na nákup kníh v kníhkupectve Na korze, ktoré 

celú túto akciu podporuje. Nemalú pozornosť počas Dňa otvorených dverí pútalo aj otvorenie 

hrnčiarskej dielne. Hrnčiarsky kruh bol  spustený za prítomnosti hosťa – vyučujúcej zo ZUŠ 

v Humennom pani Zalaiovej a učiteliek pani Salokovej a pani Brečkovej. Prácu na hrnčiarskom kruhu 

si ako prví vyskúšali žiaci 6.A triedy, ktorí si s hrdosťou odnášali ich prvé výrobky. 

Deň Zeme 

V mesiaci  apríl je niekoľko dní, ktoré nám pripomínajú dôležitosť ochrany prírody, životného 

prostredia, zdravia a zdravého životného štýlu. Napríklad Medzinárodný deň vtáctva, Deň narcisov, 

Deň zdravia, Deň vody, Deň Zeme, Deň skautov, Deň boja proti hluku.        

           Zem je naším domovom. Z jeho darov čerpáme, aby sme mohli žiť. Chrániť prírodu znamená 

starať sa o všetko, čo žije, o zvieratká, rastliny. Chrániť prírodu znamená i to, že neznečisťujeme vodu, 

vzduch, pôdu. Deň Zeme, 22. apríl, si pripomenuli i žiaci 1. stupňa rôznymi aktivitami, súťažami, 

kvízmi, vyhotovením rôznych projektov v rámci  vyučovania formou zážitkového učenia. Napríklad 

žiaci 3.A vytvorili strom, na ktorom sú motýle rôznych farieb s odkazmi, ako treba chrániť našu 

prírodu. Tento strom symbolizuje pestrofarebnosť a rôznorodosť našej planéty. Táto pestrofarebnosť a 

rôznorodosť sa môže uchovať pre ďalšie generácie len vtedy, keď budeme našu planétu všetci spoločne 

chrániť.  



Letný jazykový tábor 

Hoci sa školský rok skončil, brány našej školy sa nezatvorili. Naša škola privítala deti na letnom 

jazykovom tábore. Možno si poviete, že na školskom tábore bude nuda. Na tom našom vôbec nebola. 

Deti si vymýšľali a vytvárali menovky, zostavili Desatoro pravidiel. Šikovné ruky detí sa ukázali pri 

výrobe voňavých levanduľových taštičiek. Aby vedeli preukázať silu priateľstva, uplietli si náramky 

priateľstva a vzájomne sa obdarúvali. Pod odborným dohľadom hrnčiarskych majstrov vymodelovali 

na hrnčiarskom kruhu krčahy, vázy a misky rôznych tvarov, čo sa deťom veľmi páčilo. Nebolo to však 

len o tvorivosti a zábave, ale aj o hravom učení anglického jazyka. Lektorka si spolu s animátorkami 

pripravila interaktívne hry, pesničky a aktivity s témami jedlo, časti ľudského tela a športy. Posledný 

deň tábora sme sa vybrali na výlet do Košíc, kde sme navštívili Vedecké technické múzeum, Dóm sv. 

Alžbety a nakoniec Letecké múzeum, kde si deti mohli zblízka pozrieť vnútro niektorých typov 

lietadiel, ako napríklad ruské vojenské lietadlo Antonov. Tešíme sa, že deti zmysluplne a tvorivo 

vyplnili svoj prázdninový čas a veríme, že prídu aj na ďalší ročník letného jazykového tábora v našej 

škole. 

 

Toto bol iba výber z množstva aktivít, ktoré sa v školskom roku 2018/2019 zrealizovali v našej 

škole,  o ostatných sa môžete viac dozvedieť na našej webovej stránke.  

 

Školský klub detí  zrealizoval v našej škole tieto pekné a zaujímavé aktivity: 

Najzaujímavejšie  boli tieto: 

 

Atletický viacboj 

 

 V jedno septembrové popoludnie všetky pani vychovávateľky pripravili na školskom ihrisku pre deti 

z ŠKD  športové aktivity. Deti súťažili v týchto disciplínach: skok z miesta do diaľky, zdolávanie 

prekážkovej dráhy, beh na krátku trať, hod do basketbalového koša. Všetci mali zo športového 

zápolenia radosť.  

 

 Mesiac zdravej výživy 

    Mesiac október sa v ŠKD niesol v duchu zdravej výživy.  Pani vychovávateľky vo všetkých  

oddeleniach  zamerali aktivity na zdravý životný štýl. Žiaci si pozreli zaujímavé prezentácie a následne 

po oddeleniach vypracovali projekty, ktoré odzrkadľovali ich pohľad na zdravý životný štýl. 

 

   Šarkaniáda 

     V jedno jesenné popoludnie si deti spolu s vychovávateľkami na školskom dvore púšťali šarkany. 

Počasie bolo krásne, slniečko svietilo, vetrík príjemne pofukoval. Všetky deti sa vyšantili so svojimi 

šarkanmi, ktorí boli rôznych tvarov a farieb. 

 

 

 Šmolkoolympiáda  

     V jedno novembrové popoludnie zaviedli pani vychovávateľky deti z ŠKD do krajiny malých 

škriatkov, modrých šmolkov, kde sa zdolávaním prekážok  snažili ochrániť dedinu a šmolkov pred 

zlým čarodejníkom Gargamelom. 

 

 Mikulášske popoludnie v ŠKD 

      V Deň sv. Mikuláša pani vychovávateľky pripravili pre všetky deti  ŠKD popoludnie plné hier 

a súťaží.  



Snehuliacke popoludnie 

 

       Stavanie snehuliakov patrí odjakživa k veselým zábavkám. Aj my v ŠKD sme podľahli   

lákavému bielučkému  snehu a postavili sme si na zasneženom ihrisku  veselých  snehuliakov. Naše 

snehuliacke popoludnie sa nám všetkým páčilo. 

 

Kamarát, nehnevaj sa! 

 

      Deti prvého oddelenia sa v jedno februárové popoludnie stali figúrkami nám všetkým dobre 

známej spoločenskej hry, Človeče, nehnevaj sa ! Keďže medzi sebou súťažili, plnili úlohy a hádali 

hádanky kamaráti, tak sme si ho premenovali na Kamarát, nehnevaj sa! 

Valentínska tvorivá dielňa 

     V Deň sv .Valentína pripravili všetky vychovávateľky vo svojich oddeleniach Valentínsku 

tvorivú dielňu, kde vytvorili  s deťmi pekné valentínky . 

  

Marec - mesiac knihy 

 

     V mesiaci marec naše p. vych. zapájali deti do rôznych aktivít, ktoré súviseli s knihou. 

V prvom  oddelení deti čítali  a ilustrovali svoje najobľúbenejšie  rozprávky. V druhom oddelení 

prečítali knihu plnú pekných básničiek. Deti tretieho a štvrtého oddelenia  prečítali knihu Vihorlatské 

povesti od M. Čurmovej. 29.marca prežili deti z prvého a druhého oddelenia pod vedením p. 

vychovávateliek Hovancovej, Hrubovskej a p .učiteliek Hajdukovej a Kožíškovej zaujímavé a 

poučné popoludnie vo Vihorlatskej knižnici. 

 

Deň vody 

 

Dňa 22.3. je Svetovým dňom vody, a preto sme si aj my vo všetkých oddeleniach ŠKD pripomenuli 

rôznymi aktivitami dôležitosť vody pre človeka a prírodu. 

 

 

Deň Zeme –Príroda nie je smetisko 

 

V mesiaci apríl pripravili vychovávateľky rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody. Deti si pozreli  

prezentácie ku Dňu Zeme a následne vypracovali  projekty pod názvom Mám rád(a) svoju planétu 

alebo  Ako separujeme odpad. 

 

MDD- Zábavné popoludnie 

 

Aj v ŠKD počas MDD o zábavu nebola núdza.  Deťom sa o ňu  postarali pani 

vychovávateľky. Pripravili im zábavné popoludnie plné hudby, hier a súťaží.  V rytme hudby sa 

všetci  zabávali, šantili, súťažili a tancovali. 

 

STOJ! POZOR! VOĽNO! Týždeň dopravnej výchovy 

 

Druhý júnový týždeň vychovávateľky zamerali záujmové činnosti  v ŠKD na dopravnú 

výchovu. Deťom púšťali zaujímavé prezentácie pod názvom: Viem sa správať na ceste? Poznáš 

dopravné značky? Desatoro pre chodca. V piatok si deti overili získané teoretické  znalosti prakticky. 

Na pripravených  stanovištiach si vyskúšali  jazdu na bicykli, kolobežke a kresbu na asfalt. 



 

Kvetinkový bál 

 

 posledný júnový  týždeň pani vychovávateľky prvého a druhého oddelenia pripravili pre 

svoje deti Kvetinkový bál. Tento bál začal tak trošku  netradične. V úvode pani vychovávateľka 

prečítala deťom rozprávku, ktorá bola veľmi smutná a prváci i druháci sa zmenili na kvietky, motýle, 

včielky, lienky, a tak sa stali súčasťou rozprávky, aby roztancovali a rozveselili celé rozprávkovo-

kvetinkové kráľovstvo . 

Aktivity Žiackej školskej rady v školskom roku 2018/2019 

 

V školskom roku 2018/2019 ŽŠR zorganizovala alebo pomáhala pri organizovaní týchto akcií:  

Biela pastelka – zbierka na pomoc nevidiacim. Zbierka sa konala dňa 21. 09. 2018 s cieľom 

pomôcť ľuďom vrátiť zrak.  Vyzbieralo sa 68 eur. Spolupráca so Zväzom nevidiacich, konkrétne s p. 

Muravským.  

 

Hodina deťom – zbierka zameraná na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým 

ľuďom na celom Slovensku. Konaná dňa 9. 11. 2018. Spolupráca s p. Veronikou Horníkovou. 

 

Jesenný zber papiera – realizovaný v rozmedzí od 24. 09. – 5. 10. 2018. Vyzbieralo sa okolo  

7 t papiera.  

 

Ušiačik pre piatakov. Uvítanie piatakov na druhom stupni ZŠ sa uskutočnilo dňa 12. 10. 2018, 

ktoré sa nieslo v duchu rozprávky Zootropolis.  

 

Čistota tried. Počas troch mesiacoch – október, november, december 2018 sa kontrolovala 

čistota našich tried. Hodnotilo sa na základe vopred stanovených pravidiel, s ktorými boli oboznámení 

všetci žiaci.  

 

Jesenná výzdoba školy. Žiaci zo ŽŠR pomáhali v mesiaci október pri skrášlení a estetizácii 

našej školy.  

 

Cestujeme celým svetom – zážitkové učenie s cestovateľom p. Ing. Milanom Kurucom. 

Zaujímavá prednáška odhalila deťom nielen zákutia geografie, ale aj histórie. Beseda o netradičnom 

povolaní sa realizovala dňa 14. 11. 2018.  

 

Geocaching – orientačný beh s mapou či skvelá hra 21. stor. bola určená pre žiakov 6. ročníka. 

Šiestaci si overovali svoje orientačné schopnosti, logické myslenie a všeobecné znalosti 20. 11. 2018.  

 

Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu vo vianočnom duchu – hodnotila odborná komisia 

v zložení p. riaditeľky, p. vedúcej šk. jedálne, p. sekretárky, p. školníka a p. upratovačky dňa 4. 12. 

2018  

 

Mikuláš pre deti – 5. 12. 2018. Deň spríjemnený Mikulášom, anjelom a čertom.   

 

Kudlovský jarmok – 19. 12. 2018. Žiaci zo ŽŠR pomáhali pri tvorivých dielňach, výzdobe, 

športových aktivitách, v kaviarni, v stánkoch a pri samotnej tvorbe vianočných výrobkov.  

 



Autogramiáda a beseda so Stefi – zážitkové učenie so speváčkou, ktorá je dôležitou súčasťou 

skupiny Mafia Corner, sa konalo 30. 01. 2019. Slečna Štefánia Šalatová nám prezradila svoju cestu k 

speváckej kariére.  

 

  Kudlovský ples na ľudovú nôtu – 8. 2. 2019 sa uskutočnil krásny spoločenský večer určený 

pre žiakov 2. stupňa.  

 

Deň učiteľov – žiaci zo ŽŠR pripravili pre všetkých pedagógov krátke, ale príjemné posedenie 

pri káve a koláčiku dňa 27. 3. 2019.  

 

Zber vrchnákov z PET fliaš sa konal v mesiaci marec.  

 

Deň narcisov – 11. 4. 2019. Aj naši žiaci sa zapojili do verejnej zbierky Ligy proti rakovine.  

 

Modrý gombík – 15. 5. 2019. Zbierka sa uskutočnila z dôvodu pomoci deťom na Ukrajine vo 

vojnou postihnutých oblastiach. Vyzbieralo sa 88 eur.  

 

Projekty 

     Pretrvávajúcim problémom na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ktorý úzko súvisí 

s motiváciou a prístupom k predmetu, aj naďalej ostáva čítanie s porozumením. Je faktom, že žiaci, 

ktorí  prichádzajú  s nedostatkami v čítaní, majú aj problémy s učením a s pravopisom. Keďže na 

hodinách literatúry nie je dostatočný časový priestor na nácvik čítania, mali by deti viac čítať doma, 

čo sa, samozrejme, nedeje. Preto je potrebné „prinútiť“ deti čítať. Je potrebné viac využívať osvedčené, 

ale aj nové, netradičné formy. 

Jednou z foriem zvyšovania čitateľskej gramotnosti je aj to, že v tomto školskom roku majú 

šiestaci nepovinný predmet  Čítame, rozumieme, diskutujeme. Z Fondu na podporu umenia sme získali 

1000 eur na nákup kníh do našej školskej knižnice, ktoré sme využívali aj na danom predmete. V rámci 

projektu  Vitajte v trinástej komnate poznania sa kúpilo 149 nových knižných titulov. Rozšírila sa 

najmä beletria pre deti a mládež, nezabudli sme ani na detské encyklopédie  a naša školská knižnica je 

bohatšia  aj  o tituly z oblasti jazykovedy a pedagogiky. Organizovali sme tvorivé literárne dielne 

určené  pre žiakov predškolského veku raz v mesiaci. Uskutočnili sa workshopy s propagátormi čítania 

– s Mgr. Z. Švecovou a Mgr. A. Harvanovou. Čítali sa  knihy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Naším cieľom bolo aj v tomto školskom roku  prilákať čo najviac detí do školskej knižnice 

a podporovať čítanie.  

    Pretože naša knižnica obsahuje veľa  starších titulov, ktoré sú pre deti málo lákavé, oslovili sme 

dve humenské milovníčky kníh, propagátorky čítania a organizátorky literárnych večerov Alexandru 

Harvanovú a Zuzanu Švecovú s prosbou o pomoc a tie vymysleli projekt „Daruj knihu školskej 

knižnici a motivuj deti k čítaniu“, ktorý sme propagovali najmä na FB. Cieľom bolo, aby ktokoľvek, 

kto sa rozhodne podporiť našu myšlienku, daroval do školskej knižnice súčasnú aktuálnu knihu. 

Realizovali sme ho v spolupráci s kníhkupectvom Na korze a Vihorlatskou knižnicou v Humennom. 

25. júna 2019 sme projekt ukončili, podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 311 kníh.  

    Na hodinách informatiky piataci  pracovali na projektoch - Dopravné značky, Čo mám rád. 

Zúčastnili sa besedy Kyberšikana, Bezpečne na internete a nástrahy internetu. Šiestaci tvorili projekty 

Osobnosť z oblasti kultúry, TOP 10 (rebríček), Kto? Kedy? Ako? Prečo? Siedmaci pracovali 

s programom Logo Motion a v programe Imagine Logo rozvíjali svoje algoritmické myslenie. Tvorili 



prezentácie na rôzne témy a robili návrhy loga svojej firmy. Žiaci ôsmeho ročníka  sa oboznámili  

s prostredím programu Excel, v ktorom vytvárali rôzne tabuľky – rozvrh hodín, denný režim. Pripravili 

prezentácie na témy Kde? Kedy? Ako? Prečo?.  Deviataci pri práci využívali rôzne funkcie prostredia 

Excel., svoje zručnosti uplatnili pri riešení úloh so zameraním na rozvoj finančnej gramotnosti. 

Oboznámili sa s používaním programu Blender.  Vyhľadávali a v prezentáciách spracovávali rôzne 

informácie o našej planéte. 

 

      Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS  sa  na hodinách etickej výchovy uskutočnila 

prednáška o projekte Červené stužky pre žiakov 8.ročníka na tému ,, HIV, AIDS a vplyv spoločnosti". 

Prednášku si pre žiakov pripravila Z. Kožinová s RÚVZ v Humennom. Koordinátorka Červených 

stužiek si pre vybraných žiakov pripravila červené stužky ako symbol v boji proti AIDS. Stužky nosili 

žiaci od 26.11 do 30.11. 2018. Žiaci týmto spôsobom vyjadrili podporu projektu. Zároveň bola 

doplnená a upravená  nástenka na hlavnej chodbe o všetky aktivity našej školy v tomto projekte a tiež 

o nové letáky. Všetky aktivity uskutočnené v rámci tohto projektu boli zverejnené na hlavnej stránke 

školy a takisto bola vypracovaná a odoslaná záverečná správa pre hlavnú koordinátorku 

celoslovenského projektu pani PhDr. Annu Polačkovú do Žiliny. 

Žiaci 2.stupňa  z tried: 6.A,B, 7.A,B, 8.A, 9.A sa v rámci etickej výchovy zapojili do projektu 

„Detský čin roka 2018" ako detská porota. Neskôr bola na DČR vytvorená nástenka na hlavnej 

chodbe. Žiaci boli informovaní o projekte a spôsobe hlasovania DČR. 

        Občianska náuka prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Žiaci cez 

poznanie svojho najbližšieho prostredia získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom prostredí, 

o svojej obci, regióne, ostatných regiónoch Slovenska, vlasti a Európskej únii.  

      Žiaci  boli pod vedením učiteľky  motivovaní  k sledovaniu aktuálnych problémov 

každodenného života spoločnosti, hľadali zaujímavosti v tlači a v masmédiách v súvislosti s témami 

občianskej náuky. V každom polroku žiaci pripravovali projekty /prezentácie/ na témy úzko súvisiace 

s prebratým učivom. Tie boli následne prezentované  pred spolužiakmi. Žiaci vytvárali ankety, 

dotazníky a učili sa správne formulovať otázky. Zúčastnili sa rôznych prednášok a exkurzií. 

Žiaci šiesteho ročníka v prvom polroku vypracovali projekt Moja rodina a v druhom polroku 

projekty Moja obec a Regióny Slovenska. 

Žiaci siedmeho  ročníka v prvom polroku skúmali vonkajší a vnútorný život jednotlivca. 

Pomocou kritického myslenia hodnotili seba i spolužiakov a pracovali na projekte Aký som.  

Predmet prispel ôsmakom  k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomeniu si 

práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie. V prvom polroku žiaci 

vypracovali projekt Monarchia a Môj štát, v druhom polroku sme zo školskej knižnice vytvorili 

Súdnu sieň, v ktorej žiaci pripravili a zahrali súdny proces. 

Deviataci získali základné vedomosti o ekonomickom fungovaní spoločnosti a o základných 

formách podnikania. V prvom polroku pracovali na projekte o globálnych problémoch súčasnosti 

s názvom Ako to vidím ja a v druhom polroku si zakladali vlastný podnik, ktorý potom predstavili pod 

názvom Moja firma. 

    Na hodinách dejepisu si žiaci 5.-9. ročníka pripomenuli 701. výročie 1. písomnej zmienky o 

meste Humenné a pripravili referáty, projekty a prezentácie na tému Dejiny mesta Humenné. 



Žiaci piateho ročníka si pripravili projekty na tému: Vynálezy-využitie energie, 

Poľnohospodárstvo, Doprava. 

Šiestaci si pripravili projekty na tému: Staroveký Rím. 

Siedmaci si pripravili projekty formou powerpoint prezentácie na  tému: Veľká Morava, 

Konštantín a Metod, Kultúra Veľkej Moravy. 

Žiaci ôsmeho ročníka si vytvorili na hodine prostredníctvom skupinovej práce interview na 

tému Napoleon Bonaparte. Zaujímavými otázkami opísali život francúzskeho cisára a jeho bitky. 

Následne si vypracovali aj projekt formou prezentácie. Žiaci 8.A vytvorili powerpoint prezentácie na 

tému: Cárske Rusko, Zjednotenie Talianska a Nemecka, Kultúra a architektúra 19. storočia 

Deviataci  vypracovali zaujímavé prezentácie pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Žiaci 

9.A,B si tiež vytvorili prezentácie na tému: Veda, technika, kultúra, móda medzivojnového obdobia. 

       Na vyučovacích hodinách biológie žiaci v 5. ročníku spracovali projekt na tému: Herbár bylín 

a drevín, šiestaci projekt Matematické príklady na prepočet  kyslíka počas fotosyntézy. Žiaci 4. 

ročníka na hodinách prírodovedy vypracovali  projekt Rybník formou koláže, kde vytvárali rybník 

s prebratými rastlinami a živočíchmi. Audit školy, projekt s grafickým vyhodnotením hospodárenia 

školy s energiami, vypracovali žiaci 9. ročníka.   

 

     Na hodinách chémie boli vypracované tieto projekty:  Biogénne prvky – 8. ročník, Soľ 

a význam ozónu pre život na zemi - 8. ročník, Skleníkový efekt, ozónová diera a kyslé dažde - 8. 

ročník, Rýchlosť chemických reakcií -  7. ročník    

      

    Vo vyučovaní predmetu Technika a svet práce žiaci vypracovali tieto projekty:               

5. ročník:  Etiketa pri stolovaní, Medzinárodná kuchyňa a Technické objavy,                      

6. ročník:   Spracovanie plastu, papiera a skla a  Delenie materiálu,               

7. ročník:   Vynálezy, ktoré ovplyvnili človeka a Použitie dreva v domácnosti 

8.ročník:  Možnosti úspory elektrickej energie na škole a v domácnosti,                                     

                Ekologická domácnosť a Priemysel na Slovensku, 

9. ročník:   Audit hospodárenia s energiami na škole,  Voda a možnosti úspory na škole a 

Alternatívne zdroje energií. 

               

    Pani učiteľka Vasková pripravila v 6. B triede otvorenú hodinu pre zahraničných študentov, 

ktorí sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili pobytu na Slovensku. Na hodine techniky pripravili 

žiaci projekty formou prezentácie  k separovaniu a spracovaniu plastu, papiera a skla na Slovensku 

v anglickom jazyku, a tak si zahraniční študenti  na základe týchto projektov mohli porovnať,  ako 

funguje separovanie u nás a v ich krajine. 

                  

    Na jednotlivých hodinách  matematiky bolo realizované projektové vyučovanie. Vyučujúci 

žiakov viedli  k vzájomnej spolupráci na projektoch, k zodpovednosti za výsledky a k schopnosti 

vedieť vyjadriť svoj názor a hodnotiť.  Žiaci  6. ročníka vytvorili projekt  Chystáme  oslavu narodenín  

v rámci  témy finančnej gramotnosti - Plánovanie  a hospodárenie s peniazmi.  Žiaci 7. ročníka 

pracovali na projekte: S kým bankujete?  k téme finančnej gramotnosti - Úver a dlh. Ȏsmaci  

vypracovali projekt  Rovnaká práca = rovnaká pláca?,  učivo finančnej gramotnosti  – Človek vo  

sfére peňazí. Deviataci robili projekt Mandala a v projekte  iPhone sa venovali práci s informáciami 

a ich spracovaním. 

 



Práca žiakov na hodinách ANJ 

 

     Na spestrenie a obohatenie výučby cudzích jazykov boli na hodinách anglického jazyka  v 

piatom ročníku vypracované  projekty na tému: O mne, Moja rodina, Moja škola, Voľný čas, Moje 

mesto a orientácia v ňom, Ľudia.    

 V šiestom ročníku si žiaci vytvorili projekty na témy: Rok v mojom živote, Obľúbené zviera, 

Moje prázdniny, Jedlo v mojej krajine a Svetové naj.               

   V siedmom  ročníku okrem projektov, ktoré žiaci pripravovali na základe preberaného učiva,  

sa v rámci multikultúrnej výchovy venovali témam: Veľká Británia a  Film a divadlo.   

V ôsmom ročníku žiaci vytvorili brožúrku: Školské pravidlá – bezpečná škola, Zdravý životný štýl, 

Ľudské telo a  Šikanovanie. V deviatom ročníku boli projektové práce zamerané na témy: Osobnostný 

a sociálny rozvoj, Zdravie a zdravá výživa, Práca a spoločnosť, Život v minulosti, Anglicky 

hovoriace krajiny.  Projekt „Živá a neživá príroda“  bol zameraný na rozvoj verbálnej a neverbálnej 

komunikácie. Na projekte „Pestujeme zdravý životný štýl“ pracovali žiaci deviateho ročníka počas 

celého 2. polroka šk. roka 2018/2019,  ako aj na projekte „Cestujeme po svete“,  ktorý bol  zameraný 

na  správnu komunikáciu, argumentáciu  a ponuku  fantastickej dovolenky „klientom“.  

 

Práca žiakov na hodinách NEJ 

 

Pri plnení tematických plánov  nemeckého jazyka sme zapájali aj prierezové témy ako 

environmentálna výchova pri vypracovaní komiksov v cudzom jazyku v 8. roč. V 7. ročníku žiaci 

vytvárali projekty na tému Moja rodina a vypracovali svoj rodokmeň, v 7. roč.  kládli dôraz pri 

vyučovaní na rozširovanie  slov. zásoby na témy: Potraviny a stravovanie                

 a Zdravý životný štýl. 

 

Práca žiakov na hodinách RUJ 

 

Aktivity a projekty v 7.roč. podľa preberaných tém: Hravá azbuka, Moja rodina, Režim dňa. 

Projekty a prezentácie podľa vlastného výberu žiakov  v 8.ročníku: Obrázkový slovník, Škola, Štyri 

ročné obdobia. Projekty a prezentácie podľa vlastného výberu žiakov v 9.ročníku: Moja budúca 

profesia, Moskva - hlavné mesto Ruska. 

 

Exkurzie, výlety a Školy v prírode 

Exkurzia v Banke lásky 

 

Dňa 19. 10.2018 sa naši ôsmaci vybrali po stopách komplikovanej a nenaplnenej lásky nášho 

štúrovského básnika Andreja Sládkoviča a jeho milovanej Maríny Pischlovej. Žiaci cestovali vyše 6 

hodín, aby napokon v Banskej Štiavnici, v Banke lásky, mohli spoznať príbeh najdlhšej ľúbostnej 

básne sveta. Ten im vyrozprávali naši známi herci. Banka lásky je situovaná v dome, kde Marína 

prežila väčšinu svojho života, a kde sa zároveň zrodil, no napokon aj skončil jej vzťah s chudobným 

študentom, prívržencom štúrovského hnutia, Andrejom Sládkovičom. V tomto epicentre lásky si každý 

návštevník môže svoj symbol lásky či priateľstva za poplatok uschovať v špeciálnych schránkach, 

ktoré na sebe nesú repliky jednotlivých veršov Sládkovičovho rukopisu. 

  

 

 

 



Putovanie  za  hostiou 

 

Naši milí tretiaci sa v utorok 16.10.2018 vybrali spolu s pánom kaplánom a katechétkou na 

exkurziu do Prešova, kde sa vyrábajú hostie na posvätnú liturgiu. Prečo práve tretiaci? No pretože sa 

tento školský rok  na hodinách náboženskej výchovy aj v kostole usilovne pripravujú na prvé 

slávnostné prijatie Sviatosti Oltárnej. V tento krásny slnečný utorok sme nasadli do autobusu           a 

začalo sa naše krátke putovanie. Najprv sme došli do výrobne hostií v Prešove  a navštívili sme aj 

Ružencovú záhradu vo Vyšnej Šebastovej, kde sa s nami      o. Štefan pomodlil sv. ruženec. 

DJZ PREŠOV- Nikola Šuhaj 

    Dňa 16.11.2018 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jonáša 

Záborského v Prešove. V rámci zážitkového vyučovania mohli vidieť úžasné scénické stvárnenie 

pôvodného slovenského muzikálu Nikola Šuhaj, ktoré sa im veľmi páčilo. Tento muzikál nám 

umožnil prežiť ozajstný umelecký zážitok, a preto chceme poďakovať ŽSR za ústretovosť, ktorú nám 

preukázali pri realizácii prepravy osobným vlakom do Prešova a späť. 

 

 Putovanie vianočnou Bratislavou a Viedňou 

 

Stalo sa tradíciou, že kudlovskí deviataci sa o Národnej rade SR učia nielen z učebnice, ale aj 

zážitkovo. A to tak, že nočným vlakom cestujú do Bratislavy a na druhý deň absolvujú exkurziu 

v slovenskom parlamente.  Vo štvrtok 13.decembra 2018 sa 25 deviatakov spolu s pani učiteľkou 

Daňovou a  pani učiteľkou Pošikovou vybralo na  takýto náučný výlet do hlavného mesta Slovenska. 

A nielen tam….. 

   Na vlastné oči sme videli aj miesta, ktoré sú   ospevované štúrovcami, a to hrad Devín i sútok 

Dunaja a Moravy. Piatkové  putovanie vianočnou Bratislavou pokračovalo exkurziou v RTVS. Po 

príjemnej exkurzii sme sa vydali  za hlavným cieľom našej cesty –  NR SR.   No naše putovanie malo 

pokračovanie. Po zážitku v NR SR sme sa vybrali na dlho očakávanú  cestu do Viedne. Naším prvým 

cieľom bolo veľkolepé technické múzeum. Neďaleko múzea sa rozprestiera nádherný zámok 

Schönbrunn a my sme tam prišli pešo v čase, keď sa začínalo stmievať. Viedeň je nádherné mesto, 

v ktorom sa oplatí vidieť aj Dóm svätého Štefana a my sme v piatok večer híkali nad jeho 

majestátnosťou.  Náš výlet vo Viedni sme ukončili  na Radničnom námestí, na známych vianočných 

trhoch.  

Návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola 

 

Dňa 13.5.2019 žiaci šiesteho a siedmeho ročníka spolu s učiteľkami výtvarnej výchovy  p. uč. 

Mgr. M. Brečkovou a Mgr. I. Kočanovou navštívili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 

v Medzilaborciach. Samotná prehliadka múzea, ktorá poskytla žiakom množstvo zaujímavých 

informácií nielen o tvorbe, ale aj o živote umelca, nebola jediným bodom programu. Žiaci si sami 

mohli vyskúšať tvorivú atmosféru v ateliéri, kde sa kreatívne prezentovali v dvoch výtvarných 

technikách. Jedna skupina si vyskúšala koláž na motívy diel Andyho Warhola a druhá sa zasa vyhrala 

maľbou portrétov. Zážitková hodina výtvarnej výchovy tak vyprodukovala zaujímavé POP ART dielka 

našich žiakov, ktoré si budete môcť v najbližších dňoch pozrieť vo vestibule našej školy. 

Z lavice do terénu 

 

    29.mája sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka vybrali na exkurziu do opálových baní a Múzea 

soli. Ložiská vzácneho opálu na Dubníku sú svetový unikát. Súčasná ťažba opálu v Austrálii je 

porovnateľná s ťažbou opálu na Dubníku pred 150 rokmi. Až do 19. storočia boli Slanské vrchy 



jediným známym ložiskom opálu vo svete. V Solivare bolo pre nás zaujímavé sledovať priebeh ťažby 

najprv kamennej soli, neskôr (po zaliatí vodou) soľanky. Soľanka sa vyťahovala vo veľkých 5-7 

hektolitrových kožených mechoch a potom bola odvádzaná odtokovým žľabom z budovy gápľa do 

zásobníkov, odkiaľ putovala do varní. Exkurzia bola  pre žiakov zaujímavá a poučná. 

 
Škola v prírode 

 

V pondelok 3.6.2019 sa štvrtáci našej školy pod vedením svojich triednych učiteliek   Mgr. 

Jany Leškovej a Mgr. Vlasty Fedičovej  vybrali do školy v prírode do Tatranskej Lomnice. Po príchode 

sa ubytovali v penzióne Volga. Počasie im prialo, a tak na túrach spoznávali krásy Tatier. Prešli sa 

Belianskou jaskyňou, navštívili   tiež Múzeum TANAPu, kde sa oboznámili s charakterom tatranskej 

prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Spoznali i najnavštevovanejšie tatranské 

pleso - Štrbské pleso. Pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca  sa vyviezli  na Hrebienok a prešli sa 

k Bilíkovej chate. Obohatení zážitkami  sa v piatok 7.6.2019 vrátili domov. 

 

Osvienčim a soľná baňa Wieliczka 

 

  V nočných hodinách sa žiaci 8.a 9.ročníka vybrali na koncoročný výlet do Poľska. Aj napriek 

tomu, že boli 3:00 hodiny ráno, nálada v autobuse bola veľmi príjemná. Okolo 8:30 dorazili do 

Osvienčimu, kde ich čakala pani sprievodkyňa. Po trojhodinovej prehliadke  sa presunuli autobusom 

do bane Vielička.  Po tejto prehliadke  sa presunuli k autobusu a začala sa ich dlhá cesta domov. Po 

príchode všetci síce unavení, ale plní nových zážitkov padli do hlbokého spánku. 

 

Pieniny – splav Dunajca a Ľubovnianky hrad 

 

    Vidieť nádhernú prírodu Pienin a splaviť Dunajec na vlastnej koži mohli naši piataci a šiestaci 

v piatok 21. 06. 2019. Krásny deň, ktorý bol naplnený mnohými zážitkami, začal príjemnou cestou 

do Haligoviec a pokračoval do Červeného Kláštora, odkiaľ sa spustil zaujímavý splav rieky Dunajec. 

Na pltiach odhaľovali naši výletníci tajomstvá Dunajca prostredníctvom mnohých  hádaniek či 

príbehov. Žiaci videli najvyššie skalné veže, ako Tri Koruny a Sokolicu. Prechádzali po miestach, 

ktoré kedysi dávno preskočil Jánošík, ale aj po miestach, ktoré dýchajú pútavou históriou. Dobrý 

pocit zo splavu Dunajca upevnil chutný obed v Haligovciach spojený s areálom na vyšantenie sa. 

Naši žiaci nám ukázali svoju hravú detskú stránku, ale hlavne pekné kamarátske vzťahy. Výlet 

zavŕšila prehliadka Ľubovnianskeho hradu, kde naši žiaci videli rôzne klenoty, kaplnku zasvätenú sv. 

Michalovi, mučiareň i ďalšie tajuplné zákutia hradu. 

 

Dopravné ihrisko Sobrance 

DDI – Detské dopravné ihrisko je schválené Ministerstvom školstva a vedy, výskumu a športu 

SR na praktický výcvik predmetu „ dopravná výchova“ pre ročníky 1-4 ZŠ.  

19. júna 2019 žiaci 4.ročníka navštívili DDI v Sobranciach. Na mieste ich privítal učiteľ autoškoly pán 

Onder, ktorý celú akciu viedol. Výcvik prebiehal v dvoch skupinách, kde každá skupina absolvovala výcvik 

v rozsahu 3 vyučovacích hodín. Žiaci jazdili na štvorkolkách a trojkolkách podľa pravidiel účastníkov cestnej 

premávky. Rešpektovali dopravné značky, semafory, pravidlá predbiehania, ... Na začiatku výcviku žiaci boli 

neistí, ale ku koncu im to išlo veľmi dobre. V druhej časti výcviku žiaci získali základné vedomosti a zručnosti 

pri poskytovaní prvej pomoci pod odborným vedením inštruktorky Červeného kríža. 

 

Exkurzia DJZ Prešov 

      



Dňa  06.12.2018  sa žiaci 1. stupňa vybrali do Prešova, aby navštívili Divadlo Jonáša Záborského 

a videli predstavenie o Červenej čiapočke. Neoddeliteľnou súčasťou tejto exkurzie bolo aj naučiť sa správať  v 

divadle, správne  sa obliecť na takúto spoločenskú udalosť a orientovať sa v priestoroch divadla.  
 

Planetárium Prešov 

    iaci štvrtého ročníka navštívili prešovskú hvezdáreň. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo 

upevniť a doplniť si vedomosti a poznatky o vesmíre, ktorému štvrtáci venovali na hodinách 

prírodovedy nemálo času. Prvá časť exkurzie bola realizovaná v prednáškovej sále, kde bol pre žiakov 

pripravený vzdelávací audiovizuálny program a neskôr sa presunuli pod kupolu planetária, kde im 

šikovné zamestnankyne hvezdárne za pôsobenia príjemnej hudby ukázali astronomické pozorovanie s 

názvom „Pohľady na oblohu“.  

Výlet do Leonardia v Prešove 

Dňa 19.06.2019  v rámci školského výletu žiaci 1.  až 3. ročníka navštívili vedecko-umelecký 

svet svetoznámeho vedca a umelca Leonarda da Vinciho v  nových priestoroch kreatívneho 

a interaktívneho múzea Aha!. V Leonardiu  mohli  žiaci manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť 

sa, ako príroda inšpirovala Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a 

premietať obraz Mony Lisy, otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, 

reprodukovať Leonardove výkresy, naučiť sa nové techniky kreslenia, zostavovať geometrické 

štruktúry a vyskúšať mnoho iných kreatívnych aktivít. 

§ 2. ods. 1 k 

Materiálno-technické podmienky 

      Základná škola je postavená ako 22-triedna základná škola so školským klubom detí.                  V 

školskom roku 2018/2019  bolo v škole 16 kmeňových tried, štyri herne ŠKD, päť učební IKT, dve 

telocvične, Relax centrum, cvičná kuchynka, drevodielňa, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 

prírodovedy, jazykové učebne angličtiny, nemčiny, slovenského jazyka, knižnica s učebňou literatúry, 

art učebňa, hrnčiarska dielňa, interaktívna učebňa a multimediálna aula. Súčasťou školy je školská 

kuchyňa s jedálňou, asfaltové ihrisko s atletickou dráhou   a malé trávnaté volejbalové ihrisko. Škola 

prešla rekonštrukciou. Vymenené sú okná, zateplený plášť budovy, nová fasáda. Na pavilóne A a 

čiastočne B je opravená strecha, kompletne je zrekonštruované teplovodné kúrenie, prerobená je 

výmenníková stanica, kde vznikol priestor pre multimediálnu učebňu so sociálnymi zariadeniami. V 

budove školy je urobené WC pre imobilných žiakov. 

      V budove školy sú zrekonštruované všetky WC a tiež sprchy a WC pri telocvični. Vo všetkých 

učebniach a triedach je nový školský nábytok, v celom objekte školy je internet cez optický kábel z 

projektu Digitálne učivo na dosah. Dve učebne IKT sú vybavené notebookmi, jedna učebňa tabletmi. 

Prostredníctvom projektu Moderne a zaujímavo sme doplnili veľké množstvo učebných pomôcok, 

kníh, závesných tabúľ, elektronických učebných pomôcok, stavebnice LEGO, stavebnice robotov, 13 

notebookov, eBeam tabuľu, data projektor, ozvučenie, fotoaparát, dve multifunkčné zariadenia. Okrem 

týchto pomôcok máme k dispozícii ešte jednu tabuľu eBeam, jednu tabuľu QOMO, v multifunkčných 

učebniach 4 dotykové interaktívne tabule, tabuľu INTERAKTIV, ďalších 20 notebookov a 24 

počítačov slúžiacich na výučbu, vizualizéry, hlasovacie zariadenie pre 24 žiakov a ďalšie 2 interaktívne 

tabule v učebniach. Zapojením do projektu PRINED sme získali vybavenie žiackej kuchynky, doplnili 

pomôcky na hudobnú výchovu, žiacku dielňu, edukačné hračky do ŠKD a pomôcky na výtvarnú 



výchovu, telesnú výchovu a hygienické potreby na vytváranie základných hygienických návykov detí 

z málo podnetného prostredia. 

      Chodby školy sú vybavené kamerovým systémom, ktorý slúži na kontrolu a zabezpečenie 

lepšej bezpečnosti žiakov. 

      Na vyplnenie voľnočasových aktivít využívame kostýmy kúpené cez projekt Nech  sa nám 

netúlajú. Rozprávkové postavičky, domček, CD prehrávač a bezdrôtový mikrofón slúžia na rôzne 

vystúpenia detí deťom. Naši žiaci počas pobytu v ŠKD zdramatizovali niekoľko rozprávok, s ktorými 

sa prezentujú pri návštevách škôlkarov v našich priestoroch. V areáli školy sme postavili drevený 

domček so šmýkačkou a preliezačkou  na voľnočasové aktivity detí v ŠKD. Na ihrisku sme osadili 

basketbalové koše. Prestavali sme žiacku kuchynku, ktorú postupne vybavujeme novými spotrebičmi. 

Tohto roku v nej pribudli nové sporáky s rúrami na pečenie a kuchynský robot. 

      Vymaľované chodby a triedy na škole oživili a zútulnili naše životné prostredie. V rámci 

šetrenia elektrickou energiou sme dokončili výmenu osvetlenia za úsporné LED osvetľovacie telesá vo 

všetkých triedach a učebniach.  Z  vymaľovaného vestibulu školy zmizli šatňové skrinky, zútulnili ho 

izbové rastliny vo vkusných črepníkoch a nový štvordielny drevený paraván venovaný našej škole - jej 

minulosti i prítomnosti.  Na druhom poschodí na chodbe pred zborovňou pribudla na stene maľovaná 

galéria s fotografiami našich žiakov, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach. Zriadili sme modelársku 

učebňu s hrnčiarskym kruhom a plánujeme obnoviť drevodielňu. Na školskom dvore sme na trávnatej 

ploche osadili dva outdoorové stolnotenisové stoly, ale ešte je potrebné upraviť bežeckú dráhu, 

namaľovať čiary na asfaltové ihrisko, upraviť trávnaté ihrisko a doskočisko. 

   V rámci úspešného projektu Záhrada, ktorá učí pribudol na školskom dvore drevený altánok, ktorý 

bude slúžiť ako učebňa v prírode, kde sa budú môcť žiaci našej školy vzdelávať na prírodovedných 

predmetoch. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

     Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité na všetky zákonné potreby 

zamestnancov ZŠ. Časť peňazí bola použitá na prevádzku školy a ostatné rozpočtované výdavky podľa 

rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom. Vlastné príjmy boli použité na prevádzku    a údržbu 

školy a zlepšenie pracovných podmienok. 

Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité na všetky 

zákonné potreby zamestnancov ZŠ. Časť peňazí bola použitá na prevádzku 

školy a ostatné rozpočtované výdavky, podľa rozpočtu schváleného mestským 

zastupiteľstvom. Vlastné príjmy boli použité na prevádzku a údržbu školy a 

zlepšenie pracovných podmienok.  

  

Finančné a hmotné zabezpečenie Zdroje v €  

I: Prenesené kompetencie ZŠ  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 603 355 

na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ 466 025 

na prevádzkové a režijné výdaje 75240 

na odchodné 0 

dopravné žiakov 5 590 



vzdelávacie poukazy 6 662 

na učebnice  70 

pre žiakov v hmotnej núdzi a zo znevýhodneného prostredia 3 450 

hmotná núdza – učebné pomôcky 548 

príspevok na kurz pohybových aktivít LK 4 950 

príspevok na školu v prírode 500 

Asistent učiteľa – mzdy, odvody, nemoc. dávky 40  320 

2. Príspevky a dary 22 180 

3. Vlastné príjmy - nezdaniteľné 11 363 

4. Kapitály 0 

CELKOM príjmy: 636 898 

  

POUŽITIE  

61 - mzdy zamestnancov ZŠ 329 633 

61 - odmeny vzdelávacie poukazy 4 606 

61 – mzdy AU 29 665 

62 - odvody poisťovniam 136 392 

62 - odvody vzdelávacie poukazy 1 610 

62 – odvody AU 10 381 

631 - Cestovné náhrady 6 473 

632 - Energie, teplo, vodné, stočné, poštovné a T-com služby 38 425 

633 – Interiérové vybavenie a materiál 27 227 

634 – Preprava a doprava  1 356 

635 – Údržba, opravy 16 201 

635 - Údržba budovy - podiel zo vzdelávacích poukazov 446 

636 - nájomné 419 

637 - Poplatky, školenia a semináre, ostatné služby vrátane poistenia 23 810 

642012 - Odstupné 0 

642013 - Odchodné 0 

642 - Dopravné žiakom 5 295 

642 - Dávky v nemoci (do 10 dní) a úrazové dávky 842 

642 – Príspevok žiaci 1. ročník (humenskí) 3 000 

642 – Dávky v nemoci AU 274 

1070 - Hmotná núdza spolu (len hmotná núdza) 548 

713004 Kapitál 0 

Vrátené dopravné /nevyčerpané/ 295 

Výdavky celkom 636 898 

   

I: Originálne kompetencie ŠKD  

Finančné a hmotné zabezpečenie  

1. Dotácie od zriaďovateľa 43 120 

na mzdy a odvody pre zamestnancov 41 690 

na prevádzkové a režijné výdaje         1 430           

2. Vlastné príjmy 9 190 

CELKOM: príjmy 52 310 



   

VÝDAVKY:  

61 - Mzdy zamestnancov 30 441 

62 - Odvody poisťovniam 11 249 

631 - Cestovné náhrady 0 

632 - Energie, teplo, vodné, stočné, poštovné a T-com služby 7 842 

633 - Inter. vybav.,výpočt. tech., ost. rež. výd., UP            1 641 

637 - Stravovanie zamestnancov a pov. prídel do SF 1 137 

Výdavky celkom          52 310 

   

II: Originálne kompetencie: ŠJ  

Finančné a hmotné zabezpečenie  

1. Dotácie od zriaďovateľa  40 250 

na mzdy a odvody pre zamestnancov 37 673 

na prevádzkové a režijné výdaje 2 577 

2. Vlastné príjmy - nezdaniteľné 57 996 

3. Dary, sponzorstvo 63 

CELKOM príjmy: 98 309 

VÝDAVKY:  

61 - mzdy zamestnancov       27 351    

62 – odvody poisťovniam 10 322 

631 - Cestovné náhrady 26 

632 - Energie, teplo, vodné, stočné, poštovné a T-com služ. 10 216 

633 - Inter. vyb. výpočtová techn., materiál a ost. rež. výd., UP 43 179  

635 - údržba, opravy 1 464 

637 - Stravovanie zamest. a pov prídel do SF 4 718 

642 – Nemocenské dávky a odchodné 1 033 

Výdavky celkom 98 309 

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

     Základy, ktoré našim žiakom vštepujeme, dokážu v plnej miere využiť v ďalšom štúdiu a sú tak 

rovnocennými partnermi svojich rovesníkov. Sme radi, že sa naši absolventi vracajú po rokoch k nám 

a s radosťou spomínajú na roky prežité v tejto škole. 

     Postupne meníme spôsob a systém vyučovania. Odkláňame sa od odovzdávania obrovského 

množstva faktografických informácií žiakom a pokúšame sa o odovzdávanie trvalejších hodnôt 

žiakom ako sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém a rozvinuté kľúčové kompetencie - 

životné zručnosti. 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 



       Pri hodnotení celkovej úrovne výchovy a vzdelávania môžeme skonštatovať, že sa nám 

vytýčené ciele darí plniť. Svedčia o tom závery komplexnej inšpekcie spred ôsmich rokov, kde nás 

zhodnotili ako veľmi dobrých a dobrých v hodnotených oblastiach a následná inšpekcia skonštatovala 

splnenie odporúčaní. Dosahujeme pekné výsledky v olympiádach a súťažiach v regióne aj v kraji.  

Máme 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 100 % odbornosť vyučovania cudzích 

jazykov, zlepšujeme starostlivosť o integrovaných žiakov a individuálny prístup k žiakovi. Škola je na 

veľmi dobrej úrovni vybavená IKT. Na škole pracuje množstvo záujmových útvarov. V objekte  ZŠ je 

ŠKD, ŠJ, Súkromná základná umelecká škola a trénuje tu folklórny súbor Chemlon, ktorý vedie krúžky 

ľudového tanca. Škola disponuje 2 telocvičňami a športovým areálom. 

       

       V tomto školskom roku sme boli úspešní v niekoľkých projektoch. 

 

       Jedným z nich je projekt podporený Európskym sociálnym fondom a prostriedkami zo štátneho 

rozpočtu so spoluúčasťou, ktorú pre školu schválilo mestské zastupiteľstvo z finančného rozpočtu 

Mesta Humenné pod názvom ZŠ Kudlovská – škola  pre všetkých. Hlavným cieľom takejto školy je 

umožniť všetkým žiakom rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere. Neodmysliteľnou 

súčasťou celého procesu inkluzívneho vzdelávania je úzka spolupráca inkluzívneho tímu, 

pedagogického a nepedagogického kolektívu, rodičov a rodinných príslušníkov. Náš inkluzívny tím 

budú tri nasledujúce roky tvoriť: traja asistenti, špeciálny pedagóg a psychológ, ktorí nám budú 

pomáhať vytvárať také podmienky, aby sa každý žiak v našej škole mohol rozvíjať v hlavnom prúde 

edukácie (vzdelávania) s rešpektovaním jeho individuálnych zvláštností. To znamená, že vytvára 

podmienky aj pre edukáciu žiakov telesne, zdravotne či zmyslovo postihnutých, ako aj pre žiakov 

s poruchami správania a komunikačnými problémami.  

 

      Ďalším je projekt podporovaný Fondom na podporu umenia s názvom Akvizícia školských 

knižníc, kde sme získali finančné prostriedky na rozšírenie knižničného fondu, ktorý pomáha pri 

zlepšovaní čitateľskej a predčitateľskej gramotnosti. V rámci nášho projektu 13. komnata poznania 

sme každý mesiac  šk. roka 2018/2019 pracovali s predškolákmi blízkych MŠ, pre ktorých sme 

prichystali rôzne zábavné aktivity a tvorivé dielne na rozvoj predčitateľskej gramotnosti. 

 

  Úspešní sme boli aj v programe Erasmus+, ktorého cieľom je  pomôcť zvýšiť kvalitu výučby 

a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.  Poskytuje príležitosti 

pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a 

spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie 

inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej 

dochádzky či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so 

svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a zlepšiť úroveň anglického jazyka  vďaka 

kontaktu žiakov a učiteľov  so žiakmi a učiteľmi iných európskych krajín. Do nášho projektu pod 

názvom ,,BE AWARE AND PROTECT NATURE ̓ ʼ  je zapojených 5 krajín: Slovensko, Španielsko, 

Holandsko,  Turecko a Taliansko. V školskom roku 2018/2019 prebehli tieto aktivity a výmenné 

pobyty: V novembri naši žiaci spolu s učiteľmi vycestovali do Turecka, v apríli sme boli hostiteľskou 

krajinou my,  na budúci školský rok nás v septembri čaká Holandsko, vo februári Španielsko a v máji 

Taliansko. Žiaci počas trvania projektu plnia aktivity, ktoré vyplývajú z témy, a to je Buď uvedomelý 

a ochraňuj našu zem. Vycestovať do každej krajiny by mali štyria žiaci a traja učitelia.  

  Úspešným projektom bol aj projekt Daruj knihu školskej knižnici, ktorého cieľom 

bolo  omladiť a rozšíriť  školský knižničný fond, a ktorý  sme realizovali  v spolupráci 

s kníhkupectvom Na korze a Vihorlatskou knižnicou v Humennom. V rámci neho sa nám podarilo 



doplniť náš knižničný fond o 311 kníh. V novom školskom roku, v septembri, chceme odštartovať 

ďalšiu etapu.  

 

    Od apríla  2019 je naša škola zapojená do projektu „Záhrada, ktorá učí“, ktorý financuje 

ŽIVICA a IKEA. Cieľom projektu je vybudovať eko-učebňu na školskej záhrade a oddychovú zónu 

pre deti 1. stupňa. V projekte sme vybudovali altánok- eko-učebňu a pergolu s lavičkou. V budúcom 

školskom roku vysadíme 10 ovocných a okrasných drevín, vysadíme kríky s bobuľami pre vtáky na 

záhrade, do betónových kvetináčov posadíme  skalničky, pod stromami vyrobíme domček pre ježka 

a hotel pre hmyz. Veľmi radi uvítame pomoc aj od rodičov. Môžete nám pomôcť ovocnými kríkmi, 

odrezkami, kameňmi, cibuľami rastlín a radami. 

V školskom roku 2018/ 2019 sme boli úspešní a v nasledujúcich dvoch rokoch budeme 

realizovať projekt GRAMOTNOSŤ – CESTA KU KVALITNĚMU VZDELANIU, zameraný na 

čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Pomocou neho získame pre školu 138 936€, ktoré budeme 

môcť využiť  na nákup množstva nových pomôcok, kníh pre žiakov, rekonštrukciu chemického 

laboratória... 

Taktiež sme boli úspešní v projekte zverejneným Úradom vlády  pod názvom POHYBOM KU 

ZDRAVIU, vďaka ktorému budú môcť hlavne naši mladší žiaci pestrejšie tráviť voľný čas na novom 

detskom ihrisku  v hodnote 8 000€. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

 

o Kvalitný výchovno-vzdelávací proces 

o Podpora čitateľskej gramotnosti  

o Zavádzanie inovácií vo vyučovacom procese  

o Výsledky v recitačných súťažiach  

o Využívanie školskej knižnice  

o Využívanie IKT vo vyučovacom procese  

o Projektové vyučovanie  

o Výsledky žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach 

o Výsledky žiakov vo výtvarných súťažiach   

o Zapájanie sa do projektov  

o Úspešnosť v projektoch  

o Ďalšie vzdelávanie pedagógov  

o Osobná účasť učiteľov na tvorbe a implementácii projektov  

o Podpora zážitkových foriem vyučovania  

o Organizovanie plaveckých, korčuliarskych a lyžiarskych výcvikov 

o Organizovanie exkurzií a výletov pre žiakov  

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:  

o Skvalitniť hospitačnú činnosť – vnútroškolskú kontrolu  

o Zaviesť používanie clil metódy v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

 

      Výchova a vzdelávanie je veľmi náročná práca a prípadné pedagogické omyly majú 

ďalekosiahly  dopad na život. Je potrebné, aby sa všetci učitelia zapojili do formovania perfektného 



tímu, boli jednotní a zanietení za zlepšovanie vzájomných vzťahov a odvádzaní práce plnej inovácií a 

nových foriem prispôsobených modernej dobe. Pracujeme na zlepšovaní emocionálnej a sociálnej 

pohody  vyučujúcich aj vyučovaných. 

Spolupráca s rodičmi a organizáciami: 

      V rámci inovácie a modernizácie výchovno – vzdelávacieho procesu sa činnosti školy realizujú 

aj v podmienkach mimo školy. Tieto umocňujú motiváciu, zážitok, praktické skúsenosti, zmysluplnosť 

poznaného, spájanie teórie s praxou a ďalšie sociálne kompetencie. Spolupráca sa orientovala okrem 

odborných pedagogicko – psychologických inštitúcií aj na spoluprácu s materskými školami v našom 

obvode, s knižnicami, s Radou školy a s Radou rodičov. Spolupráca školy s rodičmi a zákonnými 

zástupcami  sa zabezpečovala prostredníctvom Rady rodičov, ktorá sa stretávala pravidelne pred 

konaním triednych aktívov. 

       Základná spolupráca medzi školou a rodičmi prebieha v rovine pravidelných triednych aktívov, 

informatívnych RZ, na ktorom sú rodičia informovaní o prospechu, dochádzke a správaní žiakov, ale 

aj stretnutí vedenia školy s výborom RR. Pravidelne realizujeme Dni otvorených dverí, počas ktorých 

majú rodičia možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách. Naši rodičia sa zaujímajú o dianie v 

škole, sú nápomocní pri organizovaní rôznych aktivít a finančne prispievajú na realizáciu týchto aktivít. 

Spoluprácu s rodičmi hodnotíme ako kvalitnú a vysoko oceňujeme osobný prístup rodičov k 

požiadavkám školy.  

      Spolupráca s materskými školami sa riadi vopred vypracovaným plánom spolupráce. Pred 

zápisom do 1. ročníka sa snažíme oslovovať  rodičov budúcich prvákov na RZ v MŠ a informujeme 

ich o zameraní našej školy. Organizujeme Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich prvákov, v 

rámci ktorých informujeme o profilácii školy, o jej zámeroch, ale tiež majú všetci návštevníci možnosť 

zoznámiť sa s prostredím našej školy. Okrem toho sa uskutočnili mnohé aktivity – účasť detí z MŠ na 

rôznych aktivitách v telocvični, herniach ŠKD,  školskej jedálni, prváckych triedach či v školskej 

knižnici.  

     Aktívne spolupracujeme aj s Radou školy, jej členovia sa zúčastňujú stretnutí s výborom RR, 

aktívne sa zaujímajú o dianie v škole , osobne sa zúčastňujú aktivít v škole.  

     Dobrá je aj spolupráca s CPPPaP a so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Máriou Mihalčíkovou  

a psychologičkou Mgr. Svetlanou Kozmonovou, s ktorými konzultujeme hlavne prácu 

s integrovanými žiakmi našej školy, ktorí sú zároveň ich klientmi.  

    Intenzívne spolupracujeme s  RÚVZ v Humennom, ktorého pracovníčky  v našej škole pre 

žiakov 1. i 2. stupňa organizujú besedy na rôzne témy týkajúce sa zdravého životného štýlu aj 

aktívneho a správneho využívania voľného času. 

Klady a zápory riadiacej činnosti:  

       Vedenie školy sa aj v práve odchádzajúcom školskom roku snažilo zlepšovať podmienky na 

skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci pravidelnej hospitačnej činnosti sme 

sledovali kvalitu vyučovacieho procesu, využívanie IKT vo vyučovaní, plnenie učebných plánov, 

prácu triednych učiteľov, náplň a realizáciu triednických hodín, činnosť koordinátorov,  prácu 

vychovávateliek v ŠKD a činnosť vedúcich záujmových útvarov.  



      Pravidelné porady vedenia umožňovali sledovať všetky aspekty vyučovacieho procesu, 

umožňovali okamžité reakcie na vzniknuté situácie. Pozitívne hodnotíme tímovú spoluprácu vo vedení 

školy a rozdelenie úloh a kompetencií vzhľadom na odbornosť. Úzko sme spolupracovali s vedúcimi 

MZ a PK a výsledky z ich stretnutí sme implementovali  do riadiacej činnosti. 

Návrh opatrení: 

1/ Rozvíjať individuálnu starostlivosť o žiakov s poruchami učenia a správania od prvých dní v škole. 

2/ Rozvíjať spoluprácu s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, minimalizovať 

záškoláctvo. 

3/ Ponúkaním zaujímavých aktivít v popoludňajších hodinách predchádzať návykom fajčenia a 

používania drog a omamných látok. 

4/ Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na environmentálnu 

výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé 

potraviny, čistú vodu,  zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a ich následnej recyklácie 

a zhodnocovania. 

5/ Zlepšovať pracovné vzťahy učiteľov. 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

     Táto správa je stručným zhrnutím činností a aktivít základnej školy. Podrobnejšie informácie 

o niektorých akciách a aktivitách sú zverejňované na našej webovej stránke. 

V Humennom 04.10.2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11.10.2019 

Meno učiteľa Názov krúžku 

 Mgr. Bačová V škole ako doma 

Mgr. Fedičová Stolný tenis - prípravka 

Mgr. Fedičová Vševedko 

Mgr. Feiglová Kudlovčatá na cestách 

Mgr. Hajduková Anglický jazyk 

PaedDr. Kožíšková Hravá škola 

PaedDr. Kožíšková Začíname s počítačom 

Mgr. Lešková Bystré hlavičky 

Mgr. Lešková Slovenčina a matematika hravo 

Mgr. Saloková Výtvarníci šikovníci 2.  

Mgr. Saloková Výtvarníci šikovníci 1. 

Mgr. Adamek Športová príprava 

Mgr. Daňová Kudlovčatá na cestách 

Mgr. Daňová Bez obáv na estovanie 9 

Mgr. Hudáková Žiacky parlament 

Mgr. Kočanová Umenie a ja 

Mgr.Pošíková Príprava na testovanie 9 

Mgr. Šutová Príprava na testovanie 9 


