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Základné identifikačné údaje 
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pedagogickí 
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 Mgr. Gajdoš Marián 

ostatní zamestnanci Barnová Milena 

zástupcovia rodičov MUDr. Štofčíková Miloslava 
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 zástupca zriaďovateľa JUDr. Lukáš Meždej  
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Poradné orgány školy 
 

Názov MZ a PK Vedúci 

MZ ŠKD Jana Hovancová 

MZ 1.-4.roč. PaedDr.Jana Kožíšková  

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 
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Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 309 
Počet tried: 16 
Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 1 2 2 2 2 2 2 16 

počet žiakov 41 36 24 40 38 37 33 33 27 309 

z toho ŠVVP  1 2 4 6 2 2 4 4 1 26 

z toho v ŠKD 
36 31 20 35 8     130 

 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 51/ 25 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 44/23 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 7/2 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        2 2 25 29 

 

§ 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 11 6 0 4 3  5 29 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

 

Trieda SJL ANJ MAT INF PVO HUV VYV TSV PVC PVD VLA 
Prie

mer 

 

1.A 
SH SH SH SH SH        

1.B 
SH SH SH SH SH        

2.A 
1 1 1 1 1       1 

2.B 
1 1 1 1 1       1 

3.A 
1,8 1,5 1,45 1,09      1,39 1,3 1,42 

4.A 
2,11 1,94 2 1,22      1,5 1,61 1,73 

4.B 
1,76 1,53 1,65 1,21      1,42 1,42 1,5 

Spolu 
1,53 1,39 1,42 5,52      1,47 1,44 1,33 



 
SJL ANJ RUJ NEJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN ETV NBV THD HUV VYV TSV ČRD Priemer 

5.A 
1,69 1,44   1,56 1,19   1,38 1,31 1,31        1,38 1,41 

5.B 
2,19 1,87   1,81 1,5   1,73 1,6 1,93        1,67 1,79 

6.A 
2,21 2,26   2,47 1,84 2,11  2 1,95 2,05 2,16       2,26 2,14 

6.B 
2,29 2,35   2,24 1,82 1,88  1,94 1,82 2,18 1,94       2,24 2,07 

7.A 
2,25 2,13 2,7 1,67 2,44 1,38 2 2,31 2,13 2,06 2,25 2       1,75 2,08 

7.B 
2,44 2,5 1,75 2,43 2,63 1,69 2,19 2,13 2,13 1,94 2,44 1,94       1,8 2 

8.A 
3,2 2,5 2,29 3,14 3,13 2,67 2,73 3 2,6 2,2 2,8 2,87       2,57 2,92 

8.B 
2,69 2,25 2,88 2,13 2,69 2 2,56 2,75 2,13 1,69 2,13 2,5       2,38 2,38 

9.A 
1,67 1,67 1,4 2 2,13 1,08 1,67 1,71 1,67 1,46 1,79 1,38       1 1,59 

SPOLU 
2,29 2,13 2,2 2,27 2,34 1,69 1,63 2,38 1,97 1,78 2,1 2,11       1,89 2,06 

 

 Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 21 18  3 

1.B 20 20   

2.A 18 17  1 

2.B 18 17  1 

3.A 24 23  1 

4.A 21 19  2 

4.B 19 19   

5.A 19 16  3 

5.B 19 15 1 3 

6.A 19 19   

6.B 18 18   

7.A 16 16   

7.B 17 17   

8.A 16 16   

8.B 17 16  1 

9.A 27 25  2 

  

 

 

 

 

 

 

 



Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 

Ospravedl

nené 

Ospr. na 

žiaka 
Neosp. 

Neosp. na 

žiaka 

1.A 
21 775 36,9 775 36,9 0 0 

1.B 
20 832 41,6 832 41,6 0 0 

2.A 
18 939 52,17 939 52,17 0 0 

2.B 
18 705 39,17 705 39,17 0 0 

3.A 
24 2079 86,63 2079 86,63 0 0 

4.A 
21 1916 91,24 1875 89,29 41 1,95 

4.B 
19 1077 56,68 1077 56,68 0 0 

5.A 
19 1057 55,63 1057 55,63 0 0 

5.B 
19 1708 89,89 1537 80,89 171 9 

6.A 
19 2008 105,68 2008 105,68 0 0 

6.B 
18 1869 103,83 1868 103,78 1 0,06 

7.A 
16 1971 123,19 1921 120,06 50 0,07 

7.B 
17 1602 94,24 1496 88 106 6,24 

8.A 
16 1473 92,06 1472 92 1 0,06 

8.B 
17 1548 91,06 1534 90,24 14 0,83 

9.A 
27 2306 85,41 2306 85,41 0 0 

SPOLU 309 
23865 77,23 23382 75,67 483 

1,56 

 

Výsledky externých meraní 

Názov 
Počet 
žiakov 

Úspešnosť v 
školy % 

Priem. úspeš. 
v SR 

Rozdiel priem. úspeš. školy 
oproti nár. priem. 

Testovanie 9         

SJL     

MAT     

      

Testovanie 5     

SJL 30 63,2 64,8 1.6 

MAT 30 61,6 63,4 1,8 

§ 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 2019/2020 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,INF +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 2 1 2 2 2 2 2 1 16 

  

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 41 1 

Bežných tried 14 268 25 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 16 309 26 

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

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

TPP 19 9 

DPP 12 2 

Znížený úväzok 9 5 

 

 



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učitelia 0 25 25 

vychovávatelia 0 5 5 

asistenti učiteľa 0 8 8 

špeciálny pedagóg 0 1 1 

školský psychológ 0 1 1 

spolu O 40 40 

 

§ 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 0 

Aktualizačné vzdelávanie 2 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Súťaže 

Slovenský jazyk a literatúra 

 Počas školského roka 2019/2020 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 : 

            Na pôde Vihorlatského  múzea v Humennom sa 16.októbra 2019 uskutočnilo regionálne 

kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy – Timravina studnička. Našu školu zastupovali 

víťazi školského kola Zoja Ciprová 2.b, Michal Janošov 6.a  a Ján Engel 7.b. Radosť nám urobil 

Ján Engel, ktorý získal 3. miesto v III. kategórii                                                                                                          

 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo sa neuskutočnila z dôvodu šírenia ochorenia COVID19 . 

Školské kolo súťaže sa však uskutočnilo dňa 19. februára 2020.                                          

   V prvej kategórii, v próze, prvenstvo získala Zoja Ciprová z 2. B triedy, 2. miesto obsadila 

Tamara Lea Lattová, tiež žiačka 2.b triedy a Valentína Baricová z 2.a  triedy sa umiestnila              

na 3. mieste. V tej istej kategórii, ale v poézii, zvíťazila Stella Strížová z 2.b  triedy, na 2. mieste 

skončila Tatiana Behúnová, žiačka 2.a  triedy a 3. miesto získal Samuel Sakáč z 2.a  triedy. 

Pochvalné uznanie si zaslúžil Matúš Lukáč zo 4. B triedy.  Druhú kategóriu, konkrétne poéziu,  



v školskom  kole reprezentoval Michal Janošov, žiak 6.a  triedy. V próze by našu škole zastúpila 

Hana  Ciprová  z  5.a  triedy. 2. miesto  získala  Nataša   Kertészová,  tiež   žiačka  5.a  triedy. 

 

    Školské kolo Olympiády zo SJL sa uskutočnilo začiatkom decembra a jeho víťazka Ema 

Borščová získala na okresnom kole 4. miesto.  

Štúrov Zvolen  - súťaž sa neuskutočnila z dôvodu šírenia ochorenia COVID19 .  

Vihorlatská knižnica v Humennom vyhlásila v októbri súťaž Október – mesiac úcty k starším 

v písaní listov, pozdravov, básní pre dedkov a babky. Zapojil sa Matej Kačur z 5.b a bol 

odmenený. Všetci žiaci dostali ďakovný list.  

Žiaci sa prihlásili do literárnych súťaží Požiar očami detí, Napíš správu dospelému o svete, 

v ktorom žijem, Literárne talenty. 

Tradíciou našej školy je súťaž s názvom Bibliotéka.  V tomto roku sa však nemohla konať 

z rovnakého dôvodu ako niektoré literárne súťaže, pre šírenie ochorenia COVID19. 

 

   Dňa 20. Februára 2020 sa žiaci 4.b  triedy zúčastnili pod vedením triednej učiteľky regionálneho 

kola 29. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 

„Divadelná jar 2020“ (Zlatá priadka a Belopotockého Mikuláš). Žiaci vystúpili s divadielkom 

nesúcim sa pod názvom „Únos starkých“, kde poukázali na dôležitosť a potrebu  úcty k starým 

rodičom. Žiaci štvrtého ročníka si v rámci  celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky 

neprofesionálneho divadla vyslúžili krásne 1. miesto. 

   Pekným úspechom sa môže pýšiť žiačka 2.a  triedy Nella Hubáčková. V celoslovenskej súťaži 

Čitateľský oriešok sa svojou kresbou v kategórii Ocenenie verejnosti (2.ročník) umiestnila na 

3.mieste. 

Biológia 

     Biologická olympiáda kategória E, odbor zoológia – pripravovala sa na ňu  žiačka Gabriela 

Štofčíková. Vzhľadom na prerušenie vyučovania sa okresné kolo biologickej olympiády 

neuskutočnilo. 

Žiačky 6.b  sa zúčastnili  okresnej súťaže Hrnček medu. Súťaž je každoročne zameraná                 

na  propagáciu včelárstva medzi žiakmi základných škôl, žiaľ v okresnej súťaži nezískali žiadne 

ocenenie.    

 
Dejepis 
 
   Zväz protifašistických bojovníkov v mesiaci  október uskutočnil brannú- vedomostnú súťaž pri 

príležitosti 74 . výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Žiaci 9.a : B. Barica, E. Borščová , S.Fabini, 

A. Spišáková, D. Švec získali 3.miesto.  

    Žiaci 7. a 9. ročníka G. Štofčíková, S. Kurillová, B. Barica sa zúčastnili dejepisnej olympiády. 

Po vyhodnotení sa žiaci umiestnili na 6, 7, 11 mieste. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia. 

 
Anglický jazyk 
 

    Olympiády z anglického jazyka  sa zúčastnili žiačka  6.B triedy, Karolína Findriková a žiačka 

9.A Klaudia Kopčová. Obidve patrili medzi úspešné účastníčky súťaže. 

 



Etická výchova 

    V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do 13.ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky. Žiačky 9.a  Z. Stariatová, A. Spišáková, H. Zelinková vytvorili niekoľko výtvarných 

prác, ktoré sme zaslali do súťaže.  Žiačka Z. Stariatová získala čestné uznanie za pohľadnicu                

pre Červené stužky. 

     Pri príležitosti svetového dňa v boji proti AIDS žiaci 6.b rozdali červené stužky žiakom                       

a pedagógom našej školy aktivita kampane "Červené stužky" vyvrcholila aj rozhlasovým 

okienkom. 

    Zároveň školská koordinátorka vyhodnotila projekt ,,Červené stužky" a vypracovala záverečnú 

správu, ktorú odoslala  na  vyhodnotenie do Žiliny p. Polačkovej, ktorá je hlavná koordinátorka 

celoslovenského  projektu. Všetky aktivity boli zverejnené aj na hlavnej stránke školy. 

    V január 2020 získal projekt Červené stužky diplom a poďakovanie za aktívnu účasť a všetky 

aktivity, ktorými sa naša škola zapája do tohto projektu. Poďakovanie žiakom odovzdala hlavná 

koordinátorka pani Polačková. 

 

Výsledky matematických súťaží: 
 
Žiaci našej školy sa zapojili  do týchto matematických  súťaží: 
 

Matematická olympiáda :   Domáce kolo MO riešilo 7  žiakov druhého  stupňa.  

    29. 1. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo MO Z5 a MO Z9, ktorého sa zúčastnili dvaja žiaci         

9. ročníka – Ema Borščová a Daniel Milčo. 

    Okresné kolo kategórie MO Z6, MO Z7, MO Z8  a okresné kolo Pytagoriády sa neuskutočnilo 

z dôvodu zákazu organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl     

a školských zariadení.  

               

 Pytagoriáda :  Do školského kola Pytagoriády sa zapojilo:  15  žiakov z 3. a 4. ročníka –  

9 úspešných  riešiteľov a 24  žiakov z 5. až 8. ročníka – 5 úspešných  riešiteľov 

                         .  

Výsledky   žiakov 2. stupňa v školskom kole Pytagoriády: 

  

5. roč. – Kat. P5:   Richard Danko – 1. miesto,  

             Účastníci: Peter Černiga 5.b, Nataša Kertészová 5.a, Petra Milčáková 5.a,  

                              Maxim Šmajda 5.a, Emma Zelinková 5.a, Viktória Bočanová 5.b, 

                              Martin Maciboba 5.a 

6. roč. – Kat. P6: Leonard  Kislan 6.a - 1. miesto 

                              Daniel Pavelica 6.a – 2. miesto 

                              Marek Šurina 6.b – 3. miesto 

             Účastníci: Michal Janošov 6.b, Oliver Kmiť 6.B, Simona Niemcová 6.b, 

                              Vladimír Pavučok  6.b,  

7. roč. – Kat. P7 : Gabriela Štofčíková 6.a  - 1. miesto  

            Účastníci:  Soňa Kurillová 7.b, Adam Fenik 7.b, Filip Antal 7.b, Ela Behúnová 7.b,  

                              Martin Janošov 7.b, Ľubomír Suško 7.a 

8. roč. – Kat. P8:  

Účastníci: Michal Bočko 8.b, Katarína Jakubová 8.a 

 

 

 



Informatika 

 

    V tomto šk. roku  naši žiaci opäť riešili celoslovenskú on - line informatickú súťaž iBobor, ktorá 

prebiehala v prostredí školy. Riešili rôzne úlohy z oblasti používania IKT v každodennom živote,  

praktické a technické otázky,  rôzne spôsoby kódovania,  úlohy na tvorbu algoritmov, logické hry 

a ďalšie. Na prvom stupni bolo  25 žiakov úspešnými riešiteľmi. Dve žiačky mali 100% úspešnosť 

a to: Júlia Mészarosová 3.A, Karin Cáriková 4. B  

Úspešní riešitelia na druhom stupni boli: Martin Maciboba 5.A, Šimon Račko. 5.A, Maxim Šmajda 

5.A, Nela Dadejová 5.B, Viktória Bočanová 5.B, Ema Borščová 9.A, Zuzana Stariatová 9.A.   

 

Telesná výchova: 

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

Počas školského roka sa žiaci aktívne zapájali do školských športových súťaží v rámci školy, ale 

aj v rámci okresu a kraja.  Naši žiaci tak uspeli v týchto súťažiach: 

 

2.miesto v okresnom kole v bedmintone chlapčenských družstiev, 

1.miesto v okresnom kole cezpoľného behu dievčat, 

2.miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu dievčat,  

1.miesto v okresnom aj krajskom kole -stolný tenis dievčat, kde dievčatá Nela Dadejová, Júlia 

Grecová, Ela Behunová a Katarína Jakubová, postúpili na majstrovstvá Slovenska v apríli, ktoré 

sa pre Covid -19 nekonali.  

3.miesto v športovo brannej a vedomostnej súťaži žiakov humenských základných škôl, 

2.miesto na vianočnom turnaji humenských základných škôl 6.ročníka vo florbale. 

 

    Naši žiaci sa zúčastňovali celoročnej Detskej miniligy v malom futbale v dvoch kategóriach 

U8, U13,kde U8 obsadila 3.miesto, taktiež  celoročnej okresnej ligy v stolnom tenise, kde naši 

žiaci obsadzovali popredné miesta ako družstvo ale aj ako jednotlivci. 

 

    Naša žiačka Ema Borščová z 9.a triedy, ktorá školu úspešne reprezentovala v mnohých 

súťažiach bola odmenená primátorom mesta za športové úspechy. 

 

 

Výtvarná výchova: 

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

 

    Vo výtvarnej súťaži Hrnček medu v okresnom kole získala žiačka Gabriela Štofčíková  zo 7.a 

triedy čestné uznanie.  

 

    Úspešní  boli aj vo výtvarnej súťaži Ochranárik očami detí. V tejto súťaži obsadila 1.miesto 

vo svojej kategórii Hanka Ciprová žiačka 5.a triedy, ktorej výtvarná práca postúpila do 

celoslovenského kola. 

 

    V tomto školskom roku sme sa zúčastnili aj výtvarnej súťaže Mestečko vo farebnom šate.      

Z tejto súťaže si odniesli ocenenia dievčatá Alexandra Karpáčová zo 7.b triedy, ktorá obhájila 

2.miesto vo svojej kategorii a Timea Gajdošová z 8.b triedy, ktorá získala čestné uznanie. 



Ocenenia si prevzali na slávnostnom vyhodnotení súťaže v mestskej knižnici od p. primátora 

PhDr. Ing. Miloša Merička.  

 

    Vo výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica, nám urobila radosť žiačka Mária Turcovská             

zo 7.A triedy. Jej práca „Vianočný anjel“ zaujala porotu a bola súčasťou vianočnej výzdoby 

v MsKS, kde si na vyhodnotení naša výtvarníčka prevzala cenu v podobe nákupnej poukážky     

do kníhkupectva. 

 

  Do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sme zapojili žiakov 1.- 8.ročníka.Táto súťaž však           

pre šírenie ochorenia COVID19  nebola zatiaľ vyhodnotená. 

    Naša žiačka Zuzana Stariatová z 9.a triedy, ktorá školu úspešne reprezentovala v mnohých 

výtvarných súťažiach bola odmenená pánom primátorom mesta PhDr. Ing. M. Meričkom                 

za výtvarné úspechy. 

 

Hudobná výchova 

 

Slávici z lavice 

 

Pani učiteľka  pripravovala  žiačky na  účasť v speváckej súťaži organizovanej Základnou školou 

Pugačevovou. Žiačkam Sofii Tkáčovej, Klaudii Hermanovej, Andrei Spišákovej sa v tejto súťaži  

podarilo získať strieborné pásmo. 

 

Kudlovský jarmok 

 

     Na Kudlovský jarmok si žiačky Emma  Krupová a Klaudia  Hermanová pripravili speváckeho 

číslo a žiaci  5.a triedy tanečné číslo v štýle hip-hop. 

 

 Kudlovský ples 

 

    So žiakmi 8.ročníka a 7.a triedy nacvičili pani učiteľky tanečné číslo- anglický valčík, ktoré bolo 

odprezentované v rámci Kudlovského plesu. 

 

 

Úspešné akcie a aktivity 
 

 

Ušiačik – pasovanie piatakov 

    Príjemné zábavné popoludnie strávili piataci dňa 18. 10. 2019 pod názvom Ušiačik.   Piataci 

boli pasovaní za ozajstných žiakov II. stupňa tým, že prekonali svoj strach a zvládli prejsť 

strašidelnou chodbou. Po skúške odvahy nasledoval sľub poslušnosti a záväzkov voči našej 

škole. 

    Deti v sebe odhaľovali skryté talenty pri riešení rôznych aktivít. Svoju rýchlosť či pozornosť 

ukázali v Hre na Popolušku. Dokázať sa čo najlepšie sústrediť museli pri skúške pamäti, a taktiež 

v kvíze o ľudskom tele i v hre Spoveď. Žiaci tu mali možnosť prejaviť sa aj na tanečnom parkete 

hlavne pri stoličkovom tanci, a tiež v tancoch Makarena či Chocolate. 



    Veľmi zaujímavou pre deti bola Pantomíma a hra Hádaj svoje povolanie. Žiaci zo Žiackej 

školskej rady pripravili piatakom naozaj bohatý program, v ktorom mal každý  priestor   

prezentovať  svoju  osobnosť,  ale  zároveň  aj  celý  triedny   kolektív. 

                                                                   

Deň zdravej výživy 

    Ako už tradične, aj toho roku, si žiaci našej školy spolu s pedagógmi pripomenuli Deň zdravej 

výživy. Mladé „kuchárky“ a „kuchári“ pripravili v školskej kuchynke rôzne zdravé nátierky, šaláty, 

zeleninové čipsy, smootie a pustili sa aj do pečenia banánového chleba či jablkovo-slivkového 

koláča. 

     Medzitým ostatní žiaci vytvorili krásne jesenné dekorácie, ktoré zdobili vestibul školy.             

Pán učiteľ Adamek  im porozprával o zdravom stravovaní a zdravom životnom štýle. 

    Na našom dni zdravej výživy každoročne vítame aj predškolákov z materských škôl v našom 

meste. Inač tomu nebolo ani tohto roku. Nachystali  sa pre nich zaujímavé tvorivé dielne 

a zamaškrtili si aj na zdravom jedle. 

    Bodkou za peknou akciou bola ochutnávka pripravených jedál, ktorú doplnili chutnými jedlami 

aj naše pani kuchárky.   

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 

 

   Dňa 28.10.2019 bol v kalendári štvrtý októbrový pondelok a ten sa už niekoľko rokov nesie 

v znamení Medzinárodného dňa školských knižníc.  

   Žiaci si ho pripomenuli  na prvej vyučovacej hodine, prostredníctvom kníh z našej školskej 

knižnice sa na chvíľu presunuli do krajiny snov, hrdinov, minulých životov…. 

   Prváci sa preniesli do veselého sveta psíčka a mačičky, ktorých zachvátilo umývanie dlážky, 

druháci trávili čas tiež pri zvieratkách a zoznámili sa s Mačacou sedmičkou tety Agáty. Tretiaci si 

prečítali príbeh o pyšnej sopke Popocatepetl . Žiaci štvrtej A mali možnosť stotožniť sa s príbehmi 

detských hrdinov, ktoré stvorila súčasná autorka G. Futová... 

    Po prečítaní vybraných textov mali žiaci za úlohu vyplniť test, na základe ktorého sa preverila 

pozornosť žiakov. Výsledky vypracovaných testov ukázali, že žiaci čítali sústredene 

a s porozumením. Všetky triedy odpovedali na otázky správne. 

    Keďže naši prváci ešte len začnú objavovať čaro samostatne prečítanej knihy, do tried im prišla 

dodať chuť do čítania vzácna návšteva –  doktorka Anastázia Zbláznenádočítania. Tá každého 

žiaka, ktorý mal záujem, zaočkovala očkovacou látkou Chuť do čítania. Veríme, že táto látka 

zaúčinkuje a preočkovanie plánované vo štvrtom ročníku nebude potrebné. 

   V tento významný deň navštívila školskú knižnicu  regionálna spisovateľka Alžbeta 

Verešpejová. Druhá hodina v jej prítomnosti ubehla veľmi rýchlo,  žiaci  5.b s ňou debatovali 

o knihe  Neplechy školníčky Agneše. Počas tretej hodiny sa druháci vo veselej nálade s autorkou 

rozprávali o jej  knihe Maškrtné rozprávky. Z besedy so spisovateľkou žiaci odchádzali 

s príjemným zážitkom a pocitom, že čítať sa oplatí. 

   Pre našu školskú knižnicu bol 28. október 2019 výnimočný aj tým,  že náš minuloročný úspešný 

projekt Daruj novú knihu školskej knižnici má  pokračovanie. Počas tretej hodiny sme ho spolu 

s pani spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou a našimi milými propagátorkami čítania Zuzkou 

Švecovou a Saškou Harvanovou slávnostne otvorili. 

Adam v škole sedel, abecedu vedel, čítať sa nenaučil 
 

    Čítanie – umelecký zážitok, rozvoj predstavivosti, fantázie a slovnej zásoby. Na základe tejto 

myšlienky sa na našej škole uskutočnil nevšedný deň čítania s pánom Tiborom Hujdičom, ktorého 



hlavným cieľom bolo motivovať deti k čítaniu. Išlo o zážitkové učenie spojené s rozvojom 

čitateľskej gramotnosti, ktoré bolo realizované dňa 6. novembra 2019 v priestoroch školskej 

knižnice. 

    Prostredníctvom knižných hádaniek museli žiaci prejaviť svoju intuíciu, dokázať pozorne 

vnímať a počúvať jeden druhého i empaticky sa vcítiť do hĺbky konkrétnych úryvkov z nepoznanej 

knihy. Zaujímavých spôsobom žiaci odhaľovali skryté tajomstvá hlavných hrdinov i vzájomné 

vzťahy medzi nimi. Starší žiaci sa museli popasovať s knihou Sedem minút po polnoci, kde mali 

na základe prečítaného textu odhaliť na jednej strane páchateľa a na druhej strane obeť príbehu. 

    Ani cez množstvo argumentov nebolo jednoduché odhaliť pravdu alebo priamo pomenovať 

klamstvo. Žiaci sa pomocou textov dopracovali k mnohým otázkam z bežného života, napr. prečo 

ľudia klamú. Aj takýmito neobyčajnými metódami sú žiaci lepšie inšpirovaní k čítaniu a vytváraniu 

si vzťahu ku knihám. 

 

Testovanie pohybových predpokladov prvákov 

   Aj v tomto školskom roku v dňoch 24.10. a 25.10.2019 bola telocvičňa veľkým športoviskom 

pre najmladších žiakov. Obidve prvácke triedy sa zúčastnili testovania pohybových predpokladov 

žiakov 1. ročníkov ZŠ. Zámerom ministerstva školstva je prostredníctvom národného testovania 

zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike, priviesť deti k športu, aby sa 

pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a zároveň zvýšiť pravdepodobnosť 

identifikovania športovo nadaných detí.  

      Testovanie bolo rozdelené do 4 cyklov. V 1. cykle boli disciplíny: Telesná hmotnosť 

a výška, Opakovaná zostava s tyčou, Výdrž v zhybe nadhmatom, Skok do diaľky z miesta, Ľah – 

sed, Predklon v sede s dosahovaním a Kotúľanie lôpt. V 2. cykle: Člnkový beh na 4x10m, v 3. 

cykle: Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m. Posledný 4. cyklus: Vlajková naháňačka, 

tá priniesla malým športovcom zaujímavú aktivitu, v ktorej sa na záver športového dopoludnia 

poriadne vyšantili. 

       Počas obidvoch „športových dní“ sa prváci veľmi snažili, navzájom povzbudzovali a podávali 

skvelé športové výkony. Spotení, udychčaní, ale s úsmevmi na tváričkách si na záver sladkou 

odmenou dopĺňali vydanú energiu. 

Geocaching 
 
    Práca s mapou, zaujímavé indície a hľadanie pokladu bolo náplňou hry Geocaching, ktorá sa 

na našej škole uskutočnila v piatok 15. novembra 2019. Šiestaci si overili okrem svojich 

orientačných schopností aj logické myslenie, prehľad v dejinách, matematické operácie 

i  všeobecný  rozhľad v  oblasti  rastlinstva,   živočíšstva  a  slovenského   jazyka.                                                               

    Po správnom prečítaní mapy museli zdolať prekážky v podobe riešenia logických úkonov, 

odpovedať na mnoho otázok  z geografie  či  biológie  a  ukázať  aj  svoje  manuálne   zručnosti.             

    Po absolvovaní týchto úloh získali prístup k indíciám, ktoré ich posúvali vždy bližšie a bližšie 

k pokladu. 

    Žiaci v tejto modernej hre dokázali, že nebolo až tak dôležité nájsť poklad, ale podstatné bolo 

spolupracovať medzi sebou, navzájom si pomôcť i poradiť. Tešíme sa, že si deti naozaj užili hru 

a pochopili jej podstatu. 

 

Jesenný zber papiera 

 

    Otázka životného prostredia a separovanie odpadu sa v posledných rokoch stáva top témami. 

Je jedným z najdôležitejších krokov, ako predísť znečisťovaniu prírody, a tak prispieť k ochrane 

životného prostredia.   



    Na základe tejto myšlienky sa  žiaci zo Žiackej školskej rady rozhodli zorganizovať intenzívny 

zber papiera a vrchnákov z PET fliaš, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 22. do 24. októbra 2019. 

Zapojili sa naozaj mnohí, pretože sa vyzbieralo približne 14 t a 118,5 kg papiera a tak všetci 

"zberači" svojou snahou prispeli na dobrú vec. 

 

Babka, dedko, ďakujeme 
 
    Symbolika jesene sa spája so seniormi a október sa už desaťročia nesie v znamení mesiaca 

úcty k starším. Preto si žiaci 2.A vybrali práve jesenné obdobie, aby vyjadrili svojim starým 

rodičom lásku a vďačnosť za ich obetavosť a starostlivosť, ktorú im dávajú. Na ich príchod sa 

svedomito pripravovali nie len nácvikom kultúrneho programu, ale aj upečením troch druhov 

koláčikov.   

    Aj žiaci 4.B usporiadali pre svojich starých rodičov školskú besiedku, pretože poslaním školy 

nie je len výchova a vzdelávanie, ale tiež vštepovanie základných morálnych vlastností ako je aj 

úcta k starým rodičom.  Kultúrny program plný piesní, básní, tancov bol poďakovaním za 

všetko  krásne a dobré, čo pre svoje vnúčence babky a dedkovia urobili a ešte v budúcnosti 

urobia. Nechýbalo ani divadelné prestavenie, ktoré všetkých pobavilo. Darček a tanec so 

starkým, či starkou boli krásnym gestom a veru v mnohých očiach sa zaleskli slzy dojatia.    

 

Rastieme spolu 

 

    Naša škola  získala od   Komunitnej  nadácie  mesta Humenné finančné prostriedky vo výške 

500 eur  cez  program   „Skrášľujeme  svoje  mesto  2019“. 

    Tieto finančné prostriedky sme využili  na realizáciu projektu „Rastieme spolu“, ktorý bol 

zameraný na výsadbu stromčekov. Dňa 18. 11. 2019 žiaci štvrtého ročníka vysadili 70 ks 

stromčekov – tuju smaragdovú. Stromoradie lemuje plot od hlavnej ulice a v budúcnosti bude 

slúžiť ako protihluková stena a zároveň vizuálne skrášli areál školy. 

    Každý žiak si vysadil svoj stromček po názornej ukážke a inštrukcii. Pri výsadbe sme sa 

inšpirovali názvom projektu „Rastieme spolu“ a odmerali sme jeden stromček, ktorý meral 50 cm 

a jedného žiaka, ktorý meral 150 cm „aj s topánkami“. Tieto údaje si porovnáme o päť rokov, kedy 

budú naši štvrtáci už veľkí deviataci a zistíme o koľko centimetrov vyrástli. 

 

Vianočné tvorivé dielne 
 

    Vianočnou atmosférou žijú žiaci, učitelia a všetci pracovníci našej školy. 13. Kudlovský jarmok 

sa nezadržateľne blížil a preto bol deň pred Mikulášom  venovaný tvorivým dielňam, aby sme 

nachystali všetko potrebné. Vyrábali sa výrobky na predaj do jarmočných stánkov, piekli 

medovníky, krášlili triedy, zdobili vianočné stromčeky a žiaci dokonca stihli aj zrelaxovať                    

s muzikálom Perinbaba v MsKS v Humennom. Bol to veľmi príjemný deň strávený spoločne              

v duchu Vianoc a predvečer Mikuláša. 

 

Sviatok sv. Mikuláša 

 

    Tento rok prišiel Mikuláš k našim žiakom hneď zrána 6. 12. 2019, kde potešil mladších, ale aj 

skôr narodených nielen svojou prítomnosťou, ale i sladkým prekvapením. Prváčikovia museli 

úprimne zhodnotiť svoje správanie i prospech, zaspievať Mikulášovi peknú pesničku alebo 



zarecitovať báseň. Mikuláš so svojím sprievodom obdaril deti bohatým sladkým balíčkom 

i prívetivým slovom. Veríme, že správanie a prospech žiakov bude natoľko dobré, že k nám 

Mikuláš zavíta aj budúci rok. 

 

Vitaj späť, Delka 

 

    Žiaci 2.A triedy mali aj v tomto školskom roku možnosť raz mesačne prežívať netradičné hodiny 

v spoločnosti psíka. Začali  už v októbri a  deti si aj tentoraz, za asistencia psa,  osvojovali nové 

učivo z matematiky a slovenského jazyka. V tomto školskom roku sme naše aktivity zamerali aj 

na osvetu. Žiaci sa postupne zoznamovali s tým, ako správne  prečítať reč tela psa, ako sa 

správať v prítomnosti cudzieho psa a čo všetko si vyžaduje  zabezpečenie základnej starostlivosti 

o psíka. 

 

Najkrajšie vyzdobená trieda vo vianočnom duchu 
 
    Predvianočný čas v sebe skrýva  čaro lásky, pokoja a porozumenia, ktoré umocňuje aj krásna 

výzdoba plná svetiel i vianočných motívov.  Preto aj tento školský rok Žiacka školská rada 

zorganizovala Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu vo vianočnom duchu. Každá trieda mala 

naozaj pekné vianočné nápady, v ktorých sa odzrkadlil vkus i pohľad žiakov, ale prvenstvo mohli 

získať iba dve triedy. 

    Na 1. stupni sa najkrajšie vyzdobenou triedou stala 2. B trieda a na 2. stupni 1. miesto získala 

5. B trieda. Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa snažili akýmkoľvek spôsobom 

skrášliť svoju triedu. 

 

 

Kudlovský jarmok 

      Už po 13krát otvorila naša škola svoje brány rodičom, starým rodičom, bývalým žiakom               

a všetkým, ktorí prišli dňa 17.12.2020 nasávať vianočnú atmosféru na tradičný Kudlovský jarmok. 

A veru, že sa nás tu stretlo neúrekom. Vo vestibule školy hostí vítali naši žiaci oblečení v krojoch 

s perníkmi ktoré napiekli a ozdobili zamestnanci školy spolu so žiakmi. Príjemnými vianočnými 

koledami navodili tu skutočnú vianočnú atmosféru naši susedia zo ZUŠ Kudlovskej.                            

    Na prvom poschodí sa už netrpezlivo čakalo na kultúrny program, ktorý pripravili žiaci spolu     

s vyučujúcimi. Ale nebol to len program, ale aj predajné stánky s množstvom krásnych výrobkov, 

za ktorými stali tiež naši žiaci spolu s vyučujúcimi. Horné poschodie bolo plné tvorivých                      

a športových aktivít a prebiehala tam aj burza hračiek. 

     K dokonalej vianočnej atmosfére nechýbal ani vianočný punč alebo sladké dobroty, ktorými 

prispeli rodičia našich žiakov.  

 

 

 

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. Zorganizovali ho triedne učiteľky 1. stupňa             

za  pomoci  hokejových   trénerov. 

 



Karneval 
 
    K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento 

rok to nebolo inak. Krásne vyzdobená telocvičňa sa v stredu 5.2.2020  premenila na tanečný 

parket s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Bolo čo obdivovať.                  

    Na tohtoročný karneval k nám zavítal aj animátor so svojimi pomocníčkami. Všetkých 

nás  zabával celé dopoludnie, ktoré pri rezkej muzike ubehlo nevedno ako.  K príjemnej 

karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba s pestrým programom.  

    Žiaci sa potešili detskou tombolou aj cenou útechy, občerstvili  koláčikom, ktorý upiekla naša 

obetavá mamička i čajíkom, ktorý pripravili pani kuchárky. Všetci prežili jedno čarovné dopoludnie 

plné radosti, obohatené o krásne zážitky. 

 

 

11. Kudlovský ples 

    Stalo sa peknou tradíciou, že jeden z februárových piatkov patrí obľúbenému Kudlovskému 

plesu. V tomto školskom  rok to bol už 11. ročník. Tentokrát si tematiku priniesol sám dátum              

– 14. február, a preto sa celý ples niesol vo valentínskom duchu. 

   Žiaci a učitelia sa na tento večer stále tešia i poctivo pripravujú. Od romantickej výzdoby, cez 

zháňanie cien do tomboly až po samotnú realizáciu plesu. Jedinečné otvorenie plesu v padaní 

Nikolety a Matúša Kováčových i Jakuba Mihaľova obohatila Základná umelecká škola Via Arto 

svojimi tanečnými kreáciami. Úvod vyvrcholil anglickým valčíkom, ktorý si pre nás pripravili  

siedmaci a ôsmaci. Pútavý program súboru Chemlon, chutná večera, bohatá tombola i sladký 

koláčik nám spríjemnili plesovú atmosféru.  

   Každý z nás ešte netrpezlivo čakal na vyvrcholenie celého večera, ktorý zosobňovala voľba 

kráľa a kráľovnej plesu. Hoci sa žiaci už spomínaný večer dostali aj do pozície organizátorov, 

tento ples si naozaj užili, odniesli si mnoho nezabudnuteľných zážitkov a spoznávali svoju školu 

aj ako miesto dobrej zábavy a tanca. 

 
Divadelná jar 
 
    Dňa 20. februára 2020 sa žiaci 4. B triedy zúčastnili pod vedením triednej učiteľky,           

svojej vychovávateľky a v spolupráci s pánom asistentom,  regionálneho kola 29. ročníka 

celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti „Divadelná jar 2020“ 

(Zlatá priadka a Belopotockého Mikuláš). 

     V rámci súťaže „Zlatá priadka 2020“ sa predstavili súťažné divadelné súbory z okresov 

Humenné a Snina. Naši žiaci vystúpili s divadielkom nesúcim sa pod názvom „Únos starkých“ , 

kde poukázali na dôležitosť a potrebu  úcty k starým rodičom v našom živote, ktorí sú pre nás 

nádejou v existenciu dobra, pretože poznatky, skúsenosti a názory, ktoré odovzdávajú svojim 

vnúčatám , sú hodnoty na nezaplatenie. 

     Žiaci štvrtého ročníka popri svojich každodenných školských povinnostiach s láskou a detskou 

húževnatosťou pristupovali k príprave divadielka,  až si v rámci  celoslovenskej postupovej 

súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla vyslúžili krásne 1. miesto, ktoré ich detské 

srdiečka a aj nás všetkých nesmierne potešilo.  

 

   Naše ďalšie naplánované aktivity prerušila situácia, ktorú ešte nikto z nás nezažil. Po jarných 
prázdninách návrat do školy netrval dlho. Učenie trvalo iba tri dni a brány školy sa zatvorili             
na dlhé tri mesiace z dôvodu šírenia ochorenia spôsobeného vírusom COVID19. V škole sa žiaci 
a učitelia  opäť stretli až v júni. Najprv iba žiaci 1. stupňa a posledný týždeň aj žiaci 2. stupňa        



za dodržiavania prísnych protiepidemických a hygienických opatrení. Napriek všetkému sa nám 
ešte podarilo zorganizovať Letný jazykový tábor a Letnú školu, aby sme našim žiakom aspoň 
trochu nahradili dlhé mesiace strávené mimo školy. 

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 sa zabávali, hrali, tvorili  a trochu aj učili pri zábavných aktivitách v herniach, na 

školskom dvore v telocvični i hrnčiarskej dielni pod vedením našich p. vychovávateliek a p. 

asistentiek, ktoré pre nich prichystali nezabudnuteľný program. 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 Mini ZOO v Snine, kde deti okrem prehliadky  ZOO mohli kŕmiť 

i podojiť kozičky a zajazdiť si na koníkovi. 

Letná škola na Kudlovskej 

 

   Posledný augustový týždeň otvorila  na našej škole svoje brány Letná škola. Prihlásení           

žiaci v priebehu piatich dni mali možnosť hravou formou upevňovať svoje vedomosti a zručnosti 

získané v škole.  

    V pondelok sa žiaci oboznámili s rozprávkou „Čo by bolo, keby nebolo písmeno A“. Spoznali 

bližšie naše mesto, navštívili skanzen a usilovne hľadali ukrytý poklad. Utorok sa niesol v znamení 

príprav na tradičnú „východniarsku svadbu“. Starostlivý výber nevesty a ženícha, nácvik tancov, 

vypytovanie nevesty, pečenie svadobných koláčikov, stolovanie – to všetko sme zavŕšili hostinou 

a „redovým tancom“. Streda bola venovaná narodeninovým zvyklostiam. Žiaci si osvojili a upevnili 

slovnú zásobu súvisiacu s narodeninovou oslavou a naučili sa  pieseň v angličtine. Pre oslávenca 

si vyrobili aj malý narodeninový darček. Vo štvrtok sme separovali. Dôležitosť tejto témy mali žiaci 

možnosť spoznať návštevou separačného dvora a výrobou kľúčenky z odpadového materiálu. 

    V piatok sme našu Letnú školu ukončili návštevou  múzea v Zemplínskych Hámroch.                  

Tu sídlia  dve expozície baníctva, železiarstva a etnografie, ktorá prezentuje ľudovú architektúru, 

poľnohospodárstvo, remeslá. Žiaci mali možnosť skúsiť prácu na hrnčiarskom kruhu, vyrobiť si 

svoj výrobok a ochutnať domáci chlebík, ktorý im upiekol pracovník múzea.  

 

    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: 
 
Pasovačka prvákov- zodpovedné pani vychovávateľky, triedne učiteľky i starší žiaci spolu 

s prvákmi prichystali príjemné popoludnie, kde prváčikovia zložili žiacky sľub a boli prijatí medzi 

žiakov 1. stupňa. 

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  

 

 Dievčatá proti chlapcom, pod takým názvom sa niesla súťaž v púšťaní šarkanov, ktorú 

zorganizovalo tretie oddelenie ŠKD. 

 

 Šmolko-olympiáda  

 

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

škriatkov- modrých šmolkov, kde deti I.a II. oddelenia  zdolávaním prekážok sa snažili ochrániť 

dedinu a šmolkov pred zlým čarodejníkom Gargamelom. Deti III. až V. oddelenia si  zahrali               

Šmolko-vybíjanú. 

 

Mikulášske popoludnie v ŠKD 

 

      V deň sv. Mikuláša pani   pripravili pre všetky deti  ŠKD popoludnie plné hier a súťaži. 

Vianočná tvorivá dielňa :         I.oddelenie 

Vianočné želanie:                     II. oddelenie  

Predvianočné prekvapenie:    III. oddelenie  

Predvianočný ,,punč“:             IV. oddelenie  

Vianočné posedenie s deťmi: V. oddelenie 

 

 Kamarát, nehnevaj sa! 

 

      Deti prvého oddelenia sa v jedno januárové 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 .  

  

Fašiangový karneval 

 

    Všetky pani vychovávateľky sa podieľali na karnevalovej výzdobe telocvične, predávali 

tombolové lístky, zabezpečili pre deti cenu útechy- loptičky a  šikovná mamička dvoch našich 

žiačok napiekla všetkým deťom chutné koláčiky.  

 

    Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a 

opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, výskumu   a športu SR o 

prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do  

30.mája 2020 bolo vyučovanie na školách a školských zariadeniach prerušené. 

  Z tohto dôvodu naplánované aktivity v mesiacoch marec, apríl , máj nemohli byť realizované.  

   Ale aj napriek týmto opatreniam si pani vychovávateľky pripravili rôzne zaujímavé voľnočasové 

aktivity ako boli napríklad: Dúhová výzva, Veľká noc predo dvermi- Ako sa na ňu 

pripravujeme ,,Z DOMU“, Sme doma, ale hýbeme sa,….Tieto aktivity zverejňovali na 

internetovej stránke školy. Deti svoje obrázky posielali na email ŠKD a následne bolo všetko 

pekné a zaujímavé zverejnila na stránke školy. Dúfame, že tieto aktivity pomohli deťom prekonať 

náročné začiatky karantény. 



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 tento deň sa všetci  zabávali, šantili, 

súťažili alebo tancovali v rámci svojich oddelení. 

 

Kvetinkovo -dúhový bál 

 

   V posledný júnový týždeň pani vychovávateľky prvého a druhého oddelenia  pripravili pre svoje 

deti tak trochu netradičný ,,Dúhovo - kvetinkový bál.“ Prváci a druháci sa obliekli do farieb dúhy, 

vyrobili si dúhové kvetinky a v sprievode   rytmickej  hudby roztancovali celé Dúhovo-kvetinkové 

kráľovstvo .  

 

Aktivity ŽŠR v školskom roku 2019/2020 

 

V školskom roku 2019/2020 ŽŠR zorganizovala alebo pomáhala pri organizovaní týchto akcií:  

 

Biela pastelka – zbierka na pomoc nevidiacim. Zbierka sa konala dňa 20. 09. 2019 s cieľom 

pomôcť ľuďom vrátiť zrak.  Zbierka opäť  prebiehala ako spolupráca so Zväzom nevidiacich.  

 

Jesenný zber papiera a vrchnákov z PET-fliaš  – realizovaný v rozmedzí od 22. 10. – 24. 10. 

2019. Tento školský rok sme zmenili časové ohraničenie a skúsili sme intenzívny zber papiera 

a vrchnákov z PET fliaš.  

 

Ušiačik pre piatakov. Uvítanie piatakov na druhom stupni ZŠ sa uskutočnilo dňa 18. 10. 2019, 

ktoré sa nieslo v duchu veselosti a rôznofarebnosti.  

 

Nástenka ŽŠR. Žiaci zo ŽŠR v mesiaci október a november skrášlili a vynovili nástenku žiackej 

školskej rady. Predložili návrhy a realizovali svoje predstavy. 

 

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 15. 11. 

2019. Na základe mnohých vyriešených indícií hľadali skrytý poklad.  

 

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 6. 

12. 2019.  

 

Mikuláš pre deti – 6. 12. 2019. Deň spríjemnený Mikulášom, anjelom a čertom.   

 

Kudlovský jarmok – 17. 12. 2019. Žiaci zo ŽŠR pomáhali pri tvorivých dielňach, výzdobe, 

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

 

11. Kudlovský ples - Valentínsky – 14. 2. 2020 sa uskutočnil krásny spoločenský večer určený 

pre žiakov 2. stupňa.  

 

Pripravované akcie ŽŠR, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu Coronavírusu bol 

- Deň učiteľov – žiaci zo ŽŠR plánovali pripraviť všetkým pedagógov príjemné posedenie 

pri káve a koláčiku (marec); 



- Deň narcisov – naši žiaci by sa zapojili do verejnej zbierky Ligy proti rakovine (apríl); 

- Modrý gombík – naši žiaci by sa zapojili aj do zbierky určenej na pomoc deťom (máj); 

- Logo ŽŠR – žiaci zo ŽŠR plánovali vytvoriť vlastné LOGO našej ŽŠR (jún). 

 

Inkluzívny tím 

Silnou stránkou vyučovacieho procesu je Škola, ktorá zabezpečuje  servis integrovaným 

žiakom prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa. Asistenti 

učiteľa pomáhali pri vzdelávaní v triedach s individuálne začlenenými žiakmi podľa pokynov 

učiteľa. Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali svoju odbornosť v oblasti školskej integrácie. 

Poradné orgány školy sa zaoberali podmienkami vzdelávania a hodnotenia integrovaných žiakov 

so zdravotným znevýhodnením. Integrovaní žiaci mali do vzdelávania zaradené špecifické 

predmety RŠF a TKC, ktoré vyučovala špeciálna pedagogička. K pozitívnym patrilo vytváranie 

ďalších podmienok pre začlenenie týchto žiakov  v priestoroch školy a vybavenosť školy 

učebnými, špeciálnymi  pomôckami. Silnou stránkou vyučovacieho procesu bolo vytváranie 

pozitívnej pracovnej atmosféry, zapájanie integrovaných žiakov do spoločnej činnosti celej triedy, 

overovanie pochopenia nového učiva, motivácia k učeniu a dobrý vzťah medzi učiteľmi, 

asistentmi a integrovanými žiakmi a žiakmi navzájom.   

Asistenti učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa 

pomáhajú skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením. Konkrétne počas 

uplynulého školského roka 2019/2020 sa uskutočnilo niekoľko už tradičných aktivít, pri ktorých 

nemohli chýbať a prispieť svojou troškou aj oni. Deň zdravej výživy bola prvá úspešná akcia tohto 

školského roku, do  ktorej sa zapojili.  V mesiaci november  spoločnými silami zariaďovali 

multifunkčnú učebňu pre integrovaných žiakov, aby sa pri vzdelávaní špecifických predmetov cítili 

príjemne a učenie nebolo nudou a nutnosťou, ale spestrením a radosťou pre týchto žiakov.               

V decembri  ju vyzdobili vo vianočnom duchu a zapojili  do súťaže o najkrajšie vyzdobenú 

triedu. Pre integrovaných žiakov vytvorili adventný kalendár s citátmi. Tradične sa všetci 

svedomito a s radosťou pripravovali na najdôležitejší deň na našej škole a to je Kudlovský jarmok. 

Piekli a zdobili perníky, tvorili a vyrábali darčekové tašky, vianočné gule, snehové chalúpky z filcu, 

krabičky z lekárskych paličiek, levanduľové vrecúška a vrecúška so sušeným ovocím, zdobili  

fľaše servítkovou technikou, a pomáhali  aj pri skrášľovaní priestorov školy na toto podujatie, kde 

boli pozvaní aj vzácni hostia, deti z materských škôl, ale aj rodičia a priatelia našej školy.                   

V mesiaci február pripravovali valentínsku výzdobu, nielen pre zamilovaných v jednotlivých 

triedach, na chodbe školy pri jedálni ale aj na dverách spoločného  kabinetu. Dňa  14. 2. sa konal 

Kudlovský ples, na ktorého príprave  sa tiež podieľali. Pomáhali pri výrobe  valentínskej výzdoby, 

boli nápomocní pri výzdobe jedálne, pripravili stoly a balili tombolu.  

Jedna z asistentiek vykonávala intervenciu s asistenciou psa (canisterapia), ktorá spočívala 

v uskutočňovaní aktivít so psom na hodinách slovenského jazyka a matematiky v 2. A triede,           

pravidelne, raz za mesiac. Tieto aktivity mali veľmi dobrú odozvu u detí. 

 

Projektové vyučovanie 

    Na hodinách Slovenského jazyka sme bojovali s pretrvávajúcim problémom, ktorý úzko súvisí 

s motiváciou a prístupom k samotnému vyučovaciemu predmetu a čítaniu 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  všetci  na  druhom  stupni   

predmet   Čítame,  rozumieme,  debatujeme.  

     Cieľom daného predmetu je, aby žiaci boli schopní slová, vety, texty nielen prečítať, ale ich aj 

pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom a nadobudnutými informáciami. 

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

a podporovať čítanie. Vďaka projektu Čitateľská gramotnosť sa aj v tomto šk. roku rozšíril 

knižničný fond, hodiny literatúry boli  v priestoroch školskej knižnice a  v popoludňajších hodinách 

v nej prebiehal  krúžok Zábavné čítanie. 

     V j školskej knižnici aj v školskom roku 2019/2020 pokračoval minuloročný úspešný projekt 

Daruj novú knihu školskej knižnici a motivuj deti k čítaniu. Počas Medzinárodného dňa 

školských knižníc sme ho spolu s pani spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou a našimi milými 

propagátorkami čítania Zuzkou Švecovou a Saškou Harvanovou slávnostne opäť otvorili. 

 

   Triedy štvrtého, piateho a šiesteho ročníka sa na hodinách informatiky zapojili do 

vzdelávacieho projektu Moja Família. Je to program finančného vzdelávania, určený pre  

základné školy. Cieľom projektu, ktorého súčasťou je internetová hra, je zvýšiť finančnú 

gramotnosť detí, porozumieť otázkam zo sveta financií a riadenia rodinného rozpočtu.  

    Na hodinách informatiky žiaci spolu s vyučujúcimi upriamili svoju pozornosť na tieto činnosti: 

Práca vo Worde – žiaci sa zdokonaľovali vo Worde,  konkrétne vkladali tabuľky i obrázky, 

číslovanie strán, hlavičku, pätu, vkladali aj symboly a rôzne tvary. Oboznámili sa s pojmom – 

vodotlač, vytvárali stĺpce, vkladali poznámky pod čiarou, robili obsah. Učili sa  vložiť horný i dolný 

index, centrovať text, zarovnať do bloku a mnoho ďalších funkcií potrebných pri práci vo Worde. 

Práca v Exceli – žiaci si osvojovali lepšie zručnosti v programe Excel. Vytvárali tabuľky, grafy, 

používali rôzne funkcie prostredia Excel.  

Práca v Power Pointe – téma: Modrá planéta. Žiaci vytvárali prezentáciu zameranú na široký 

okruh našej planéty, ktorú následne prezentovali pred spolužiakmi. Ďalšie prezentácie - Môj vzor, 

13 NAJ, Flóra a fauna regiónu, Dopravné značky, Zelená škola, Plán domáceho 

hospodárenia. Tvorili  plagáty zamerané na akcie Žiackej školskej rady – konkrétne – Ušiačik, 

Zber papiera a vrchnákov z PET fliaš, Geocaching, Valentínsky ples, Kudlovský jarmok, šiestaci 

tvorili plagát Flóra a fauna regiónu. Piataci pracovali s programom Logo Motion a v programe 

Imagine Logo rozvíjali svoje algoritmické myslenie. Šiestaci besedovali na tému - Bezpečne na 

internete. 

 

Projekty z fyziky boli realizované v rámci úloh: 

 ďalej rozvíjať environmentálnu výchovu implementovanú v ŠKVP,  

 zamerať pozornosť  na podporu a tvorbu projektov s regionálnymi prvkami,  

 viesť žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, upriamiť pozornosť na zdravé potraviny, čistú 

vodu, zvýšiť povedomie v oblasti separácie odpadov, 

 vytvárať správne postoje a správanie žiakov k životnému prostrediu, 

 preventívne pôsobiť proti znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. 

 naučiť deti tvoriť projekty a získavať  prezentačné zručnosti. 

 

6. ročník - Vlastnosti tekutín; Ponorka; Potápač, Vlastnosti pevných látok a telies, Hustota 

kvapalín 

7. ročník - Model meteorologického balóna; Meteorologické pozorovania, Šírenie tepla, Tepelné 

spaľovacie motory  

8. ročník - Premeny slnečnej energie na Zemi a ich využitie; Slnečný kolektor, Premena tepla na 

prácu 

9. ročník - Ovocné a zeleninové batérie 



 

    Na jednotlivých hodinách matematiky bolo realizované projektové vyučovanie. Vyučujúci 

žiakov viedli  ku vzájomnej spolupráci na projektoch, ku zodpovednosti za výsledky a ku 

schopnosti vedieť vyjadriť svoj názor a hodnotiť.  V súlade s Národným štandardom finančnej 

gramotnosti si žiaci osvojovali potrebné kompetencie.  

    Učitelia  v  jednotlivých predmetoch rozpracovali čiastkové úlohy do siedmych vybraných 

kategórií finančnej gramotnosti – Človek vo sfére peňazí, Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí,   Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb– príjem a práca,  

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi,  Úver a dlh,  Sporenie a investovanie,  Riadenie rizika 

a poistenie. Na hodinách matematiky piataci v projekte Euro spracovali informácie 

a zaujímavosti súvisiace so zavedením eura.  Žiaci  6. ročníka vytvorili projekty  Chystáme  

oslavu narodenín  (FG- Plánovanie  a hospodárenie s peniazmi), Luciina izba, Moja izba. Žiaci 

7. ročníka pracovali na projekte: S kým bankujete? (FG- Úver a dlh).Ȏsmaci  vypracovali projekt  

Rovnaká práca = rovnaká pláca? (FG – Človek vo  sfére peňazí). 

    Na hodinách matematiky žiaci riešili  úlohy z reálneho života, úlohy zamerané na logické 

myslenie, porozumenie textu, rozvíjajúce pozornosť a predstavivosť.  

 

     Aj na hodinách dejepisu  žiaci vypracovávali rôzne projekty. Žiakov 5. – 9. ročníka hneď 

v septembri zaujali témy 702. výročie 1. písomnej zmienky o našom meste a dejiny mesta 

Humenné. Žiaci 7.a,b si pripravili power point prezentácie téma: Veľká Morava, Kultúra Veľkej 

Moravy. Žiaci 8.a,b si vytvorili na hodine prostredníctvom skupinovej práve intervium na tému: 

Napoleon Bonaparte – zaujímavými  otázkami,  opísali  život  francúzskeho  cisára  a  jeho  bitky. 

Následne si vypracovali aj projekt formou prezentácie. Žiaci 5.a,b si vytvorili vlastný rodostrom. 

Poznávali a skúmali, kedy a kde žila ich rodina. Následne ho prezentovali na hodinách dejepisu. 

Pri príležitosti 140. výročia narodenia hlavného predstaviteľa a budovateľa ČSR M. R. Štefánika 

si   žiaci  9.a  vytvorili   prezentácie  na  tému  tejto  významnej    osobnosti   slovenských  dejín. 

Ďalší žiaci si ešte pripravili aj prezentácie na tému: Medzivojnová Európa, žiaci 6.a,b si pripravili 

prezentácie na ukončenie 1. polroka na tému Pravek: Vývoj Zeme, Vývoj človeka, Evolučná 

teória, Doba kovov, Najstaršie štáty.  Žiaci 6.a, b si pripravili power point prezentácie na tému: 

Staroveké Grécko, Grécki bohovia, Peloponézska vojna, Grécko-Perzské vojny, Grécka 

kultúra a vedy, svojimi prezentáciami si rozšírili svoje vedomosti o gréckych dejinách. 

 
     Žiaci 2. stupňa v triedach 7.a,b, 8.a, b, 9.a  sa v rámci etickej výchovy zapojili do projektu 

"Červené stužky" oboznámili s projektom a boli informovaní  o pripravovaných aktivitách na našej 

škole. Medzi ďalšie projekty patria: Bude raz.... zážitkové čítanie pre žiakov 5,6 ročníka, žiaci si 

pomocou eko- príbehov zhodnotili ochranu životného prostredia, výsledkom tejto aktivity bola 

beseda na tému: ,, Ako my chránime prírodu". Žiaci 5.a, 5.b, 6.a, 6.b sa v rámci etickej výchovy 

zapojili do projektu "Detský čin roka 2019" ako detská porota. Neskôr bola na DČR vytvorená 

nástenka na hlavnej chodbe Žiaci boli informovaní o projekte a spôsobe hlasovania DČR. Žiaci 

6.b si pripravili power point prezentáciu na ekologickú tému: Separovanie odpadu všeobecne, 

dodatkom prezentácie bol aj vedomostný kvíz o separovaní odpadu. Žiaci 5.a, 6.a, b, 7. a, b si     

v rámci hodiny etiky pripravili prezentácie na tému: Detská obezita, Zdravé stravovanie, vytvorili 

si pyramídu zdravých jedál. 

    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 únie. 

Osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učí ich demokraticky 

myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Predmet 

cieľavedome ovplyvňuje i konanie a poznanie žiakov v duchu humanity, morálky a demokracie. 



Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, 

umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti, aby si uvedomili svoju národnú a štátnu 

identitu.  

    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. 

6. ročník.  Viem, čo zjem - pod takýmto názvom sa niesla prednáška p. Kožinovej z RÚVZ, ktorú 

šiestaci absolvovali v októbri 2019. Žiaci pracovali  s pojmami moja rodina, moja škola, moja 

trieda a moja vlasť. V prvom polroku vypracovali projekt Moja rodina a Škola budúcnosti. 

V druhom polroku spoznávali históriu a súčasnosť nášho mesta, fungovanie mestskej 

samosprávy a vypracovali projekt Tu som doma. 

7.ročník: V prvom polroku skúmali vonkajší a vnútorný život jednotlivca. Pomocou kritického 

myslenia hodnotili seba a spolužiakov a pracovali na projekte Aký som.  Veľmi zaujímavé hodiny 

o zdravom životnom štýle a o fungovaní nášho mozgu absolvovali žiaci s pani Kožinovou, 

pracovníčkou RÚVZ začiatkom októbra 2019 a koncom novembra sa dozvedeli o tom, ako sa 

učiť. Návod im ponúkla p. Lučkaničová z CPPPPaP v Humennom. 

8. ročník: Predmet prispel k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomeniu si práv 

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

projekt Európska monarchia a v druhom polroku žiaci vytvorili Súdnu sieť a pripravili  súdny 

proces. 

9.ročník: Žiaci 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. V decembri im dvakrát spríjemnil hodinu pán Boršč, ktorý im porozprával 

o trestnom práve v praxi a so svojimi kolegami im prezentoval prácu PZ SR.  

 

Na hodinách biológie žiaci vypracovali tieto projekty :   

5. ročník:   Herbár bylín a drevín – poznávanie drevín podľa listu a plodu 

6. ročník:   Matematické príklady na prepočet  kyslíka počas fotosyntézy 

7. ročník:  Energetická hodnota potravín, chyby v stravovaní , zostaviť vzorový jedálny lístok 

8.ročník: Praktické aktivity k pozorovaniu kvasiniek a plesní, pozorovanie buniek pod 

mikroskopom 

     Od septembra škola spustila nový projekt „Zvyšovanie prírodovednej gramotnosti na 

škole“. V rámci biológie pripravila pani učiteľka Rohaľová plán práce pre krúžok „Výroba liečivých 

sirupov a prírodnej kozmetiky“. V popoludňajších hodinách sa naučili žiaci 4.-6. ročníka  

pripravovať maceráty z vypestovaných  byliniek ako sú mäta, tymian. Piekli sme pečený čaj 

s bylinkami na vianočný predaj. Z kozmetiky sa naučili pripraviť pleťovú vodu z aloe vera, krémy 

z argánového oleja, prírodné mydla s medom a levanduľou. Cieľom projektu bolo naučiť žiakov 

ako sa dajú využiť liečivé rastliny v kozmetike a pri liečení chorôb pri výrobe sirupov a tinktúr. 

Počas vianočného jarmoku sme pripravili stánok, kde žiačky predávali svoje výrobky rodičom 

a tak spropagovali projekt v komunite školy. 

     Škola pokračuje v separovaní odpadu, zamerali sme sa na zachytenie použitého papiera  na 

škole, ktorého je najviac. Vyzbieraný papier odovzdávame do zberu. Veľký dôraz sa kladie na 

environmentálnu výchovu, ktorú sme zapracovali do všetkých ročníkov v biológií a taktiež  

vychovávame žiakov kritickému mysleniu pri riešení environmentálnych problémov v bežnom 

živote.  

 



Na hodinách chémie žiaci 7. ročníka vypracovali projekty na tému: Globálne problémy Zeme. 

 
V prvom polroku sa na hodinách techniky zrealizovali tieto projekty: 

 

5. ročník: Poučenie o bezpečnosti pri práci, projektová práca na tému Technika v bežnom 

živote. Pani učiteľka pre žiakov pripravila pracovné listy ako metodický materiál na technické 

prostredie 

6. ročník: Projektová práca Dejiny techniky, kde sa prepojili medzipredmetové vzťahy medzi 

technikou a dejepisom Žiaci sa aktívne zapájali do prípravy vianočných výrobkov a tvorivých 

dielní, pričom si zvyšovali manuálnu zručnosť. 

7. ročník: Plánovanie a vedenie domácnosti: praktická časť- prezentácie a projekty podľa výberu 

na témy: Finančné inštitúcie. Poistenie osôb, stavieb, domácnosti a motorových vozidiel. 

8. ročník : Celý prvý polrok sa venovali  žiaci spotrebičom, deleniu spotrebičov a ich využití 

v domácnosti. Veľmi zaujímavá aktivita bola Historický vývoj spotrebičov, kde žiaci sledovali 

ako sa spotrebič s dobou menil. 

V 9.ročníku sme na hodinách THD vypracovali tieto projekty: Elektrická energia : praktická časť 

témy- prezentácia na témy: Základné elektrické spotrebiče. Moderné elektrické spotrebiče-údržba 

a bezpečnosť ich používania. Výpočet spotreby elektrickej energie. Prvá pomoc pri zasiahnutí 

elektrickým prúdom. Technika a domácnosť: praktická časť témy- prezentácie na témy: Kúrenie 

v domácnosti. Hospodárenie domácnosti 

 
     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.   

     Vzdelávanie anglického jazyka prebieha aj formou medzinárodných projektov E Tweening 

a Erasmus+, ktoré realizujeme na našej škole. Ide o výmenné pobyty žiakov. V rámci Erasmu 

žiaci v tomto školskom roku vycestovali do Holandska a Španielska. V minulom školskom roku 

boli v Turecku a privítali sme zahraničných partnerov u nás na škole. Žiaci počas trvania projektu 

plnia aktivity, ktorá vyplývajú z témy a to je Buď uvedomelý a ochraňuj našu zem. Pre šírenie 

korona vírusu sa zrušila plánovaná cesta do Talianska. Pevne veríme, že sa táto cesta zrealizuje 

v nasledujúcom školskom roku.  

 
     Na hodinách nemeckého jazyka podporujeme aj samostatnú činnosť žiakov pri vytváraní 

projektov: V 7. ročníku si pripravovali projekt o svojej rodine a sebe, kde žiak mal odprezentovať 

v jednoduchých vetách základné informácie o svojej rodine.  

   V 8. ročníku si vytvárali žiaci vzorové jedálne lístky s ohľadom na zdravé potraviny. V tvorivom 

písaní sa učili písať maily  v nemčine. 

    V 9. ročníku sa venovali žiaci téma Škola a Moje koníčky, kde sa mali kriticky vyjadriť, čo sa 

im v školstve páči a čo nie.  V téme Bývanie si vytvorili práce k  svojmu Bývaniu, kde porovnávali 

spôsob bývania v Nemecku a na Slovensku, hľadali pozitíva a negatíva bývania v meste a na 

dedine. 



     Vo vyučovaní ruského jazyka sa veľký dôraz kladie predovšetkým na osvojenie si azbuky, 

nácvik správnej výslovnosti ,rozvoj komunikácie v jednoduchých dialógoch pričom využívame 

moderné média. Pri vzdelávaní žiakov so SZP používame individuálny prístup. 

   V 7.ročníku žiaci tvorili projekty Moja rodina, V obchode ,ktoré na hodinách samostatne 

odprezentovali. 

   V 8.ročníku žiaci pracovali na projektoch a prezentáciách podľa nimi vybranej témy: Škola a 

Obrázkový slovník. 

   V 9.ročníku žiaci pripravovali projekty  a prezentácie na tému Moja budúca profesia  a 

Tradičné ruské jedlá.  

 

 
Exkurzie, výlety a Školy v prírode 

Dopravné ihrisko Sobrance 

     V piatok dňa  4. októbra 2019 sa žiaci 4. A  a  4. B triedy pod vedením triednych učiteliek 

a pedagogických asistentov zúčastnili  v rámci dopravnej výchovy exkurzie na dopravnom ihrisku 

s dopravnými značkami a simulovaným železničným priecestím so závorami  v Sobranciach. 

V areáli  ihriska žiakov sprevádzal inštruktor pán Ondera, ktorý ich dôsledne upozornil 

a inštruoval ako sa bezpečne pohybovať po ihrisku.  Oboznámil žiakov s dopravnými značkami 

a ich významom. Žiaci mali možnosť aj v praxi vyskúšať si základy jazdy v cestnej premávke 

na  šliapacích autíčkach, pričom sa riadili dopravnými značkami, čo im nerobilo problém. Navyše 

si overili poznatky z dopravnej výchovy a obohatili  svoje vedomosti o dôležitú skúsenosť. Ďalej 

si okrem iného vyskúšali  okuliare simulujúce opitosť.  Mali za úlohu prejsť určitý úsek, pomedzi 

kužele, na ktoré mali poukladať poháre.  Bolo  to zábavné, pretože nie všetkým sa to podarilo. 

Bol to nezabudnuteľný deň plný zábavy a pekných zážitkov. 

Kudlovčatá na lyžiach 

     Žiaci ZŠ Kudlovskej sa v dňoch od 20.01 do 24.01.2020 zúčastnili lyžiarskeho výcviku 

v Tatranskej Štrbe. Celý týždeň sa tí, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach učili lyžovať, pokročilejší lyžiari 

sa zdokonaľovali v lyžovaní, tešili sa z krásnej zasneženej krajiny a pekného slnečného 

počasia.  Po namáhavých dňoch  relaxovali v bazéne. Naokolo  sa mohli kochať krásnym 

výhľadom na scenériu Vysokých Tatier.                   

     Krásu Tatier spoznávali aj na turistickej vychádzke na Štrbské pleso. Týždeň strávený mimo 

domova, bez rodičov, so spolužiakmi, na zasneženom svahu priniesol  nielen to, že sa skoro 

všetci  naučili lyžovať, ale aj veľa nezabudnuteľných zážitkov.  

Brlohy ožili 

    V rámci projektu „Gramotnosť – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu“ vznikli na našej škole dva 

krúžky zamerané na prírodovednú gramotnosť. Krúžok z názvom „Vedecké brlohy“ začal svoju 

činnosť už 14-tého septembra, keď sa žiaci spolu s p. učiteľkami  vybrali do Košíc prezrieť si 

výstavu „Cesta na Mesiac,“ venovanú 50-tému výročiu vstupu človeka na Mesiac. Tu si všetci 

prezreli skutočný skafander, stopu človeka v mesačnom prachu, dobový dokument zobrazujúci 

pristátie na Mesiaci a mnoho ďalších zaujímavostí. 

     Najviac sa však žiakom páčilo v Technickom centre, kde bolo okolo 100 interaktívnych aktivít 

z oblastí fyziky, matematiky, biológie, hudobnej výchovy a telesnej výchovy. Všetky pokusy si deti 

samé vyskúšali a ani sa im odísť nechcelo . 



     V rámci celoročného fungovania krúžku navštívili aj ďalšie zaujímavé podujatia, napríklad: 

Bublinková show  v  Kulturparku v Košiciach, podujatie s názvom Krásna matematika v AHA 

Centre v Prešove, Autíčko budúcnosti Steelpark v Košiciach, Múzeum Solivar v Prešove, 

Kúzelná fyzika v Kine Úsmev v Košiciach. Naplánované boli aj ďalšie štyri návštevy zaujímavých 

podujatí, ale pre šírenie korona vírusu a opatreniami s týmto spojenými sa ich nepodarilo 

zrealizovať. 

Šiestaci a zaujímavosti pošty 

     Zužitkovať nadobudnuté vedomosti z oblasti administratívy mali možnosť šiestaci, ktorí 

absolvovali exkurziu v Slovenskej pošte v Humennom. Prostredníctvom pútavej a výstižnej 

prednášky v podaní zamestnankyne pošty sa deti dozvedeli nielen o rôznych službách, ale aj 

o pobočkách i práci, ktorú pošta vykonáva deň čo deň. Žiakom sa rozšíril všeobecný rozhľad 

i obzor služieb poskytovaných poštou. Odosielanie listov, balíkov či predaj žrebov bolo pre žiakov 

samozrejmosťou, ale uzatváranie poistiek, poskytnutie mobilného operátora i mnoho ďalších 

služieb bolo pre nich zaujímavou novinkou. Deti dostali možnosť overiť si aj svoje vedomosti            

z oblasti vypisovania pohľadníc a s tým spojené správne vypísanie konkrétnych adries. 

Nesklamali! Preto pevne veríme, že aj takouto formou výučby, naši žiaci budú vždy viac a viac 

pripravení na svoju budúcnosť. 

Deň remesiel v skanzene 

     Vo štvrtok 26.09.2019 sa žiaci 1.a  a 4.b triedy zúčastnili so svojimi triednymi učiteľkami        

prehliadky expozície ľudovej architektúry a bývania v neďalekom skanzene.                                                      

     Po úvodnom kultúrnom programe  nasledovala prehliadka  jednotlivých remesiel. Začali 

ukážkou majstra tokára, ktorý vyrábal rôzne výrobky z dreva- misy, lustre.      

     Ďalšou našou zastávkou bolo remenárstvo a podmaľba na sklo. Žiakov zaujala hlavne výroba 

kabeliek a možnosť zaplieskať si ozajstným bičom. Pokračovali sme ukážkou podkúvania koní          

v kováčskej dielni a orby pomocou konského pluhu. Niektorí  žiaci  sa mohli  aj  povoziť  na  koni. 

     Žiaci mali možnosť vidieť ako ľudia v minulosti obrábali polia a spracovávali obilie na múku,             

z ktorej následne piekli chlieb. Tkanie kobercov na ozajstných krosnách  a pradenie na kolovrátku 

sa žiakom veľmi páčilo a zhodli sa na tom, že to bola ťažká práca. 

Projekt Erasmus+   Holandsko/Netherland 

      V dňoch 14.9.- 21.9. 2019 absolvovali štyri žiačky a tri učiteľky v rámci  projektu Erasmus + 

výmenný pobyt v krajine tulipánov - Holandsku. Žiačky aj učiteľky počas celého týždňa 

nadväzovali priateľstvá,  zdokonaľovali si komunikáciu v anglickom jazyku a mali možnosť 

spoznať zvyky a kultúru krajanov. Vyskúšali si aj holandský spôsob stravovania, a taktiež jazdu 

na bicykli do školy, ktorá vzdeláva cca 1500 žiakov. O kopec aktivít a zážitkov nebola počas 

celého týždňa núdza. Všetci účastníci projektu  navštívili Národné múzeum v Amsterdame 

a počas plavby kanálmi hlavného mesta  zbierali  odpad, ktorý následne separovali. Najviac ich 

nadchlo chytanie krabov v mori, kde sa na pobreží brodili blatom a oboznamovali sa s existujúcim 

biotopom. Taktiež mali možnosť spoznať ekologickú technológiu pestovania oranžových paprík 

a cherry paradajok vo firme, ktorá využíva geotermálnu energiu.     

     Posledný deň sa žiaci spolu s učiteľmi plachtili po jazere v Hoorne. S plavbou bola spojená aj 

prednáška o znečistení oceánov a morí plastovými odpadmi. Prvý deň žiaci vyrábali 

z odpadového materiálu oblečenie a posledný deň pobytu ho na rozlúčkovom večere prezentovali 

v podobe módnej prehliadky. Žiačkam tento projekt priniesol veľké devízy do života. Spoznali 

život holandských detí a ich rodín, stratili zábrany komunikovať v angličtine a navštívili miesta, 

ktoré im ostanú v pamäti na celý život. Tento výmenný pobyt bol prvý v školskom roku 2019/2020.     



     V marci 2020 sa konal ďalší výmenný pobyt. Prežívanie pekných dní v partnerskej krajine – 

v slnečnom Španielsku – začalo v pondelok milým privítaním, ktoré bolo spojené s prehliadkou 

školy v meste Benetusser. Žiaci mali možnosť vidieť iné (ale aj rovnaké) spôsoby výučby, 

vnútorné vybavenie školy a inšpirujúce metódy, ktoré nám ponúkli španielski pedagógovia. Večer 

strávený spoločne v kruhu domácich i zahraničných priateľov bol pekným ukončením prvého dňa 

v ďalekom Španielsku. Utorok sa niesol v duchu spoznávania tretieho najväčšieho mesta 

v Španielsku,  Valencie. Ochutnávka známej špeciality, návšteva miestneho trhu, prejavenie 

svojich vedomostí v biologickej hre i nezabudnuteľná cesta vlakom boli náplňou dňa.  V stredu 

účastníci absolvovali návštevu Úradu v Benetusseri, po ktorej sme spoznávali prírodné krásy 

z pltí na jazere L´Albufera.  Neobyčajný štvrtok sa začal o deviatej ráno cestou do City of art and 

science Museum and Oceanografic, čiže do Oceanografického múzea. Okolo „premávali“ tulene, 

žraloky, delfíny, medúzy i rôzne iné exotické zvieratá, od ktorých návštevníkov delila iba sklenená 

stena. Bol to neskutočný zážitok. Po prehliadke sme sa zúčastnili show delfínov. Posledný deň, 

pred cestou domov, strávili všetci spolu v priestoroch hosťujúcej školy. Žiaci museli prejaviť aj 

svoje manuálne zručnosti, konkrétne pri praktickom zhotovovaní búdok pre vtáčiky.Oficiálne 

odovzdávanie osvedčení a lúčenie na pôde školy nás chytili pri srdci. 

     Posledné hodiny v slnečnej krajine si každý vychutnal akýmkoľvek spôsobom. Či to bol šport, 

večera v pizzerii alebo prechádzka po pláži. Pobyt v Španielsku  priniesol žiakom i učiteľom  iný 

pohľad na samotný spôsob života Španielov, myslenie, temperament, zaujímavú kultúru i miestne 

špeciality. 

     V máji  sa pripravoval pobyt v Taliansku, ktorý sa však pre šírenie ochorenia spôsobeného 

vírusom COVID19 neuskutočnil. 

 

Po slovenských hradoch vlakom s knihou v ruke pod širákom 

 

     PO SLOVENSKÝCH HRADOCH VLAKOM S KNIHOU V RUKE POD ŠIRÁKOM – nádherný 

krúžok, ktorý je súčasťou projektu GRAMOTNOSŤ – CESTA KU KVALITNĚMU VZDELANIU, 

v rámci ktorého sme tento rok putovali po Slovensku a objavovali  počas jedno a dvojdňových 

výletoch hrady, zámky a zrúcaniny. Cieľom  projektu je aktívne využiť voľný čas, prepojiť 

pohybové aktivity s rozvojom  rozumových schopností a hravou formou práce s knihou 

spopularizovať čítanie. Zároveň chceme týmto spôsobom rozvíjať  aktívne čítanie 

s porozumením ako zdroj získavania informácií a  viesť  k vzájomnej spolupráci vo dvojiciach 

alebo malých skupinách.   

     Naplánovali sme  jeden výlet raz v mesiaci.  A aby sme na klenoty Slovenska“ boli pripravení, 

pozvali sme si na besedu odborníčku z občianskeho združenia ONTIS, ktorého snahou je 

oboznámiť verejnosť  s historickými pamiatkami a prírodnými krásami Slovenska, ktorá 

nám  pútavo rozprávala, prečo a ako sa hrady stavali, ako sa v nich žilo, ako boli zabezpečené, 

čo všetko patrilo k hradu a aj to, prečo hrady zanikli. Prezreli sme si tie najznámejšie, na záver  si 

zasúťažili a traja žiaci, ktorí dobre tipovali počet sprístupnených hradov na Slovensku a získali 

knižné publikácie. Mimochodom, je ich 130. Dobre vedieť! Z tohto množstva sme tento rok 

navštívili: Oravský hrad, hrad Červený Kameň, zrúcaniny hradu Turňa, zrúcaniny hradu Slanec, 

Nitriansky hrad, hrad Budatín a zrúcaniny hradu Strečno v rámci týchto návštev sme spoznávali 

aj iné zaujímavosti v okolí hradov, rôzne múzea, výstavy, galérie...  

     Tento  školský rok sme mali v pláne navštíviť ešte ďalšie hrady, ale z dôvodu šírenia vírusu 

COVID19 a uzatvorenia škôl aj všetkých kultúrnych pamiatok sa nám tieto návštevy nepodarilo 

zrelizovať. 



Mikulášska exkurzia v Bratislave 

     Žiaci deviateho ročníka sa vo štvrtok večer 5. decembra 2019 za doprovodu  pani učiteľky 

občianskej náuky a pani asistentky nasadli na vlak do  Bratislavy. Po príchode do Bratislavy 

zamierili priamo na Bratislavský hrad, tam  pozorovali východ  slnka a urobili si  nádherné fotky.    

     Doobeda sa zamerali  na Európsky parlament. Navštívili jeho kanceláriu na Slovensku, 

zasúťažili si a veľa sa toho naučili. Ich ďalšie kroky viedli do Národnej banky Slovenska, kde si 

precvičili finančnú gramotnosť. Po výbornom obede sa presunuli na tretiu zastávku, ktorou bola 

Národná rada Slovenskej republiky. V parlamente sa  veľa dozvedeli o histórii nášho štátu 

a politike a zopakovali si nielen učivo občianskej náuky, ale aj dejepisu a slovenského jazyka 

a literatúry. Od milej sprievodkyne dostali pochvalu za vedomosti. Potešilo to nielen žiakov, ale 

aj ich pani učiteľku.  Vo večerných hodinách si boli užiť vianočnú atmosféru na bratislavských 

vianočných trhoch. Ich výlet sa skončil v sobotu ráno v Humennom. 

Návšteva Vihorlatskej Hvezdárne 

     Dňa 28. januára 2020 sa trieda 4.B pod vedením triednej učiteľky zúčastnili exkurzie                   

vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo upevniť a doplniť si 

vedomosti a poznatky z témy Vesmír, ktorej štvrtáci venovali na hodinách prírodovedy nemálo 

času. Na úvod ichprivítal lektor Mgr. Róbert Adam, ktorý porozprával o Slnečnej sústave. 

Prednáška sa začala vo hviezdnej sále – planetáriu, kde si žiaci pozreli kreslený film o našej 

planéte. Videli Slnko, aj planéty obiehajúce okolo neho. Po skončení programu sa žiaci pýtali 

lektora podrobnejšie, ako to vo vesmíre funguje a kládli mu najrôznejšie otázky a naozaj, nebolo 

ich málo.  

 
§ 2. ods. 1 k 

Materiálno-technické podmienky 

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

V školskom roku 2019/ 2020  bolo v škole 16 kmeňových tried, päť herní ŠKD, päť učební IKT, 

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

jazyková učebňa angličtiny, nemčiny, slovenského jazyka, knižnica s učebňou literatúry,                

art učebňa, hrnčiarska dielňa, interaktívna učebňa a multimediálna aula.  Knižnicu sme vybavili 

novým kobercom a pestrofarebnými  sedacími vakmi. Súčasťou školy je školská kuchyňa                 

s jedálňou, asfaltové ihrisko s atletickou dráhou, ktorú sme čiastočne zrenovovali, zbavili sme ju 

buriny a dali valcom vyrovnať pre lepšiu bezpečnosť žiakov. K areálu patrí aj 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. Všetky triedy na 1. stupni sú vybavené interaktívnou tabuľou, taktiež všetky učebne 

a štyri herne ŠKD sú vybavené interaktívnou tabuľou. Na druhom stupni ešte nemá každá trieda 

interaktívnu tabuľu, ale je naším cieľom, v blízkej budúcnosti ich takýmito tabuľami vybaviť.    

V učebniach informatiky máme ďalších 20 notebookov a 24 počítačov slúžiacich na výučbu, 

vizualizéry, hlasovacie zariadenie pre 24 žiakov.  



     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 a na rôznych podujatiach 

organizovaných mestom. Na ihrisku sú osadené basketbalové koše. Novo zrenovovanú  žiacku 

kuchynku postupne vybavujeme novými spotrebičmi. Pribudli v nej nové sporáky s rúrami na 

pečenie, kuchynský robot a umývačka riadu. 

     Vymaľované chodby a triedy na škole zútulňujú  naše životné prostredie. Vo všetkých triedach, 

učebniach a spoločných priestoroch je v rámci šetrenia elektrickou energiou vymenené  

osvetlenie za úsporné LED osvetľovacie telesá. Z  vymaľovaného vestibulu školy zmizli šatňové 

skrinky, skrášľujú  ho izbové rastliny vo vkusných črepníkoch a  štvordielny drevený paraván 

venovaný akciám a projektom, ktoré aktuálne na škole prebiehajú.  Na druhom poschodí na 

chodbe pred zborovňou máme  na stene maľovanú galériu s fotografiami našich žiakov, 

úspešných v rôznych súťažiach, ktorá sa aktualizuje každý školský rok. Pribudol aj oddychový 

kútik so sedacími vakmi,  naši žiaci ho naplno využívajú na oddych počas prestávok. Kompletne 

bola zrekonštruovaná zborovňa. Strhol sa starý obklad, vystierkovali a vymaľovali sa steny. 

Položila sa laminátová podlaha. Starý nábytok nahradil nový: moderné zasúvacie skrine, 

uzamykateľné zásuvky na triednu dokumentáciu a poštu, kuchynský kútik s dresom, nové stoly 

pre pedagógov a pod počítače, kopírky, a tlačiarne. Máme zriadenú modelársku učebňu s 

hrnčiarskym kruhom a plánujeme obnoviť drevodielňu. Na školskom dvore sú  na trávnatej ploche 

dva outdoorové stolnotenisové stoly.   V rámci úspešného projektu Záhrada, ktorá učí máme 

vybudovaný na školskom dvore drevený altánok, ktorý slúži ako učebňa v prírode, kde sa môžu 

žiaci našej školy vzdelávať na prírodovedných predmetoch. Celé okolie altánku sme 

zrekonštruovali: vysadili nové dreviny, kvety, kamienkami vysypali zabudnutý chodník, vytvorili 

nové záhony z paliet, vznikli nove nekryté plochy na sedenie vytvorené z vkusne vymaľovaných 

pníkov, ktoré sú osadené v kamienkových kruhoch. Starý železný chodník od kaštieľa, ktorým 

prichádzajú žiaci každé ráno do školy, nahradil nový – bezpečnejší, vyložený zámkovou dlažbou. 

Po dĺžke celého plota popri Kudlovskom potoku sú vysadené tuje, ktoré v budúcnosti odhlučnia 

areál a vytvoria zrakovú bariéru medzi ulicou a školským dvorom. Začiatkom budúceho školského 

roka pribudne v areáli nové detské ihrisko, vybavené novými hojdačkami, preliezačkami, 

lezeckou pyramídou, chodníkom odvahy... 

§ 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. 



Finančné a hmotné zabezpečenie Zdroje v €  

I: Prenesené kompetencie ZŠ  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 653 735 

na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ 502 607 

na prevádzkové a režijné výdaje 77 773 

na odchodné 3 304 

dopravné žiakov 6 065  

vzdelávacie poukazy 6 842 

na učebnice  1 125 

pre žiakov v hmotnej núdzi a zo znevýhodneného prostredia 5 250 

hmotná núdza – učebné pomôcky 299 

príspevok na kurz pohybových aktivít LK                   0 

príspevok na školu v prírode 0 

Asistent učiteľa – mzdy a odvody 50 470 

2. Príspevky a dary 1 800 

3. Vlastné príjmy – nezdaniteľné          21 940  

4. Kapitály 8 000 

CELKOM príjmy: 685 475 

  

POUŽITIE  

61 - mzdy zamestnancov ZŠ        371 750 

61 - odmeny vzdelávacie poukazy 4 885 

61 – mzdy AU 37 384 

62 - odvody poisťovniam        132 571  

62 - odvody vzdelávacie poukazy 1 707 

62 – odvody AU 13 086 

631 - Cestovné náhrady               531 

632 - Energie, teplo, vodné, stočné, poštovné a T-com služby 54 785 

633 – Interiérové vybavenie a materiál          15 811 

634 – Preprava a doprava LK                   0 

635 – Údržba, opravy 3 196 

635 - Údržba budovy - podiel zo vzdelávacích poukazov               250  

636 – Nájomné 142 

637 - Poplatky, školenia a semináre, ostatné služby vrátane poistenia 19 823 

642012 – Odstupné 11 285 

642013 – Odchodné 3 304 

642 - Dopravné žiakom            5 282  

642 - Dávky v nemoci (do 10 dní) a úrazové dávky            601 

642 – Dávky v nemoci AU 0 

1070 - Hmotná núdza spolu (len hmotná núdza)               299 

713004 Kapitál                   0 

Vrátené dopravné /nevyčerpané/ 783 

Výdavky celkom 677 475 

   

I: Originálne kompetencie ŠKD  

Finančné a hmotné zabezpečenie  

1. Dotácie od zriaďovateľa 53 040 

na mzdy a odvody pre zamestnancov 53 040 

na prevádzkové a režijné výdaje                   0 

2. Vlastné príjmy 11 484 

CELKOM: príjmy          64 524 

   

VÝDAVKY:  



61 - Mzdy zamestnancov 39 006 

62 - Odvody poisťovniam 14 034 

631 - Cestovné náhrady                 0 

632 - Energie, teplo, vodné, stočné, poštovné a T-com služby            8 122 

633 - Inter. vybav.,výpočt. tech., ost. rež. výd., UP          1 910 

637 - Stravovanie zamestnancov a pov. prídel do SF            1 338 

642 – Transfery na nemocenské dávky 114 

Výdavky celkom 64 524 

   

II: Originálne kompetencie: ŠJ  

Finančné a hmotné zabezpečenie  

1. Dotácie od zriaďovateľa 47 808 

na mzdy a odvody pre zamestnancov 41 326 

na prevádzkové a režijné výdaje            6 482 

2. Vlastné príjmy - nezdaniteľné          12 000 

3. Dary, sponzorstvo 27 

CELKOM príjmy: 59 835 

  

   

VÝDAVKY:  

61 - mzdy zamestnancov          30 178 

62 – odvody poisťovniam 11 148 

631 - Cestovné náhrady                 50 

632 - Energie, teplo, vodné, stočné, poštovné a T-com služ. 11 051 

633 - Inter. vyb. výpočtová techn., materiál a ost. rež. výd., UP 2 504 

635 - údržba, opravy           983 

637 - Stravovanie zamest. a pov prídel do SF            3 758 

642 - Dávky v nemoci (do 10 dní) 163                   

Výdavky celkom          59 835 

 

§ 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. 

Tento školský rok bol úplne iný ako akýkoľvek školský rok pred ním. V marci hneď po skončení 

jarných prázdnin bol najprv nariadením zriaďovateľa, neskôr MŠVVaŠ SR prerušený až do konca 

mája pre žiakov 1. stupňa a do polovice júna pre žiakov 2. stupňa. Dôvodom prerušenia bolo 

šírenie nebezpečného vírusu COVID19. Učitelia i žiaci si museli zvyknúť na novú dištančnú formu 

vzdelávania cez rôzne aplikácie a portály, napr. ZOOM, EDUPAGE, WOCABEE, BEZ KRIEDY, 

MS TEAMS, MESSENGER, VIBER... Žiakom, ktorý neboli dostatočne technický vybavení na 

dištančnú formu vzdelávania učitelia pripravovali PL, poznámky v tlačenej forme a za pomoci 

terénnych pracovníkov im boli doručené až domov. Spätná väzba bola zabezpečená tou istou 

formou.  



§ 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. Aj z tohto dôvodu naši prváci a druháci mali možnosť vzdelávania v skupine 

s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. 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. 

V telocvični trénujú svojich zverencov tréneri Slovenského stolno-tenisového zväzu. V tomto 

školskom sa nám podarilo zriadiť športovú triedu so zameraním na stolný tenis, ktorú 

navštevovalo 13 žiakov 1. ročníka. Túto triedu na hodinách Športovej prípravy vyučovali tréneri 

zabezpečení SSTZ.  Škola disponuje 2 telocvičňami a športovým areálom. 

       

 

    V  školskom roku 2019/2020 sme boli úspešní v niekoľkých projektoch. 

 

     Pokračujeme v projekte podporenom 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 už druhý rok tvorili: traja asistenti, špeciálny pedagóg 

a psychológ, ktorí nám pomáhali 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.  

 

     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 podporujú 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 ʼʼ  je zapojených            

5 krajín: Slovensko, Španielsko, Holandsko, Turecko a Taliansko. V školskom roku 2019/2020 

prebehli tieto aktivity a výmenné pobyty: V septembri naši žiaci spolu s učiteľmi vycestovali do 

Holandska a vo februári navštívili  Španielsko. Žiaci počas trvania projektu plnia aktivity, ktoré 

vyplývajú z témy, a tou je Buď uvedomelý a ochraňuj našu Zem. Do každej krajiny vycestovali 

štyria žiaci a traja učitelia.  



     V tomto školskom roku nám schválili ďalšie dva projekty v programe Erasmus+ prvý pod 

názvom BE MY GUIDE I WANT TO KNOW YOUR CULTURE v hodnote 18 240 € počas trvania 

tohto projektu budú žiaci spoznávať kultúru Turecka, Rakúska, Poľska ... a zdokonaľovať sa 

v angličtine. Druhý projekt  v hodnote 30 810 € pod názvom THE GAME OF ART/ THE ART OF 

GAME je zameraný na umenie a okrem iných sú v ňom zapojené krajiny ako Macedónsko                

a Grécko . 

     Vydareným 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. A preto sme v ňom aj v tomto školskom roku pokračovali 

a pre školskú knižnicu získali ďalších 77  zaujímavých knižných titulov.. 

     Vďaka úspešnému projektu NA KUDLOVSKEJ SA ZABÁVAME, UČÍME I POZNÁVAME 

podporenému dotáciou z rozpočtu mesta Humenné sme mohli na škole zrealizovať v júli 2020 

Letný jazykový tábor. Úspech nám priniesol aj projekt vyhlásený MŠVVaŠ SR na zmiernenie 

dopadov  v oblasti vzdelávania spôsobených šírením vírusu COVID19 – Letná škola, ktorý sme 

na našej škole uskutočnili v posledný augustový týždeň. 

     Úspešný bol aj projekt Bezpečne kráčame do školy podporený Komunitnou nadáciou mesta 

Humenné  sumou 500 €, vďaka ktorému sa nám podarilo rekonštruovať starý železný chodník. 

   Občianske združenie Kudlovčatá vypracovalo tiež dva projekty, ktoré mali úspech. Prvý pod 

názvom RUKA V RUKE ZA POZNANÍM v hodnote 104 700 € zameraný na zlepšenie študijných 

výsledkov žiakov so ŠVVP  i  žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, taktiež na podporu 

prevádzky s týmto spojenej.     

      Druhý pod názvom PO STOPÁCH HISTÓRIE v hodnote 900€, cieľom ktorého bolo formou 

zážitkového učenia prepojiť vedomosti získané na hodinách dejepisu so zážitkami získanými 

návštevou historických miest Osvienčim, Krakow a Vielička. Navštíviť ich mali naši deviataci.          

Pre šírenie ochorenia spôsobeného vírusom COVID19 sa realizácia tohto projektu presunula       

do ďalšieho školského roka. 

     V školskom roku 2019/2020 sme úspešne pokračovali v aktivitách súvisiacich s realizáciou 

projektu GRAMOTNOSŤ – CESTA KU KVALITNĚMU VZDELANIU, zameranom na čitateľskú 

a prírodovednú gramotnosť. Pomocou finančných prostriedkov v hodnote 138 936€, sme na škole 

realizovali množstvo vzdelávacích aktivít. Jednou z nich bola krúžková činnosť zameraná              

na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na krúžku  S knihou ruke vlakom po slovenských hradoch 

spojenom  s cestovaním žiaci  spoznávali  slovenské hrady a počas cesty vlakom sa o týchto 

hradoch dozvedali zaujímavosti z kníh. Ďalším krúžkom na podporu čitateľskej gramotnosti je 

krúžok Zábavné čítanie, na ktorom sa žiaci zdokonaľujú v čítaní s porozumením zábavnou 

formou. Prírodovednú gramotnosť si žiaci našej školy zlepšujú na krúžku  Vedecké brlohy,            

na ktorých cestujú na rôzne podujatia, kde sa zaujímavou a hravou formou dozvedajú nové 

poznatky o fyzikálnych, chemických javoch, či matematických operáciách. Obzory prírodovednej    

gramotnosti si rozširujú aj na krúžku Liečivá kozmetika. V rámci projektu sa vzdelávajú aj učitelia  

v Pedagogických kluboch, na ktorých formou prednášok a seminárov rozoberajú témy z oblastí 

prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Časť finančných prostriedkov využijeme 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. 

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Saloková 

V Humennom 03.09.2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13.10.2020 
 

Meno učiteľa Názov krúžku 

 
 Mgr. Bačová V škole ako doma 

 
Mgr. Fedičová Vševedko 

 
Mgr. Feiglová Kudlovčatá na cestách 

 
Mgr. Feiglová Hráme divadlo 

 
Mgr. Hajduková Všestranný žiačik 

 
PaedDr. Kožíšková Hravá škola 

 
PaedDr. Kožíšková 

 
Zábavné čítanie 

 
Mgr. Lešková 

 
Bystré hlavičky 

 
Mgr. Lešková Slovenčina a matematika hravo 

 
Mgr. Saloková Výtvarníci šikovníci 1  

 
Mgr. Saloková Výtvarníci šikovníci 2 

 
Mgr. Adamek Športová príprava 1 

 
Mgr. Adamek Športová príprava 2 

 
Mgr. Daňová Kudlovčatá na cestách 

 
Mgr. Hudáková Pravopis v kocke 

Mgr. Kočanová Hry s hudbou 

 
Mgr.Kočanová Príprava na testovanie 9 

 
Mgr. Šutová Na testovanie bez obáv 

 
Mgr. Rohaľová Liečivá kozmetika 




