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BaPN – Be aware of and protect nature,  je medzinárodný projekt, ktorý sa 

realizuje v oblasti školských výmenných partnerstiev programu Erasmus+. Zameriava sa 

na environmentálne problémy a ich riešenia, zlepšenie občianskych kvalít a kľúčových 

kompetencii, na spoznanie nových prístupov a metód učenia/učenia. 

Hlavným cieľom je; 

* uvedomiť si environmentálne problémy a pracovať na spôsoboch riešenia 

* zoznámiť sa/naučiť sa a používať nové metody vyučovania/učenia 

* byť aktívnymi občanmi 

* zlepšovať kľúčové kompetencie a zručnosti 

* zlepšovať vedomosti v oblasti využívania IKT 

* rozšírovať svoje vedomosti 

* stretávať a spoznávať nové kultúry 

* prevziať zodpovednosť a získať sebadôveru 

* rozumieť politikám, prioritám a orgánom EÚ 

* šíriť  kultúrneho dedičstvo Európy 

BaPN realizujú partnerské školy z Holandska, Turecka, Španielska, Talianska a Slovenska 

pod vedením holandského partnera. Počas BaPN všetci partneri vykonajú päť rôznych 

vzdelávacích/vyučovacích/školiacich aktivít. Každej z aktivít sa zúčastnia 4 študenti a 3 

učitelia z kaˇydej partnerskej školy. Zatiaľ čo študenti budú pracovať na 

environmentálnych problémoch a ich riešeniach, ako je globálne otepľovanie, znečistenie 

atď., učitelia im pomôžu a usmernia ich pri vykonávaní týchto aktivít 

pomocou/zoznámením sa s novými vyučovacími metódami, ako je Fenomenálne učenie, 

Flipped Classroom, CILL, Task Based Learning. , počítačové vzdelávanie atď. 

BaPN (Be aware of and Protect Nature) is an International project to be carried out in the 

field of School Exchange Partnerships of Erasmus+. BaPN aims to make the participants and 

other stakeholders aware of the popular environmental problems and solution while making them 

improve their citizenship qualities and key competences and also meet new Teaching/Learning 

approaches and methodologies. BaPN consists of variable acts for students and teachers which 

manages to combine them in good harmony. 

The main objectives of BaPN are to make all parts; 

* be aware of environmental problems and work on solution ways 

* meet/learn and use new Teaching/Learning methodologies 

* be active citizens and take action into social matters 

* improve their key competences and skills 

* improve their ICT usage capacity 



* broaden their knowledge 

* meet and learn about new cultures 

* take responsibility and gain self confidence 

* understand the EU policies, priorities and EU bodies 

* spreading the physical Cultural Heritage of Europe 

BaPN is executed by partner schools from Netherlands, Turkey, Spain, Italy and Slovakia in the 

leadership of the Dutch partner,  During BaPN, all partners perform five different 

Learning/Teaching/Training activities. 4 students and 3 teachers from each partner will attend to 

those LTTAs. While students work on environmental problems and their solutions such as 

Global Warming, Pollution etc., teachers will help and guide them to execute those activities by 

using/meeting new teaching/learning methodologies such as Phenomenal Learning, Flipped 

Classroom, CILL, Task Based learning, Computer Contributed Learning etc.. 

 

 

PANEL ERASMUS+ 

OKTÓBER 2018 

V priestoroch školy bol vytvorený panel Erasmus+. Všetky informácie 

súvisiace s projektom sme umiestnili na panel. Poskytli sme informácie o všetkých 

partnerských školách. Počas celého projektu sme pravidelne aktualizovali 

informácie o prebiehajúcich aktivitách. 

ERASMUS PANEL  

OCTOBER 2018 

An Erasmus+ panel was created on the school premises. We have placed all the 

information related to the project on the panel. We provided information about all partner 

schools. Throughout the project, we regularly updated information on ongoing activities. 

 

 

SÚŤAŽ O PROJEKTOVÉ LOGO  

OKTÓBER – NOVEMBER 2018 

Súťaž o logo projektu sa konala v mesiacoch október a november. Tejto súťaže sa 

zúčastnilo 40 žiakov. Víťazné logá boli predstavené všetkým partnerom na stretnutí v 

Turecku. 

 



LOGO COMPETITION  

 OCTOBER – NOVEMBER 2018 

Logo competition was held during the months of October and november. 40 pupils took  

part in this compettition. The winning logoes were presented to all partners. 

 

VÝMENNÝ POBYT – TURECKO 

25. 11.2018 – 1.12.2018 

V skorých ranných hodinách 25. novembra 2018  sa nám v rámci projektu ERASMUS+ 

začalo týždňové dobrodružstvo. Spolu s pani riaditeľkou a pani učiteľkami sme sa vybrali do 

Turecka.  Hlavnou myšlienkou projektu je Be Aware of and Protect Nature /Buď zodpovedný a 

chráň prírodu/ a v tomto duchu sa niesol aj celý týždeň. Cieľom našej cesty bolo prímorské 

mesto Antalya.       

Hoci bola cesta dlhá, neprekážalo nám to, pretože sme sa veľmi tešili na zážitky a hlavne 

na nových priateľov, ktorí mali pricestovať z Talianska, Holandska a Španielska. Obidva lety 

boli príjemné a v nedeľu večer sme sa v hoteli stretli s rodinami, u ktorých sme celý týždeň 

výmenného pobytu bývali. 

     Milé privítanie riaditeľom tamojšej školy, zábavný kultúrny program pripravený žiakmi, 

prezentácie vycestovaných žiakov, prehliadka školy,  postupné nadväzovanie priateľstiev a 

návšteva úchvatných vodopádov – to všetko tvorilo  program prvého dňa. 

     Na druhý deň sme si vyskúšali byť žiakmi v ich škole a poobede sme objavovali starobylé 

pamiatky v meste Side.  

     V stredu ráno prišiel náš čas a my  sme  priateľom  mohli predstaviť naše krásne Slovensko, 

naše mesto a našu školu. Poobede sme navštívili neďaleké mesto Alanyu, prezreli si zrúcaniny i 

nádherný prístav. 

Vo štvrtok sme si vyskúšali tímovú prácu s cudzincami,  ktorou bolo vytvorenie 

projektov o znečisťovaní našej Zeme. Oslávili sme aj ich Deň učiteľov, ochutnali sme tortu a 

ďalšie turecké dobroty. Poobede sme navštívili radnicu a prijali nás predstavitelia mesta. 

Štvrtkový program sme ukončili návštevou nákupného parku. S nadšením sme sa pustili do 

nakupovania darčekov pre našich blízkych. 

     V piatok sme objavovali krásy  starého mesta, videli sme nádherné vodopády a Antalyu ako 

na dlani, keď nás autobus vyviezol vysoko do hôr a absolvovali sme jazdu výletnou loďou po 

Stredozemnom mori. Naše peňaženky sme odľahčili po nákupoch v pravom tureckom bazári. 

Vyskúšali sme zjednávať ceny a veruže sa nám aj darilo. Po nákupoch sme sa vybrali  na 

spoločnú slávnostnú večeru aj s tureckými  rodinami. 

Posledný večer bol vyvrcholením celého pobytu.  Všetci sme sa po večeri presunuli do 

ich školy, čakalo nás tam prekvapenie v podobe kultúrneho vystúpenia. Dobre sme sa zabávali a 

najväčším zážitkom  pre nás bolo vidieť turecké ľudové tance. Nastala chvíľa lúčenia, slzičiek, 

vymieňania emailových a facebookových adries. 



     Veľké ďakujem patrí rodičom tureckých  spolužiakov, ktorí vystupovali v pozícii našich 

náhradných rodín na niekoľko dní. Všetci k nám boli veľmi milí a starali sa o nás ako o vlastné 

deti. 

 Obrovské poďakovanie venujeme našej pani riaditeľke P.Škerlíkovej, pani učiteľke A. 

Janošovej a pani učiteľke A. Daňovej, že sme sa vôbec mohli zúčastniť výmenného pobytu v 

Turecku a hlavne projektu ERASMUS+, že zapojil práve našu školu do tohto projektu. 

Elena Engelová, Anna Radová, Viktória Šepeľová , Natália Bytnárová 

 

 

 

AKO NAUČIŤ DETI ŠETRIŤ ENERGIU?  

PREDNÁŠKA  31.1.2019 

Zásady šetrenia energiou by dnes už mali poznať aj malé deti. Väčšinu energie 

spotrebujeme každý deň bez toho, aby sme si to uvedomovali. Starší žiaci pripravili pod 

dohľadom vyučujúcich pre svojich mladších spolužiakov sedem tipov, ako ľahko šetriť 

energiu a zároveň chrániť našu planétu: kratšie sprchy - na napustenie vane potrebujete v 

priemere 95 litrov teplej vody, na rýchlo iba sedem sprcha, raňajky a večera - príprava 

jedla bez použitia elektriny, vypnutie svetiel, dlhšie na konzole? - šetrič obrazovky vlastne 

nešetrí žiadnu energiu, vyčistite si zuby - vypnite vodu, hrajte na šetrenie - na zabezpečenie 

rýchlej výmeny vzduchu je vhodné nárazové vetranie, neotvárajte zbytočne chladničku. 

 

 



HOW TO TEACH CHILDREN TO SAVE ENERGY 

31JANUARY  2019 

Today, even young children should know the principles of energy saving. We use most of 

our energy every day without realizing it. Older pupils have prepared  under the supervision of 

techers for their younger classmates seven tips on how easy it is to save energy while protecting 

our planet: shorter showers - you need an average of 95 liters of hot water to fill the bath, only 

seven for  quick shower, breakfast and dinner - preparing food without  using electricity, turn off 

the lights, longer on the console? - the screen saver does not actually save any energy, brush your 

teeth - turn off the water, play to save - shock ventilation is suitable to ensure quick air exchange, 

do not open the refrigerator unnecessarily. 

 

 

SVETOVÝ DEŇ VODY  

22.MAREC 2019 

V tento deň sme zrealizovali pre žiakov prednášku o dôležitosti vody, priblížili 

kolobeh vody v prírode, kde všade sa voda nachádza a aká je dôležitá pre ľudí, zvieratá, aj 

rastliny. Pri umývaní rúk sme si pripomenuli, že voda je vzácna a treba ňou šetriť. 

Nechýbali ani vodné hry, no najviac sa žiakom páčilo experimentovanie s vodou, keď si 

mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie pri zaujímavých pokusoch.  Prostredníctvom tejto 

aktivity deti získali dôležité poznatky o tom, aká je voda dôležitá pre každého z nás a tiež, 

že je obrovským darom prírody. 

Niektorí žiaci navštívili Vihorlatské múzeum, aby sa pri príležitosti Svetového dňa 

vody formou zážitkového vyučovania dozvedeli zaujímavosti o vode. Vypočuli si tematickú 

interaktívnu prednášku, ktorá bola spojená s diskusiou. Zdôrazňoval sa význam vody, 

potreba ochrany vodných zdrojov a právo jednotlivca na nezávadnú vodu. Žiaci sa 

dozvedeli, kde okolo seba môžeme nájsť vodu, kolobeh vody v prírode, o čistiarni 

odpadových vôd. Na základe získaných poznatkov si žiaci vytvorili základné hospodárenie 

s vodou prístupné všetkým. Cieľom týchto aktivít bolo hravou formou pomôcť pochopiť 

témy významu a ochrany vôd. 

 

WORLD WATER DAY  

22 MARCH 2019 

On this day, we gave a lecture to our students about the importance of water, we 

approached the water circle in nature  and the importance of water for people, animals and 

plants. When washing our hands, we reminded ourselves that water is scarce and needs to be 

saved. There were also water games, but the students liked experimenting with water the most 

They could test water properties and reactions in interesting experiments. Through this activity, 

the children gained important knowledge about how important water is to each of us and also 

that it is a huge gift of nature. 



Some pupils visited Vihorlat Museum to learn interesting facts about water on the 

occasion of World Water Day in the form of experiential teaching. They listened to a thematic 

interactive lecture, which was connected with the discussion. The importance of water, the need 

to protect water resources and the individual's right to safe water were emphasized. Pupils 

learned where around us we can find water, the water circle in nature, about the wastewater 

treatment plant. Based on the acquired knowledge, students created a basic management of water 

accessible to all. The aim of these activities was to playfully help to understand the themes of the 

importance and protection of water. 

 

 

 

 

SLOVENSKO  

7.4-13.4.2019 

 

Základná škola Kudlovská 11 v Humennom sa môže už po tretíkrát pochváliť účasťou na 

medzinárodnom projekte výmenných pobytov žiakov. Predtým to boli projekty Comenius a teraz 

je to Erasmus+. Názov projektu je BE AWARE OF AND PROTECT NATURE ( Buď 

zodpovedný a chráň prírodu). 



Prvou krajinou, ktorá hostila učiteľov a žiakov z Holandska, Talianska, Španielska a 

Slovenska bolo Turecko začiatkom decembra 2018. Štafetu prevzalo Slovensko a celý týždeň od 

7. do 13. apríla naša škola hostila 16 žiakov a 12 učiteľov zo spomínaných krajín. Naši 

zahraniční spolužiaci sa stali súčasťou našich rodín, našich školských lavíc a našimi kamarátmi. 

Program, ktorý sme pre nich pripravili korešpondoval s témou projektu, bol nielen poučný ale aj 

poznávací a zábavný. 

Prvý deň po úvodnom milom privítaní a prehliadke našej školy sme boli prijatí 

primátorom nášho mesta Milošom Meričkom, ktorý sa našim hosťom poďakoval za milú 

návštevu a poprial im pekne strávený týždeň v našom meste. Nasledovala prehliadka 

Humenského zámku, skanzenu a popoludňajšie aktivity zamerané na zoznamovanie a 

predstavovanie jednotlivých škôl, miest, krajín. 

Každoročne naše učiteľky SJL a VYV organizujú na našej škole súťaž Bibliotéka do 

ktorej tentokrát zapojili aj našich nových spolužiakov. Najprv sme si prečítali v anglickom 

jazyku zaujímavý príbeh o vode. Pochopenie príbehu sme si vyskúšali najprv zadávaním otázok 

jednotlivým skupinám, ktoré tvorili žiaci z jednotlivých krajín a potom každá skupina mala za 

úluhu zobraziť problematiku odohrávajúcu sa v príbehu na výkres s použitím troch odpadových 

materiálov. Žiaci si s úlohami veľmi dobre poradili a v piatok počas záverečného večera svoje 

práce prezentovali, za čo si vyslúžili veľký potlesk. Poobede sme sa vybrali na výlet k vodnej 

nádrži Starina, ktorý bol pre všetkých veľmi poučný a zaujímavý. Po návrate z výletu nás v škole 

čakal hrnčiarsky majster z Pozdišoviec, ktorý nás zasvätil do tajov hrnčiarstva a vyčaril všetkým 

na tvárach spokojnosť a úsmev, pretože ich snaženie vyvrcholilo hotovou krásnou miskou alebo 

vázou. 

Stredajšie dopoludnie sa nieslo v duchu otvorených hodín, kde vyučujúca na prvom 

stupni prepojila hodinu matematiky a slovenského jazyka s kanisterapiou za pomoci asistentky, 

ktorá túto metódu použila aj na druhom stupni pri práci so žiakom s Dawnovým syndrómom. 

Využívanie alternatívnych metód vo vyučovaní a zážitkové učenie je pre žiakov prínosom a je 

neodmysliteľnou súčasťou vyučovania na našej škole. Medzinárodný stolnotenisový turnaj bol 

milým spestrením nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Krásne popoludnie sme strávili na ranči 

v Kamienke, kde sme si mohli zajazdiť na koníkoch, zastrieľať s lukom a šípom, zhotovovať 

koše z odpadových materíálov, pochutnať si na opečenej klobáske alebo iba tak relaxovať v lone 

prírody. 

Vo štvrtok sme navštívili Opálové bane v Slanských vrchoch a Belianskú jaskyňu vo 

Vysokých Tatrách. Pre našich zahraničných hostí to boli unikátne skvosty nášho Slovenka, ktoré 

v nich zanechajú trvalú spomienku. 

V piatok sme sa opäť vrátili do nášho mesta. Po otvorenej hodine HUV, kde všetci spolu 

pripravovali tanec na známu východniarsku pesničku „A ja taka dzivočka“ s ktorou sa mali 

predstaviť na večernom programe, sme našich hostí zaviedli  do Humenského kostola Všetkých 

Svätých. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého z histórie kostola. Naše aktivity potom pokračovali 

v školskej kuchynke, kde všetci pripravovali to najtypickejšie z kuchyne svojej krajiny, aby sa 

tým mohli popýšiť. A večer už patril nám všetkým, žiakom, učiteľom, rodičom. Niesol sa 

vduchu kultúrného programu, odovzdávania certifikátov, prezentácií jedál, prezentácií prác 

žiakov a spoločného fotenia s rodičmi, ktorí sa stali mamou a otcom na celý týždeň aj pre iné 

deti. 



Bol to večer šťastia, spokojnosti ale aj spomienok a slzičiek. Ale o tom je takýto projekt, 

o vytváraní nových priateľstiev,  komunikácii,  spoznávaní nových krajín, kultúr, učení sa novým 

veciam a spoločnom úsilí chrániť naše prírodne bohatstvo. 

 

Veľké poďakovanie patrí našej pani riaditeľke za vypracovanie projektu, všetkým 

vyučujúcim, ktorí participovali na projekte, našim skvelým žiakom za veľkú pomoc kedykoľvek 

sme ju potrebovali, rodičom našich žiakov za pohostinnosť a našim hosťom za ich dojemné 

slová vďaky keď sa s nami lúčili. 

                                                                                   Mgr. Adriana Janošová 

 

 
 

 



 

 

 

 

DEŇ ZEME – PROJEKTOVÉ UČENIE  

22.APRÍL2019 

Žiaci tretieho ročníka na hodine prírodovedy vypracovali spoločný projekt „Chráň 

prírodu“. Deti vytvorili stromček s motýľmi rôznych farieb. Tento strom symbolizuje 

farebnú a rozmanitú prírodu našej planéty. Túto farebnosť a rozmanitosť možno zachovať 

pre budúce generácie len vtedy, ak budeme všetci spoločne chrániť našu planétu. Deti 

preto pod farebné motýle nalepili zelené listy s odkazmi, ako chrániť našu prírodu. 

EARTH DAY - PROJECT BASED LEARNING  

 22.APRIL2019 

Third-grade students developed a joint project "Protect Nature" during their Science 

class.  The children created a tree with butterflies of different colors. This tree symbolizes the 

colorful and diverse nature of our planet. This colorfulness and diversity can only be preserved 

for future generations if we all protect our planet together. Therefore, under the colorful 

butterflies, the children stuck green leaves with references on how to protect our nature. 

 

 

ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD. EXKURZIA  

30. APRÍL2019 

Žiaci v rámci projektu Erasmus + a hodín chémie navštívili v našom meste čistiareň 

odpadových vôd, ktorá patrí k najmodernejším na Slovensku. Cieľom bolo dozvedieť sa, 

ako sa odpadová voda čistí a ako sa pravidelne kontroluje. Žiaci sa dozvedeli, že vodou v 

čističke sú splašky z domácností, odpadové vody z rôznych závodov a závodov a dažďová 

voda. Upozornili ich aj na to, aby sme do záchoda nehádzali vlhké uteráky, tampóny či iné 

hygienické potreby, pretože upchávajú kanalizáciu. 



SEWAGE TREATMENT PLANT. EXCURSION  

30 APRIL 2019 

Pupils visited a wastewater treatment plant in our city, which is one of the most modern 

in Slovakia,  as part of the Erasmus + project and Chemistry lessons. The aim was to learn how 

wastewater is treated and how it is regularly inspected. Pupils learned that the water in the 

treatment plant is sewage from households, wastewater from various plants and factories and 

rainwater. They were also warned that we should not throw wet towels, tampons or other 

hygiene items into the toilet, because they clog the sewer. 

 

 

VÝMENNÝ POBYT – HOLANDSKO  

14. 9. -21.9.2019 

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

Erasmus + výmenný pobyt v krajine tulipánov- Holandsku. Život v hosťujúcej rodine si 

vyskúšali žiačky: Sofia Gombitová z 9.A, Stela Čokotová z 7.B, Ela Behúnová z 7.B a Soňa 

Kurillová z 7.B. Do mestečka Hoorn ich sprevádzali pani učiteľky: Ľudmila Saloková, Jana 

Kožíšková a Ivana Kočanová.  Žiačky 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. 

                                                                           Ela Behunová, 7.B 



 

 



 

 

DISKUSIA O VÝZNAME SEPAROVANIA ODPADU  

OKTÓBER 2019 

V mesiaci október sa uskutočnili besedy o triedení odpadu.  Vyvrcholením bola 

návšteva separačného dvora Technických služieb v Humennom. Žiaci videli triedičku 

plastov, kde zamestnanci triedia plastové fľaše podľa farby, pozorovali  prácu s papierom, 

ktorý je rozdelený na kartón a ostatnú takzvanú spisovinu. Osobitnou zložkou boli fľaše z 

acidofilného mlieka i rôzne tégliky z jogurtov či obaly z nebezpečných látok a prípravkov. 

Na zbernom dvore videli aj elektro odpad a nádoby s rôznymi škodlivými olejmi. Žiaci 

nadobudli úplne iný pohľad na odpad a jeho separovanie, ktoré je veľmi potrebné pre našu 

prírodu, celú spoločnosť, no najmä pre budúce generácie. 

 

DISCUSSION ON THE IMPORTANCE OF WASTE SEPARATION – 

OCTOBER 2019 

Discussions on waste sorting took place in October. Students visited the separation yard 

of the Technical Services in Humenné. They saw a plastic sorting machine, where staff sorted 

plastic bottles by color, observed work with paper, which is divided into cardboard and other so-

called documents. They also saw electrical waste and containers with various harmful oils. 

Pupils have taken a completely different view of waste and its separation, which is very 

necessary for our nature, the whole society, but especially for future generations. 



 

 

 

ZBER PAPIERA A VRCHNÁKOV Z PET FLIAŠ  

NOVEMBER 2019 

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 sme sa rozhodli 

zorganizovať intenzívny zber papiera a vrchnákov z PET fliaš, ktorý sa uskutočnil v dňoch 

od 22. do 24. októbra 2019. spolu sme vyzbierali  14 ton papiera  a 118,5 kg vrchnákov. 

 

 

COLLECTION OF WASTE PAPER AND LIDS FROM PET BOTTLES 

NOVEMBER 2019 

The issue of the environment and waste separation has become top issue in recent years. 

It is one of the most important steps to prevent pollution and thus contribute to the protection of 

the environment. Based on this idea, we decided to organize an intensive collection of paper and 

lids from PET bottles, which took place from 22 to 24 October 2019. Together, we collected 14 

tons of paper and 118.5 kg of lids. 



 

RASTIEME SPOLU 

18. NOVEMBER 2019 

Dňa 18. 11. 2019 žiaci štvrtého ročníka vysadili 70 ks stromčekov – tuju 

smaragdovú. Prečo sme sa tak rozhodli? Jeden strom ročne pripraví dosť kyslíka pre život 

dvoch ľudí a absorbuje toľko uhlíkových emisií, koľko vyprodukuje auto pri najazdení cca 

40000km. Stromy poskytujú jedlo a prístrešie voľne žijúcim živočíchom. Stromy sú 

ekologické, obnoviteľné a plne recyklovateľné. Ľudia, ktorí žijú v okolí stromov sú 

spokojnejší a zdravší. Táto planéta je jediná ktorú máme a náhradnú v dohľadnej dobe 

neponúka žiaden e-shop a preto si naši štvrtáci zasadili vlastný strom. 

WE GROW TOGETHER 

18 NOVEMBER 2019 

On November 18, 2019, our students planted 70 trees at our school yard. Why did we 

make that decision? One tree annually prepares enough oxygen for the lives of two people and 

absorbs as much carbon emissions as a car produces when driving about 40,000 km. The trees 

provide food and shelter for wildlife. The trees are ecological, renewable and fully recyclable. 

People who live around trees are happier and healthier. This planet is the only one we have and 

no e-shop offers a replacement in the foreseeable future, which is why our fourth-graders have 

planted their own tree. 

 

 

 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 

DECEMBER 2019 



Predvianočnou atmosférou sme si spríjemnili  tvorivým dielňami. Pripomenuli sme 

si  tradície našich predkov a tak podávame tak štafetu ďalšej a ďalšej generácii. Hoci 

tradičné sa mieša s moderným, čaro Vianoc býva neopakovateľné. Na Vianoce sa najviac 

tešia deti, ktoré majú z príprav a tajomného očakávania darčekov najväčšiu a 

najúprimnejšiu radosť. Naši žiaci vytvoriť rôzne zaujímavé vecičky a darčeky z plstia, 

vosku, plastu, dreva, kartónu či papiera. 

CHRISTMAS WORKSHOPS 

DECEMBER 2019 

We enjoyed the pre-Christmas atmosphere with creative workshops. We have 

remembered the traditions of our ancestors. Although traditional mixes with modern, the charm 

of Christmas tends to be unrepeatable. At Christmas, the children who enjoy the greatest and 

most sincere joy in preparing and mysteriously expecting gifts are the most happy. Our students 

create various interesting things and gifts from felt, wax, plastic, wood, cardboard or paper. 

 

 

 

VÝROBA VLASTNEJ ENERGIE. PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE –  

30. DECEMBER 2019 

Aktivita začala prednáškou na tému: Výroba vlastnej energie. Odborník na danú 

tému vysvetlil študentom, ako si vyrobiť vlastnú energiu. Dozvedeli sa, ako sa vyrába 

elektrina zo slnečnej energie, vetra či mora, ako fungujú solárne panely či veterná turbína. 

Študenti následne vytvorili plagáty alternatívnych zdrojov energie. 



 

PRODUCING OWN ENERGY. PROJECT BASED LEARNING 

30 DECEMBER 2019 

Activity started wit lecture on topic: Produsing own energy. An expert on the topic 

explained to the students how to produce their own energy. They learned how to produce 

electricity from solar energy, wind or the sea, how solar panels or wind tirbune work.  The 

students then created posters of alternative energy sources. 

 

BIODIVERZITA A FLÓRA A FAUNA NA SLOVENSKU. PPT  

29.APRIL 2020 

Všetky školy na Slovensku prešli z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 na 

dištančné vzdelávanie. Študenti napriek tomu pracovali na plánovaných projektových 

aktivitách. V priebehu mesiaca apríl žiaci 8. ročníka prezentovali prezentácie na tému: 

Biodiverzita a flóra & fauna na Slovensku. 

BIODIVERSITY AND FLORA & FAUNA IN SLOVAKIA. PPT  

29 APRIL 2020 

All  schools in Slovakia switched to distance learning due to the pandemic situation of 

Covid 19. The students nevertheless worked on the planned project activities. During the month 

of April, 8th grade students presented presentations on the topic: Biodiversity and Flora & Fauna 

in Slovakia. 

ZBER PAPIERA A VRCHNÁKOV Z PET FLIAŠ  

SEPTEMBER 2020 

Životné prostredie, jeho ochrana, ale i znečisťovanie je dennom záležitosťou 

každého jedného z nás. Preto na základe spomínaných faktorov sme opäť  zorganizovali v 

mesiaci september zber papiera a vrchnákov z PET fliaš. 

COLLECTION OF WASTE PAPER AND LIDS FROM PET BOTTLES 

SEPTEMBER 2020 

The environment, its protection, but also pollution is a daily matter for each and every 

one of us. Therefore, based on the mentioned factors, we again organized the collection of paper 

and lids from PET bottles in September. 



 

 

 

 

VIANOČNÉ POZDRAVY MEDZI PARTNERMI PROJEKTU ERASMUS+ 

DECEMBER 2020 

V čase Vianočných sviatkov na seba mysleli aj žiaci z krajín, ktorí s nami 

participujú na projekte Erasmus+. Naši žiaci prvého stupňa vytvorili krásne Vianočné 

pozdravy. Dorozumievacím jazykom bola angličtina a priania Merry Christmas and 

Happy New Year alebo We wish you a Merry Christmas, … nás všetkých zahriali pri 

srdiečku.  

CHRISTMAS GREETINGS EXCHANGE  

BETWEEN ERASMUS + PROJECT PARTNERS  

DECEMBER 2020 



During the Christmas holidays, students from countries participating  in the Erasmus + 

project also thought of themselves. Our younger students created beautiful Christmas cards. The 

language of communication was English and the wishes: Merry Christmas and Happy New Year 

or We wish you a Merry Christmas,…  warmed us all to the heart. 

 

STAŇ SA DOBRODRUHOM NA HORNOM ZEMPLÍNE  

APRÍL 2021 

V rámci  spoznávania prírody, histórie a tradícii regiónu v ktorom žijeme sme  

virtuálne navštívili  známe i menej známe lokality tohto výnimočného územia, ktoré má 

svoje čaro v každom ročnom období. V rámci projektového vyučovania sme si priblížili 

miesta, ktoré už deti navštívili a ktoré by v budúcnosti ešte chceli navštíviť a takýmto 

spôsobom sme sa snažili v mladých ľuďoch budovať vzťah k oblasti, v ktorej sa narodili 

a v ktorej žijú.  

BECOME AN ADVENTURER IN HORNÝ ZEMPLÍN  

APRIL 2021 

As part of discovering the nature, history and traditions of the region in which we live, 

we took part on virtual tour of the most famous sites  of this exceptional area, which has its 

charm in every season. As part of the project teaching, we approached the places that the 

children have already visited and which they still wanted to visit in the future, and in this way we 

tried to build a relationship in young people to the area in which they were born and in which 

they live. 

 

 

PREDNÁŠKA O 3R 

3R ZNIŽUJÚ RECYKLÁCIU OPÄTOVNÉHO POUŽITIA  

9.Jún 2021 



Vo všetkých triedach našej školy sa uskutočnili prednášky 3R. Zamerali sme sa na: 

Prevenciu - Minimalizovanie odpadu uvedomelým nákupným správaním, Opätovné 

použitie - Nevyhadzujte všetko! Sú veci, ktoré sa dajú znova použiť a môžu poslúžiť 

niekomu inému. (Oblečenie), Recyklácia – Ak sa nedajú opätovne použiť, riadne ich 

recyklujte!, Energetické využitie – Premeňte odpad na hodnotu. Či už tepelné alebo 

elektrické., Skládkovanie - Najvhodnejším spôsobom likvidácie odpadu je skládkovanie. 

3R - LESSONS ABOUT 3R -3R REDUCE REUSE RECYCLE  

9 June 2021 

3R lectures were held in all classes of our school. We focused on: Prevention - Minimize 

waste by conscious shopping behavior, Reuse - Don't throw everything away! There are things 

that can be reused and can serve someone else. (Clothing), Recycling - If they cannot be reused, 

recycle them properly !, Energy recovery - Turn waste into value. Whether thermal or electrical., 

Landfilling - The most suitable way of disposing of waste is landfilling. 

 

DO ŠKOLY NA BICYKLI 

September – Október 2021 

Aj vám sa zdá, že v autách trávime až priveľa času? Od pondelka 27.09.2021 sme 

poniektorí vymenili autá za kolobežky lebo nám záleží na ekologickej preprave a zlepšení 

cyklistickej mobility. Vyzvali sme nielen žiakov ale aj všetkých zamestnancov školy aby 

prišli do školy inak ako autom či autobusom, aby použili bicykel, kolobežku, odrážadlo 

alebo prišli jednoducho peši. Krátka cesta do školy môže byť príjemná pešo či na bicykli, 

tak ako kedysi. Cieľom tejto aktivity je návrat zdravého dochádzania do školy. 

TO SCHOOL BY BIKE 

September – October 2021 

Do you think we spend too much time in cars? From Monday 27.09.2021 we have 

exchanged cars for scooters because we care about ecological transport and we want to improve 

cycling mobility. We invited not only students but also all school staff to come to school other 

than by car or bus, to use a bicycle, scooter, bouncer or simply come on foot. A short trip to 

school can be pleasant on foot or by bike, as it used to be. The aim of this activity is to return to 

healthy schooling. 



 

 

 

 

 

OLÁÁÁ, LESNÁ PEDAGOGIKA NÁS VOLÁ… 

SEPTEMBER 2021 

Ak sa spojí so zážitkovým učením ako najmodernejším trendom vo vzdelávaní, 

vytvorí sa jedinečnú kombinácia a preto k nám prišli  lesní pedagógovia . Tí so žiakmi 

pracovali v prostredí, ktoré detailne poznajú- v lesoparku. Keďže chceli u žiakov vytvoriť 

trvalý  a pozitívny vzťah k prírode,  museli uviesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé 

aktivity. Aktivity im umožnili  samostatne pozorovať, vyhľadávať, objavovať a získavať 

vedomosti. Veríme, že spoznávanie lesa a prírody bolo pre naše deti prínosné a podporilo 

budovanie trvale pozitívneho vzťahu k prírode, lesu a životnému prostrediu. 

OLÁÁÁ, FOREST PEDAGOGY IS CALLING US…  



SEPTEMBER 2021 

If  experiential learning is combined with  the most modern trend in education, a unique 

combination will be created and therefore forest educators came to our school. They worked with the 

students in an environment that they know in detail - in the forest park. Because they wanted to create a 

lasting and positive relationship with nature in the students, they had to introduce cheerful and playful 

activities into the teaching process. The activities enabled them to independently observe, search, 

discover and acquire knowledge. We believe that getting to know the forest and nature has been 

beneficial for our children and has supported the building of a lasting positive attitude towards nature, the 

forest and the environment. 

 

 

 

VIRTUÁLNA MOBILITA – TALIANSKO  

 20. – 24. September 2021 

 

V týždni od 21. 9. do 24.9. 2021 sa ZŠ Kudlovská zúčastnila virtuálnej mobility v rámci 

projektu Erasmus + s názvom Beaware of and protectnature – Buď rozumný a chráň prírodu. 



Hostiteľskou krajinou, čiže krajinou ktorá nás virtuálne sprevádzala Sicíliou a 

pripravovala pre nás aktivity zamerané na ochranu životného prostredia bolo Taliansko. Na 

projekte okrem nás participovali ešte školy z Turecka, Španielska, Holandska. Bolo nám veľmi 

ľúto, že sme sa nemohli osobne stretnúť s našimi spolužiakmi z týchto krajín, ktorých už osobne 

poznáme, nakoľko navštívili našu školu a takisto sme spolu navštívili školy v ostatných 

krajinách. Boli sme radi, že sme sa po dlhšej dobe mohli aspoň takouto formou stretnúť. 

Na pondelkovom meetingu nás privítali nielen talianski partneri ale aj primátorka mesta a 

riaditeľ školy. Nasledovali videa a prezentácie jednotlivých krajín, miest, škôl,… Zahrali sme si 

aj hru, kde sme mali vopred pripraviť logo, ktoré nás najviac charakterizuje  a v náhodne 

vybratom poradí sme sa postupne predstavovali. V tento deň sme dostali aj úlohu zhotoviť 

repliku umeleckého diela nášho slávneho maliara. 

V utorok sme si najprv pozreli video o ochrane životného prostredia a organizáciách v 

Taliansku, ktoré sa zaoberajú ochranou morského sveta. Potom sme mali za úlohu z uvedených a 

vopred pripravených ingrediencii a pomocou video návodu talianskych žiakov pripraviť 

dezinfekčné mydlo. Podarilo sa! 

Už sme sa tešili na stredu, pretože sme mohli hoc len virtuálne cestovať po Sicílii. Po 

zhliadnutí videa sme si stiahli aplikáciu Google Eartapp a hľadali sme 10 najkrajších miest ktoré 

nám predstavili. Vyhral ten kto poslal všetkých 10 snímok obrazovky, to znamená, že sa dostal 

všade. Náš tím bol aj v tejto oblasti THE BEST. 

Vo štvrtok sme pracovali pomocou PC a slúchadiel. Rozdelili nás do 4 skupín: papier, 

plast, kov a sklo. Skupinu tvorili 5 žiaci, každí z inej krajiny. Mali sme spolu rozoberať problém 

ako recyklovať, obmedziť a znovu použiť odpadové materiály. Súčasťou diskusie bolo vytvoriť 

knihu na danú tému. Výsledné práce sme si na záver pozreli a zhodnotili, že to bola veľmi 

poučná aktivita a uvedomili sme si, že ak nepriložíme ruku k dielu tak si úplne zničíme našu 

planétu. 

Piatok sa niesol v duchu rozlúčky. Každá krajina prezentovala svoje majstrovské dielo – 

repliku obrazu slávneho maliara. Túto úlohu sme zverili do rúk našim učiteľkám VYV Mgr. 

Ivane Kočanovej a Mgr. Milote Brečkovej, ktoré s našimi šikovnými spolužiakmi vytvorili 

krásne obrazy, za ktoré sme zožali veľký potlesk. 

Záverečné slová vďaky, spomienok, možného budúceho stretnutia a spoločnej pesničky 

na rozlúčku ukončili poslednú mobilitu projektu Beaware of and protectnature. 

 

 Mgr. Paulína Škerliková,   Mgr. Adriana Janošová, Adam Fabián, Samuel Galajda, Filip Antal, 

Martin Janošov a Ján Engel 

 



 

 

 

 

 



DEŇ STROMOV  

 20. OKTÓBER 2021 

Na záver nášho projektu BaPN sme oslovili všetky  základné školy nášho mesta. 

Medzinárodný deň stromov, ktorý sa oslavuje 20.10.,  sa nám stal inšpiráciou, ako vyjadriť 

to, že naša Zem je pre nás dôležitá, a že sa vieme spoločne zasadiť za dobrú vec. Podarilo 

sa nám za každú školu zasadiť strom, čo v nás zanechalo príjemný pocit a radosť zo 

spoločného stretnutia. Zasadili sme ovocné stromy – jablone, hrušky a slivky. Veríme, že 

o pár rokov si pochutíme na prvom ovocí. A nezabudnime: Stromy nás nezištne 

obdarúvajú pozitívnou energiou, ktorá z nich neprestajne vyžaruje. 

TREE DAY  

 20 OCTOBER  2021 

At the end of our Erasmus ˇproject called BaPN – Be aware of and protect nature, we addressed 

all primary schools in our city. International Tree Day, which is celebrated on October 20, has become an 

inspiration for us to express that our Earth is important to us and that we can work together for a good 

cause. We managed to plant a tree for each school, which left us with a pleasant feeling and the joy of 

meeting together. We have planted fruit trees - apples, pears and plums. We believe that in a few years we 

will enjoy the first fruit. And let's not forget: Trees selflessly endow us with positive energy, which 

constantly radiates from them. 

 

 



 

 

 

DOVIDENIA 

GOOD BYE 


