
         

             SZŠ  Štiavnická 80, 034 01 Ružomberok

     Hodnotiaca správa MZ  za rok 2009/2010
V  školskom  roku  2009/2010  MZ  zasadalo  päťkrát  (  september,  november, 
január, apríl, jún). Na svojich zasadaniach sa priebežne riešili aktuálne problémy 
a viedli sa rozhovory a diskusie k celoročnému projektu.

 Témy

Nosnou  témou  celého  školského  roka  bolo  pokračovanie  celoškolského 
projektu „Dotyk s mestom“ s témou fauna a flóra, ktorý vyvrcholil spoločnou 
prezentáciou prác žiakov prvého a druhého stupňa na konci školského roka – 
v júni  v Kultúrnom  dome  v  Ružomberku.  Žiaci  zbierali  materiál  a poznatky 
v teréne.  Každá  trieda  mala  stanovenú  inú  lokalitu.  Spracovávali  to  do 
projektov  a prezentácií.  Na  záver  sa  všetko  zhrnulo  a využilo  pri  tvorbe 
divadelnej hry na tému fauna a flóra okolia Ružomberka.Pre mimoriadny ohlas 
sa uvažuje aj o pokračovaní v projekte po tretí krát. 

Projekty

Chráňme lesné   kráľovstvo  -  Let´s  save the  forest  kingdom  -  projektu  sa 
zúčastnili žiaci 3. ročníka

Projekt bol zameraný na poznávanie a ochranu lesa. Deti sme motivovali 
rôznymi spoločenskými a ekologickými hrami, ktorých zámerom bolo zlepšenie 
vzťahov detí k prírode a k sebe navzájom. Počas vychádzok do lesa mali za 
úlohu pozorovať lesné kráľovstvo, rastliny, živočíchy... Svoje pozorovanie 
zdokumentovali, vytvorili prezentácie, kreslili prírodu, tvorili z prírodných 
materiálov. 
Zaujímavou časťou bola tvorba príbehu o chlapcovi, ktorý znečisťoval les. 
Príbeh začali deti v českej škole (Litoměřice – Na Valech)  a ostaní účastníci 
projektu mali za úlohu ho dokončiť. Deti príbeh ilustrovali vlastnými kresbami 
a preložili do angličtiny. 



Projektu sa zúčastnilo 7 škôl ( Z Litvy, Poľska, ČR, SR, Rumunska, Turecka a 
Španielska). Každá škola uverejnila prezentáciu o sebe a  dokumenty o svojej 
činnosti na spoločnom blogu: http://forest2009.spaces.live.com a v spoločnom 
priestore: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16674 
Naša škola s českou zrealizovala dve videokonferencie, počas ktorých si 
vymenili svoje skúsenosti a poznatky, okrem toho sa navzájom naučili niekoľko 
pesničiek. 

Aktivity

 Naša  snaha  zvyšovať  čitateľskú  gramotnosť  u detí  sa  pretavila  nielen  do 
pravidelného čítania kníh v určený deň, ale aj do pravidelných návštev mestskej 
knižnice, kde sme vzájomne nadviazali užšiu spoluprácu. Štvrtáci  sa zúčastnili 
besedy so spisovateľom Romanom Bratom. Kde predviedli krátku dramatizáciu 
na motívy spisovateľovej knihy Môj anjel sa vie biť, ktorú si predtým prečítali.  
Po druhý rok sme boli  spoluorganizátormi už medzinárodného projektu Noc 
s Andersenom a v mesiaci kníh – v marci žiaci vytvárali mesačnú školskú prácu – 
vlastnú  knihu.  V  máji  sme do  školskej  knižnice  zakúpili  21  nových  knižných 
titulov. 

25.3.2010  sme  sa  v rámci  11.ročníka  Týždňa  slovenských  knižníc  zúčastnili 
celoslovenského čitateľského maratónu. Deti po celom Slovensku čítali presne 
určenú knihu ("Zverinec na siedmom poschodí " od slovenského spisovateľa P. 
Gajdošíka) a to tak, že každý zapojený čitateľ prečítal jednu stranu.

Naši pedagógovia sa pravidelne zúčastňovali na stretnutiach Klubu Moderných 
učiteľov, v snahe oboznámiť sa so zaujímavosťami a novinkami v pedagogickej 
praxi učiteľov.

Naši  žiaci  vytvorili  výtvarné  práce  propagujúce  firmu  EGEM.  Z ich  prác  sa 
vytvorili vizitky, kalendár propagujúce túto firmu.

Na jar pozorovali žiaci prvej triedy migráciu žiab.

Z netradičných vyučovacích metód sme preferovali prvky daltonského systému, 
ktoré  sme  aplikovali  v našich  tzv.  Daltonských  piatkoch.  Preto  sa  vyučujúce 
ročníkov 1. -4. zúčastnili Daltonskej konferencie vo Zvolene a niektoré následne 
aj v Brne.

Počas tohto roka sme zintenzívnili zbieranie materiálov v elektronickej podobe 
(didaktické materiály, testy, záznamy z besiedok, z akcií, prezentačné materiály 
o škole, taktiež databázu žiackych prác a prezentácií).

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16674
http://forest2009.spaces.live.com/


Akcie

Akcie, ktoré majú tradíciu: Šarkaniáda, Prvácka pasovačka (Teraz sa niesla pod 
názvom BUBU večer- spojený so spaním v škole. ),  Otvorené vyučovanie pre 
budúcich prvákov, Dni otvorených dverí každú prvú stredu v mesiaci,  Vianočné 
besiedky 1.  stupňa (  Tento rok sme spojili  sily  a vytvorili  sme divadelnú hru 
Vianočná  rozprávočka,  v ktorej  vystúpili   všetky  deti  1.stupňa.Hra  bola 
popretkávaná  pesničkami.  ),  Deň  priateľstva  (Valentín  ),   Deň  rodiny 
v spolupráci so SŠKD a SZUŠ Dotyk(MDD), Noc v školičke  ( Tohto roku stanovali 
v školičke  štvrtáci.  ),  Noc  s Andersenom,  Korčuľovanie  na  zimnom  štadióne, 
Mikulášsky deň ( V tomto roku bol zorganizovaný vo forme daltona, ŠvP, OČaP 
(1.-2. trieda Lúčky, 3. Trieda Kalvária, 4.trieda Ludrová) ...

Kultúrne  akcie: Počas  roku  sme  sa  zúčastnili  mnohých  kultúrnych  akcií. 
Začiatkom roka sme vzhliadli detskú operu Polepetko v Štátnom divadle Košice. 
Zaujímavé bolo aj divadelné predstavenie Červená čiapočka v anglickom jazyku. 
Boli sme podporiť aj našich žiakov, ktorí účinkovali v divadelnom predstavení 
O lakomej Barbore, ktorú nacvičili žiaci SZUŠ-Jánoš. V neposlednej rade to bolo 
predstavenie  skupiny  AJA  s názvom  Dobro  víťazí  nad  zlom.  Koncert  bol 
venovaný  boju  proti  šikanovaniu.  Naši  žiaci  vystúpili  s piesňami  aj  na  MS 
v hokejbale žien a na Bambiriáde.

Nové akcie

Týždeň  cudzích  jazykov –  v mesiaci  december  je  v kalendáriu  uvádzaný 
medzinárodný týždeň jazykov a v našej škole sa v každej triede prvého stupňa 
venoval priestor na získavanie slovnej zásoby z vybraných jazykov (1.ročník – 
ruský  jazyk,  2.ročník  –  taliansky  jazyk,  3.ročník  –český  jazyk,  4.ročník  – 
francúzsky  jazyk).  Výstupom  tohto  týždňového  snaženia  bolo  koledovanie 
anjelov v uliciach mesta, pričom žiaci využívali získanú slovnú zásobu vo forme 
vinšovania,  spievania  kolied,  prezentácie  prác  a rozdávania  vlastnoručne 
vyrobených prezentov.

Rozprávková kniha

Počas  mesiaca  marec  žiaci  pracovali  na  svojich  mesačných  prácach,  ktorých 
cieľom bola tvorba vlastnej rozprávky. Žiacke práce boli relizované v 2 formách 
Prvá  forma:   písomná podoba v dokumente  Microsoft  Word  a Power  Point, 
pričom zo zozbieraných detských prác vznikla jedna rozprávková kniha. Druhá 
forma:   ročníkové  predstavenie,  na  ktorom  sa  spolupodieľali  všetci  žiaci  I. 
stupňa.



Deň Zeme

Tohtoročný  Deň  Zeme  sme  zrealizovali  za  dverami  našej  školy  –VON  – 
v spolupráci so základnou školou Biely Potok, SVP – Povodím horného Váhu, 
rybárskym zväzom a KU Ružomberok. V doobedňajšom čase žiaci čistili brehy 
rieky Revúca, zbierali v odpadky vo vybraných lokalitách Ružomberka smerom 
k Bielemu Potoku. Poobedie sme prežili v areáli ZŠ Biely Potok, kde prebiehalo 
zážitkové vyučovanie na tému Životné prostredie a jeho ochrana formou súťaží, 
hier,...

Súťaže a umiestnenia v nich

Súťaž Súťažiaci Trieda Umiestnenie

Školské 
kolo

Okresné 
kolo

Krajské 
kolo

Celoslovenské 
kolo

Šach Richard Mojš

Kristína Chlepková

4. 3. miesto

účasť

Nie som 
si istá

Je to na diplome 
v škole

Anglická 
olympiáda

Bibiána Kardošová

Richard Mojš

Kristína Chlepková

4.

4.

4.

3.miesto

4.miesto

účasť

HK Didiana Jadroňová

Vanesa Bražinová

Nina Švihrová

Patrik Dušička

Sarah Bašistová 

Markus Litva

Marek Babinec

Darina Macková

Sarah Jurčová

Kristína Chlepková

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

1.miesto

1.miesto

účasť

  

účasť

Matematická 
olympiáda

Bibiana Kardošová

Richard Mojš

Kristína Chlepková

Eva Tolno

4.

4.

4.

4.

úspešní 
riešitelia

úspešní 
riešitelia



"McDonald's 
Cup":

Marek Babinec, Adam 
Golier, Markus Litva, 
Peter Bachan, Dominik 
Kalina, Martin 
Cicko,Sebastian Šatan, 
Miroslav Kačník,

Štefan Longauer, Xaver 
Kamhal

3.

    4.

účasť

 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Meno učiteľa Typ vzdelávania Názov Rozsah v 
hodinách

Termín 
ukončenia

Gabriela Janovcová Seminár pre 
učiteľov k šlabikáru 
Lipka

6

Gabriela Janovcová Prezenčné

2. a 3. semester

Národný projekt 
Vzdelávanie 
učiteľov ZŠ v oblasti 
cudzích jazykov

135 pokračuje

Mária Grafová Prezenčné

2. a 3. semester

Národný projekt 
Vzdelávanie 
učiteľov ZŠ v oblasti 
cudzích jazykov

135 pokračuje

Akcie, ktoré sa nám z rôznych dôvodov nepodarilo zorganizovať:

Triedenie odpadu / papiera/.

Štvrtácke rekordy

Exkurzia do pekárne v Liptovskom Ondreji

Kvety kvitnúce na jeseň( založenie herbáru – žiaci 2. roč.)

Vydanie šk. časopisu

Vianočné koledy

História a prírodné krásy Liptova ( vlastivedná exkurzia pre žiakov 4. roč. ) 


