
  PRÍLOHA Č.4 

Hodnotiaca správa PK prírodovedných predmetov                        za rok 2009/2010

V tomto školskom roku PK zasadalo  šesťkrát  (  2  x -  september,  november,  január,  apríl, 
jún ).Na svojich zasadaniach riešili mnohé problémy. 

Nosnou  témou  celého  školského  roka  bol  celoškolský  projekt  „Dotyk  s mestom“,  ktorý 
vyvrcholil  spoločnou  prezentáciou  prác  žiakov  prvého  a druhého  stupňa.  Žiaci  v ňom 
netradičnou formou prezentovali znalosti o faune a flóre v okolí nášho mesta. Tento projekt sa 
stretol  s veľkým ohlasom,  preto  jeho realizácia  bude  pokračovať  aj  v budúcom školskom 
roku.

V školskom roku 2009/2010 bola mimoriadne venovaná pozornosť aj  zvyšovaniu logického 
myslenia  žiakov.  Talentovaní  žiaci  sa  zapojili  do  celoslovenskej  korešpodenčnej  súťaže 
SEZAMKO a riešili úlohy. Počas tohto roka sa nám podarilo vytvoriť veľmi dobrú databázu 
didaktických materiálov,  pracovných listov a testov. V budúcom školskom roku plánujeme 
ich zhromaždenie aj v počítačovej podobe.

Precvičovanie  učiva  z matematiky  sa  realizovalo  aj  prostredníctvom  postupovej  písomnej 
práce ALGOPRETEK.

Súťaže

Názov  súťaže, 
olympiády

Umiestnenie
Školské Regionálne kolo Celoslovenské 

kolo
Pytagoriáda Chlepková Kristína, 

Kardošová Bibiana, 
Buschbacher Nicolas, 
Majer Dominik,

účasť

Európa v škole 6 prác Adam Brček (5. roč.)
Juraj Páluš (7. roč)

účasť

SEZAMKO - 
celoslovenská 
korešpodenčná 
matematická súťaž

Šalplachta Dávid 
(5. r.), 
Andreidesová 
Rebeka (6.r.), Páll 
Dominik (7.r.)

Šachový turnaj Richard Mojš – 3. 
miesto

Jednota Futbal Cup - 

žiaci

4. miesto

Jednota  Futbal  Cup- 
žiačky

3. miesto

McDONALD´s CUP – 

žiaci

4. miesto



Nestlé Basket Cup 3. miesto

Okresné kolo v plávaní Adam Lengyel – 

2 krát 2. miesto

Matej Mišovič, Dávid 
Šalplachta, Ivona 
Klučáriková

Okresné kolo v šachu Richard Mojš - 3. 

miesto

Klučáriková Ivona

Kamhal Armin

Ferenčík Jakub

Okresne kolo v streľbe Laura Amgwerdová, 

Lucia Záhradníková

Beh okolo Sidorova Lucia Záhradníková, 

Laura Amgwerdová, 

Zuzana Zacharová, 

Soňa Šimová

Okresné kolo v stolnom 

tenise – žiačky

8. miesto

Lucia Záhradníková, 

Laura Amgwerdová, 

Natália Hanulová, 

Zuzana Zacharová

Okresné kolo 

v cezpoľnom behu

zúčastnili sa:

Adam Lengyel, 

Dávid Šalplachta, 

Ivona Klučáriková, 

Karina Brtková, 

Soňa Šimová, 



Zuzana Zacharová, 

Laura Amgwerdová

Akcie v rámci školy

15 – 19. 2. 2010 - Lyžiarsky výcvik

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku.

2.4.2010 Deň Zeme

Tohtoročný Deň Zeme sme zrealizovali za dverami našej školy – 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,...

4. 5. 2010 - Vzdelávací program DRAVCE  - pracovníci bojnickej ZOO pripravili 

ukážky  lovu dravcov spojené s odborným výkladom

7.6. 2010 - DOTYK S MESTOM

Prezentácia druhého ročníka celoročného projektu zameraného na faunu a flóru nášho regiónu 

sa uskutočnila v priestoroch Kina kultúra. Žiaci v multimediálnom a viacjazyčnom pásme 

plnom melodických piesní a tancov predstavili svoje vedomosti, ktoré získavali v priebehu 

celého školského roka.

28. 6. 2010- Náhradný deň detí – Čutkovo

akcia prebiehala v Čutkovej doline, kam sa žiaci pešo presunuli zo školy akciu zahájilo 

chodúľové divadlo s rozprávkou o troch bosorkách

– žiaci ptom súťažili v rôznych súťažiach zameraných  na fyzickú zdatnosť 

(zlaňovanie, prekážkový beh, streľba)

– mali možnosť vidieť ukážky práce policajného, záchranného  a hasičského 

zboru a ukážky práce policajných psov

Exkurzie mimo školy

25. 3. 2010 – návšteva jaskýň v Demänovskej doline – žiaci ôsmeho ročníka



1.6.2010 - Deň detí – Kasárne

Žiaci v rámci dňa otvorených dverí navštívili vojenský útvar, ktorý sídli v našom meste a mali 

možnosť vidieť ukážky obrannej techniky, zbraní a spojovacej techniky, ktorú využíva naša 

armáda

8.6. 2010 - Centrum popularizácie fyziky v Martine, kde žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka 

zrealizovali predpísané laboratórne cvičenia.

 Plnenie časovo-tematických plánov

Členovia PK zostavili časovo-tematické plány, na základe ktorých postupovali pri vzdelávaní 

žiakov a ktoré boli počas celého školského roka dôsledne plnené.

Účasť učiteľov na ďalšom vzdelávaní 

Vyučujúci  v tomto  školskom  roku  sledovali  najmä  ponuku  vzdelávaní  poskytovaných 

Metodicko-pedagogickými centrami. Väčšina ponúknutých vzdelávaní, na ktoré sa vyučujúci 

prihlásili, neprebehla z dôvodu komplikácií pri získavaní akreditácie ponúkaných vzdelávaní.

Prebiehajúce vzdelávanie:

Priezvisko a meno Predmet Názov vzdelávania

Dutková Dagmar F Modernizácia vzdelávania – projekt Ministerstva 

školstva


