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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 Názov školy
Základná škola

1.2 Adresa školy
Mojmírova 98, 921 01 Piešťany

1.3 Telefónne a faxové čísla školy
Tel. 033/7735212

033/7735211

1.4 Internetová a elektronická adresa školy
skola@zsmojmirovapy.edu.sk

1.5 Údaje o zriaďovateľovi školy
Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany

1.6 Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Margita Petrášová
Mgr. Jana Chlepková

riaditeľ
zástupkyňa riaditeľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
zástupkyňa riaditeľa pre primárne vzdelávanie

1.7 Rada školy a iné poradné orgány školy
1.7.1 Rada školy
Aktuálne zloženie rady školy v šk. roku 2019/2020
Meno a priezvisko
Pedagogickí
zamestnanci
Nepedagogický
zamestnanec
Rodičia

Delegovaní
zástupcovia
zriaďovateľa

Mgr. Andrea Baďurová
Mgr. Peter Žačok
Mária Kaclíková
Miroslava Hábeková
Mgr. Zuzana Mĺkva
Martina Gregoričková
Ing. Andrej Hrebík
PaeDr. Elena Skovajsová
Mgr. Ján Stachura
Ing.Mgr. Michal Bezák
Mgr. Martin Cifra

Rada školy sa v školskom roku 2019/2020 zišla 2-krát. Členovia RŠ prerokovali plán práce školy na
školský rok 2019/2020, rozpočet školy, ŠkVP, Deň otvorených dverí, Školskú akadémiu, vzdelávacie
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poukazy a rôzne aktivity žiakov v škole /výlety, exkurzie, výchovné koncerty, divadelné predstavenia,
šport a zbery/.
Funkčné obdobie Rady školy končilo v máji 2020. Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej
ochorením COVID – 19 nemohla v tomto termíne prebehnúť voľba členov novej Rady školy. Voľba
Rady školy podľa usmernenia MŠVVaŠ SR sa uskutočnila v náhradnom termíne v septembri 2020.

1.7.2

Rozšírené vedenie školy

Predsedníčka OZ
Školská psychologička
Výchovný poradca
Vedúca ŠJ
Koordinátor drogovej prevencie
Koordinátor výchovy k manž. a rod.
Koodrinátor environmentálnej vých.
Zdravá škola
Vedúci MZ a PK

Mgr. Lenka Kaffelová
Mgr. Jana Kolláriková
Mgr. Jana Petríková
Mária Kaclíková
Mgr. Lenka Karabčíková
Mgr. Soňa Filová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lenka Kaffelová

Rozšírené vedenie školy zasadá podľa potreby.

1.7.3

Rada rodičovského združenia

Predseda:
Hospodárka:
Členovia:

p.Melicherová
p. Kiššková
p. Ákossyová
p. Kučerová
p. Tabačková
p. Gregoričková
p. Šišková
p. Dudíková

1.7.4 Komisie na škole

Stravovacia komisia
Predseda:
Mgr. Mária Kollárová
Členovia:
Mária Kaclíková
Mgr. Peter Žačok
Martina Gregoričková
Dana Ondrejková
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Komisia pre integráciu
Predseda:

Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Margita Petrášová
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Jana Kolláriková
Mgr. Jana Petríková
triedni učitelia

Komisia o sprístupnení informácií
Predseda:
Členovia:

Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Lenka Kaffelová
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Margita Petrášová

Inventarizačná komisia
Predseda:
Mgr. Kollár Rudolf
Členovia :
Mgr. Margita Petrášová
Anna Babulíková

Vyraďovacia komisia
Predseda:
Mgr. Kollár Rudolf
Členovia:
Mgr. Margita Petrášová
Anna Babulíková
Likvidačná komisia
Predseda:
Anna Babulíková
Členovia:
Mgr. Lýdia Madlová
Marián Paulovič
Mzdová komisia
Predseda :
Členovia:

Anna Babulíková
Mgr. Lenka Kaffelová
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Margita Petrášová

Komisia BOZP
Predseda:
Členovia:

Mgr. Jaroslav Uherčík
Mgr. Margita Petrášová
Anna Babulíková
Marián Paulovič
Mária Kaclíková

1.7. 5 Žiacky parlament
Žiacky parlament funguje ako iniciatívny a pomocný orgán, vyjadrujúci záujmy žiakov v oblasti
výchovy a vzdelávania na našej škole. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci „poslanci“ našej školy,
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volení priamou voľbou v kmeňových triedach na jeden školský rok, celkom dvaja za triedu od 3. – 9.
ročníka. Na zasadnutiach sa zúčastňujú zástupca školy, prípadne pozvaní pracovníci školy – pedagogickí
alebo nepedagogickí, hostia mimo školy, podľa potreby nastolenej témy. Žiacky parlament sa schádza
pravidelne 1x mesačne, z každého rokovania sa píše zápisnica. Pracuje podľa vopred vypracovaného
plánu práce, prerokovávajú sa mnohé témy súvisiace s činnosťou žiakov počas vyučovania, námety na
mimoškolskú činnosť, prípadne organizovanie rôznych voľnočasových aktivít mimo vyučovania
a v čase prázdnin. Pole pôsobnosti žiackeho parlamentu je veľmi široké a neustále sa vyskytujú nové
nápady ako pomôcť škole, ako upútať žiakov vo voľnom čase, ako urobiť život žiakov pestrejším
a zmysluplnejším.

1.7.6 Odborový zväz pracovníkov školstva
Predseda:
Členovia:

Mgr. Lenka Kaffelová
Anna Babulíková
Nina Klčová

Činnosť odborového zväzu
Na škole pracuje odborový zväz, ktorý má z 64 zamestnancov školy 17 členov.
Výbor sa schádzal podľa potreby s vedením školy na gremiálkach a pri riešení personálnych zmien.
Predsedníčka OZ sa pravidelne zúčastňovala Rady OZ., kde informovali o rokovaní OZ PŠaV a MŠ SR,
o kolektívnom vyjednávaní, prioritách OZ PŠaV, financovaní regionálneho školstva, novele zákona
o financovaní, normatívoch, používaní sociálneho fondu a pod. Dostali ponuky na rekreácie počas
prázdnin, príspevky zo sociálneho fondu podľa potreby, sociálnu výpomoc. S vedením školy sa
spolupracovalo pri tvorbe novej kolektívnej zmluvy a pracovného poriadku školy.

2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Školský rok 2019/2020 sa začal 01. 09. 2019 - vyučovanie začalo 02. 09. 2019 ukončený bol
30.06.2020. V školskom roku 2019/2020 navštevovalo školu 562 žiakov /293 dievčat/ , z toho na I.
stupni 251 žiakov – 11 tried , na II. stupni 306 žiakov – 12 tried.
Na škole pracovalo 10 oddelení školského klubu, v ktorých bolo 228 detí.
Školu navštevovalo 47 integrovaných žiakov, ktorí sa vzdelávali podľa individuálnych vzdelávacích
plánov.

3. POČET ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, POČET DEVIATAKOV, ICH
ÚSPEŠNOSŤ NA PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH A PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA
STREDNÉ ŠKOLY
3. 1 Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka
V školskom roku 2019/2020 bolo do 1. ročníka zapísaných 78 žiakov. Pre 15 žiakov rodičia žiadali
odklad povinnej školskej dochádzky. Pedagogicko-psychologická poradňa odporučila odklad školskej
dochádzky o jeden školský rok 12 žiakom . Zápis sa uskutočnil bez prítomnosti detí z dôvodu pandémie
ochorenia na COVID 19. Do 1. ročníka nastúpilo celkovo 46 žiakov (3 v zahraničí). Z kapacitných
dôvodov škola nemohla prijať 21 žiakov.
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3. 2 Počet deviatakov, ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch a prijatí na
štúdium na stredné školy
V školskom roku 2019/2020 si podávalo prihlášku na stredné školy 46 žiakov 9. ročníka a 8 žiakov
8.ročníka bolo prijatých na stredné bilingválne školy. Z 5.ročníka boli prijatí 3 žiaci na osemročné
gymnázium.

3. 3 Rozmiestnenie prijatých deviatakov
Konečné rozmiestnenie žiakov 9. ročníkov na stredné školy
v školskom roku 2019 – 2020
Celkový počet končiacich žiakov: 46 -24 dievčat – 9.ročník
8 - 6 dievčat - 8.ročník
3- 2 dievčatá - 5. ročník
Škola
Škola Umeleckého Priemyslu
Konzervatórium
SOŠ Ochrany osôb a majetku
SOŠ Pedagogická
Gymnázium
Gymnázium 8-ročné
Gymnázium-bilingválne
SPŠ Elektrotechnická
SOŠ Technická
SOŠ Obchodu a Služieb
Obchodná akadémia
Stredná zdravotnícka škola
Hotelová Akadémia
SOŠ Pôdohospod./veterinár.
SPŠ Stavebná
SOŠ Chemická
SOŠ lesnícka
SOŠ záhradnícka
SPOLU

počet /
dievčat
2
2
0
1
0
1
1
1
6
9
2
3
6
8
1
6
0
4
7
7
1
1
3
3
1
3
1
2
0
3
0
1
0
1
1
1
32
57

4. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
4. 1 Vedomostná úroveň žiakov primárneho vzdelávania
Prospelo s vyznamenaním: 0
Prospelo veľmi dobre: 0
Prospelo: 250 (z toho 1. ročník -46 žiakov a 2.-4. ročník 204 žiakov)
Neprospelo: 1
Neklasifikovaní: 2
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Spr
áva
nie

Trieda

SJL

ANJ

1

MAT

INF

PVO

PDA

VLA

PCV

HUV

VYV

TSV

ETV/
NBK

Celk
prospech
1

I.

1

1

1

-

1

-

-

-

1

1

1

abs.

II.

1

slovné hodnotenie

-

abs.

-

-

-

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

1

1

-

1

-

-

-

1

1

1

abs.

II.

1

slovné hodnotenie

-

abs.

-

-

-

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

-

1,04

-

-

-

1,08

1,04

1

abs.

II.

1

-

abs.

-

-

-

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

-

1,21

-

-

-

1

1

1

abs.

II.

1

-

abs.

-

-

-

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

-

1,09

-

-

-

1

1

1

abs.

II.

1

-

abs.

-

-

-

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

1

-

1,47

1,59

1

1

1

1

abs.

II.

1

abs.

-

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

3. B

I

1

1,27

1

-

1,05

1,18

1

1

1

1

abs.

1,09

3. C

II.
I.

1
1

slovné hodnotenie
1,73 1,14 1,23

abs.
1

-

abs.
1

abs.
1

abs.
1

abs.
1

abs.
1

abs.
1

abs.
abs.

1,11

II.

1

slovné hodnotenie

abs.

-

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

1

-

1,04

1,12

1

1

1

1

abs.

II.

1

abs.

-

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

1

-

1,13

1,17

1

1

1

1

abs.

II.

1

abs.

-

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

I.

1

1

-

1,28

1,16

1

1

1

1

abs.

II.

1

abs.

-

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

abs.

1.A

1. B

2. A

2.B
2.C
3. A

4. A
4.B
4.C

1

1,29

1,04

1,04

slovné hodnotenie
1,42

1,25

1,17

slovné hodnotenie
1,23

1,05

1,14

slovné hodnotenie
1,88

1,18

1,41

slovné hodnotenie
1,14

1,48

1,24

1,27

1,28

slovné hodnotenie
1,75

1,08

1,46

slovné hodnotenie
1,64

1,20

1,52

slovné hodnotenie

1

1,08

1,15
1,07
1,25

1,12
1,16
1,18

4.2 Vedomostná úroveň žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania
Prospelo s vyznamenaním: 167
Prospelo veľmi dobre: 81
Prospelo: 56
Neprospelo: 0
Neklasifikovaní: 5

.
PREDMETY
Polr sprá
.
v
SJL ANJ NEJ/
FRJ/
RUJ

DEJ

GEG

MAT

FYZ

CHE

BIO

THD

VYV

HUV

TSV

OBN

INF NBK

Celkový
prospech
bez správ

I.

1,00 1,79 1,83

-

1,42

1,54

1,83

-

-

1,33

1,00

1,00

1,00

1,00

1,5

1,13

1,00 1,34

II.

1,00 1,63 1,75

-

a

1,17

1,71

-

-

1,17

a

a

a

a

a

1,08

a

1,42

I.

1,00 1,88 1,85

-

1,42

1,46

1,65

-

-

1,42

1,00

1,00

1,00

1,00

1,15

1,00

1,05

1,3

5.A

8

5.B

5.C

II.

1,00 1,81 1,46

-

a

1,27

1,38

-

-

1,15

a

a

a

a

a

1,08

a

I.

1,00 1,48 1,52

-

1,08

1,08

1,52

-

-

1,24

1,00

1,00

1,00

1,00

1,08

1,00

II.

1,00 1,32 1,36

-

a

1,08

1,32

-

-

1,12

a

a

a

a

a

1,00

a

I.

1,00 2,17 1,78

-

1,74

1,91

2,04

1,74

-

1,74

1,00

1,04

1,09

1,00

1,48

1,00

1,00

1,48

II.

1,00 2,04 1,71

-

a

1,42

1,71

1,5

-

1,67

a

a

a

a

a

1,25

a

1,61

I.

1,00 2,48

2,3

-

2,22

2,00

2,26

2,3

-

1,87

1,00

1,00

1,05

1,00

1,43

1,17

1,00

1,65

II.

1,00 1,96 1,83

-

a

1,79

2,17

1,88

-

1,88

a

a

a

a

a

1,25

a

1,82

I.

1,04 2,65 2,26

-

2,35

2,17

2,13

2,13

-

2,17

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,04

1,15

1,72

II.

1,00 2,26 2,22

-

a

1,57

2,22

1,96

-

2,13

a

a

a

a

a

1,22

a

1,94

I.

1,00 2,18 1,89

1.53

1,61

1,36

1,93

1,61

1,68

1,43

1,00

1,00

1,00

1,00

1,32

1,07

1,00

1,41

II.

1,00 1,89 1,57

1.56

a

1,11

1,71

1,39

1,18

1,14

a

a

a

a

a

1,00

a

1,39

I.

1,00 2,33 2,11

1,24

1,79

1,61

2,11

1,79

1,61

1,5

1,0

1,0

1,0

1,07

1,25

1,04

1,00

1,47

II.

1,00 1,96 1,68

1,2

a

1,21

1,96

1,36

1,43

1,14

a

a

a

a

a

1,18

a

1,46

I.

1,00 2,24 2,07

1,83

1,86

1,62

2,21

2,17

2,21

1,55

1,00

1,00

1,00

1,00

1,45

1,00

1,18

1,59

II.

1,00

1,79

1,38

a

1,28

2,17

1,93

2,03

1,21

a

a

a

a

a

1,00

a

1,65

I.

1,00 2,46 2,23

2,08

2,00

1,42

2,27

2,42

2,19

1,62

1,00

1,00

1,00

1,00

1,42

1,15

1,06

1,65

II.

1,00 2,32 2,04

1,48

a

1,4

2,36

1,96

1,88

1,36

a

a

a

a

a

1,16

a

1,77

I.

1,00

2,3

1,95

1,9

1,6

1,85

2,6

2,0

2,5

1,45

1,00

1,00

-

1,00

1,75

1,35

1,00

1,68

II.

1,00

2,45 2,00

1,65

a

1,65

2,6

2,00

1,9

1,55

a

a

-

a

a

2,05

a

1,98

I.

1,00 2,3

1,95

1,9

1,6

1,85

2,6

2,0

2,5

1,45

1,00

1,00

-

1,00

1,75

1,35

1,00

1,68

-II.

1,00 2,31

1,92

1,5

a

1,46

2,35

1,85

1,81

1,65

a

a

-

a

a

1,42

a

1,80

1,36

1,12 1,16
1,2

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

8.A
2,1

8.B

9.A

9.B

4. 3 Prehľad zapojenia žiakov do súťaží a predmetových
olympiád
Základná škola Mojmírova 98, Piešťany

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY a postupové súťaže 2019 / 2020
Krstné meno
a priezvisko žiaka

Názov súťaže

Umiestnenie
(nie iba prvé tri
miesta)

Okr.
Simona Kusá
Barbora Baranovská
Janka Belišová

Olympiáda zo slovenského jazyka
Šaliansky Maťko
Dejepisná olympiáda

2.
2.
1.
9

Kraj

Cel
oslo
v.

Pripravil (titul, krstné
meno a priezvisko
učiteľa)

Mgr. Lukáš Mencl
Mgr. Gabriela Mičutková
Mgr. Lenka Karabčíková

Natália Tupová

Dejepisná olympiáda

1.

Mgr. Vladimír Gajdošech

Lea Šnajdárová

Dejepisná olympiáda

2.

Mgr. Vladimír Gajdošech

Maroš Talpaš
Klára Halová

Šaliansky Maťko
Šaliansky Maťko

2.
2.

Mgr. Monika Hinerová
Mgr. Jana Bartošová

OSTATNÉ SÚŤAŽE
Timea Svetlíková
Laura Majeská
Barbora Baranovská
M.Müllerová, T.
Mĺkva
Soňa Bardiovská
Laura Ondrovičová
Sofia Hrnčárová
Laura Zemanová

Šaliansky Maťko
Piešťany očami detí
Piešťany očami detí
Piešťany očami detí
Piešťany očami detí

1.
2.
2.
1.

Mgr. Iveta Hrubošová
Mgr. Oľga Kovaliková
Mgr. Gabriela Mičutková
Mgr. Oľga Kovaliková

Vianočná pohľadnica
Vianočná pohľadnica
Piešťany očami detí
Piešťany očami detí

1.
2.
2.
3.

Mgr. Nikola Brišková
Mgr. Nikola Brišková
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Gabriela Čaničová
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INÉ SÚŤAŽE
Názov súťaže

Spell and Tell

Meno a priezvisko žiaka

Hallo, Šintál, Kuzmišin, Bobeková

2019 / 2020
Titul, krstné meno
a priezvisko učiteľa

Poč.
detí

Umiestnenie – nie iba prvé tri miesta
Mestské

Okresné

Mgr. Sylvia Švecová

Krajské

Celoslovenské

1.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Názov súťaže

Malý futbal mladších žiačok
Florbal - dievčatá
Basketbal - dievčatá
Basketbal - chlapci
Stolný tenis - dievčatá

Meno a priezvisko žiaka

2019 / 2020
Meno a priezvisko
učiteľa

Poč.detí

Umiestnenie ( iba prvé tri miesta)
Miestne

Okresné

Družstvo dievčat
Družstvo dievčat
Družstvo chlapcov
Družstvo dievčat

Mgr. Matúš Bartošek
Mgr. Jaroslav Uherčík
Mgr. Matúš Bartošek
Mgr. Jaroslav Uherčík
Mgr. Jaroslav Uherčík

2.
1.
3.
1.
1.

Stolný tenis - chlapci

Družstvo chlapcov

Mgr. Jaroslav Uherčík

2.

Bedminton

dievčatá

Mgr. Jaroslav Uherčík

3.

Bedminton

chlapci

Mgr. Jaroslav Uherčík

2.

Volejbal

dievčatá

Mgr. Matúš Bartošek

Vybíjaná

Žiaci 3.- 4. ročníkov

Uč. 3. – 4. ročníkov +
Mgr. Slezáková
11

Krajské

3.

1.

6.

Celoslov.

4.4 VYHODNOCOVACIE SPRÁVY MZ A PK A PROJEKTOV
Hodnotiaca správa MZ 1. – 4. ročníka
za školský rok 2019/2020
Vedúca MZ: Mgr. Martina Drahová
Šk. rok: 2019/2020
1. Vyučujúci:
1.A – Mgr. Kaffelová
1.B – Mgr. Drahová

2.A – Mgr. Kollárová
2.B – Mgr. Baďurová
2.C – Mgr. Drahovská
3.A – Mgr. Ondrejková
3.B – Mgr. Slezáková
3.C – Mgr. Hinerová
4. A – Mgr. Lendvayová
4. B – Mgr. Bartošová
4. C – Mgr. Chlepková
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2. Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh
 dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok
2019/2020 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2019/2020 a
vzdelávacie štandardy,
 v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠVP
a ŠkVP,
 podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou, zapájali ich do organizovania
akcií, na RZ a konzultáciách spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie
nedostatky, ale aj úspechy žiakov,
 monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre
tvorivú a motivujúcu atmosféru, využívali sme možnosť spolupráce so školskou
psychologičkou,
 v rámci filmových a divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí sme žiakov
viedli k slušnému a spôsobnému správaniu sa na kultúrnych podujatiach.
 výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických
výzdob v triedach a na našich chodbách.
 prírodovedno - vlastivedné vedomosti sme získavali exkurziami, návštevami múzeí –
Bratislava, Kúpeľný ostrov, Nitra.
 navštevovali sme divadelné predstavenia, využívali sme činnosť žiackej a mestskej
knižnice,
 venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých
predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus
výberom vhodnej mimočítankovej literatúry a časopisov pre jednotlivé ročníky,
 realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG
a PZ v praktických činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese,
 realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej
gramotnosti žiakov,
 aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi a prejavmi násilia , šikanovania,
fyzického a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie,
xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu,
 priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so
zástupcami rodičov,
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 využívali sme vo vyučovaní informačné a komunikačné technológie, využívali sme na
hodinách inovatívne metódy a formy práce, neustále podporovali sme rozvoj kreativity,
myšlienkových operácií, predstavivosti a vôľových vlastností,
 venovali sme pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ako aj slaboprospievajúcim,
žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dodržiavali sme zásady ich hodnotenia
a viedli potrebnú dokumentáciu,
 naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcim
si osobitnú starostlivosť a aktívne sme spolupracovali s CPPPaP,
 sledovali sme inovácie v základných pedagogických dokumentoch a následne ich
aplikovali do praxe,
 vo zvýšenej miere sme zapájali žiakov do pohybových aktivít rôznymi športovými
súťažami v rámci školy , aj mesta,
 matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťažiach: Pytagoriáda, Maksík,
 vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia,
aktívneho prístupu nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu,
 rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti
detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v
oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov
k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia,
 v rámci multikultúrnej výchovy sme využívali výročia a štátne sviatky na posilňovanie
mravných, kultúrnych a národných hodnôt, národného povedomia,
 organizovali sme bohatú záujmovú činnosť podľa ponuky,
 monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich
dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich
odstránenie,
 rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite,
dávali žiakom priestor na tvorivé aktivity,
 spolupracovali sme s vyučujúcimi 2. st. pri prechode žiakov 4. ročníka k nim
 počas mimoriadnej situácie COVID – 19 sa vyučujúce veľmi dobre a rýchlo zhostili
dištančného vzdelávania žiakov, osvojili si nové komunikačné zručnosti používaním
aplikácie Zoom, rozšírili si svoje kompetencie prácou v programe edupage – tvorba
testov a úloh.
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3. Stav a úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu
Všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo za 1. polrok školského roka vo všetkých
predmetoch v súlade s tematicko výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami,
štátnym vzdelávacím a školským programom ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem
kľúčových kompetencií. V 2. polroku bola situácia pre mimoriadne opatrenia COVID – 19
zložitejšia. Vyučujúce veľmi rýchlo nastavili dištančné vzdelávanie žiakov tak, aby učivo
profilových predmetov SJL, ANJ, MAT, VLA, PDA, PVO bolo žiakom vysvetlené v súlade
s tematicko výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím
a školským programom ISCED 1. Prehľad dištančného vzdelávania jednotlivých vyučujúcich
je uvedené v prílohe správy. Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania bolo
problematické a z časti neobjektívne, keďže na preverovanie vedomostí neboli pre všetkých
žiakov dodržané rovnaké podmienky. Vyučujúce o miere osvojenia vedomostí žiakov
vychádzali z rozhovorov so žiakmi, ústnym skúšaním, hodnotením pracovných listov, testov
vytvorených a hodnotených cez edupage, projektov na jednotlivé témy z prvouky, prírodovedy,
vlastivedy, anglického jazyka, tvorením krátkych príbehov a básničiek. Pedagogickými
skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov, zodpovedným prístupom k práci, variabilitou
metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces aj počas
mimoriadnej situácie COVID - 19. Aj napriek snahe učiteľov sa vyskytujú nedostatky
v písomnom a ústnom prejave, matematických zručnostiach. Postupne využívali dané
skúsenosti a rozvíjali čitateľskú gramotnosť na hodinách slovenského jazyka, prírodovedy,
vlastivedy. Zapájali žiakov do súťaží, projektov a záujmových činností.

4. Plnenie plánu a úloh MZ
V tomto polroku sme mali 4 zasadnutia MZ , plán činnosti MZ sa dôsledne dodržiaval.
Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické výchovno –
vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ, navrhnuté akcie pre žiakov
a vytýčenie hlavných akcií pre rodičov.
Na 2. zasadnutí boli prediskutované výchovno – vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok,
aktuálne problémy tried. Učitelia 1. ročníka nás informovali o adaptácii svojich žiakov
v škole. Vyučujúci sa uzniesli, že žiaci 3. ročníka sa zúčastnia plaveckého výcviku.
Na 3. zasadnutí sme vyhodnotili prácu a správanie sa žiakov za I. polrok šk. roka 2019/2020.
Dohodli sme sa na zrušení fašiangového karnevalu a prediskutovali ako viesť deti k zdravému
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životnému štýlu. V spolupráci s ŠKD sme si rozdelili úlohy,plánovali akcie a Zápis do 1.
ročníka, Deň matiek, športové súťaže.
Na 4. zasadnutí sme riešili aktuálne výchovno – vzdelávacie problémy jednotlivých tried
počas dištančného vzdelávania pre COVID - 19 a dohodli priebeh fungovania letnej ŠKD
v našej škole.

5. Javová analýza polročných previerok
Okrem predpísaného počtu písomných previerok sa na kontrolu žiackych vedomostí
a zvládnutie učiva často prevádzali matematické a gramatické rozcvičky. Pedagógovia
pripravovali klasifikované práce, rôzne hravé, logické i tvorivé cvičenia a úlohy, ktoré taktiež
poukazovali na hĺbku a správnosť osvojenia si vedomostí. Nácvičnými diktátmi sa usilovali
precvičiť a utvrdiť preberané učivo, kontrolnými diktátmi si mali možnosť overiť získané
vedomosti. Kontrolné diktáty v 2. polroku a výstupné práce pre mimoriadnu situáciu COVID –
19 neboli realizované.

6. Účasť na súťažiach
 Euópsky týždeň športu
 Šaliansky Maťko, okresné kolo:
 Maroš Talpaš z 3.C obsadil II. miesto
 Klára Halová zo IV. B obsadila II. miesto.

 Pytagoriáda, školské kolo–úspešní riešitelia:
 3. ročník: Lukáš Hollý, Nela Klobušiaková – 3. B
 4. ročník: Marek Burík, Zuzana Sopková, Oliver Mikuš – 4.C, Tomáš
tamajka, Tamara Matečná, Eliška Podhorská, Marko Kohutovič, Maroš
Špacír – 4.B, Tomáš Bohuš, Dominik Mačej – 4. A
Okresné kolo – pozvanie dostali všetci úspešní riešitelia, okresné kolo
sa pre mimoriadnu situáciu COVID- 19 nekonalo
 Piešťany očami detí: Sofia Hrnčárová 4.C a Laura Zemanová 3.B
 Vybíjaná – okresné kolo 2. miesto
 Hollého pamätník - školské kolo
Próza:
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1. Oliver Mlynár 2.A
2. Klára Halová 4.B
3. Barbora Bartošová 2.B
Poézia:
1. Marek Burík 4.C
2. Isabel Nekanovičová 2.B
3. Marcus Chippa 3.A
Okresné kolo – pre mimoriadnu situáciu COVID- 19 sa nekonalo
 Gymnastický štvorboj - pre mimoriadnu situáciu COVID- 19 sa nekonalo
 Piešťanská Kinderiáda - pre mimoriadnu situáciu COVID- 19 sa nekonala

Výsledky žiakov v súťažiach sú primerané ich schopnostiam. Na udržanie si tohto
trendu, prípadne na zlepšenie je potrebné viac sa venovať talentovaným žiakom a
veľkú pozornosť treba venovať aj výberu žiakov v triednych kolách. Viac pozornosti
treba venovať aj výtvarným a literárnym súťažiam.

7. Celoškolské aktivity aj v spolupráci s ŠKD






Haloween
Vianočné trhy – Deň otvorených dverí
Deň zvierat
Zápis do 1. ročníka
Didaktické hry

8. Hospitačná činnosť
Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na efektívnosť vyučovacej hodiny, zavádzanie
inovatívnych metód a foriem vyučovania, plnenie základných povinností učiteľa a triedneho
učiteľa, dodržiavanie školského poriadku a pracovných náplní, úroveň a výsledky výchovnovzdelávacieho procesu, úroveň a výsledky výchovy mimo vyučovania, dodržiavanie detských
práv, dodržiavanie základných pravidiel BOZ a PO, pedagogická dokumentácia triedneho
učiteľa a vychovávateľa.
Hospitácie vykonávala pani zástupkyňa Mgr. Jana Chlepková.
Vyučujúce spoločne v každom ročníku pripravili kontrolné diktáty, polročné testy pre daný
ročník,

ktoré konzultovali s vedúcou MZ. Výstupné testy a testovanie úrovne čítania

s porozumením v 3. ročníku neboli pre mimoriadnu situáciu COVID – 19 realizované.
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9.Exkurzie a mimoškolské aktivity
 Návšteva Balneologického múzea – 4.C
 Exkurzia BIB a BAB , NR SR Bratislava – 4.C
 Exkurzia – Planetárium Hlohovec – 4. ročník
 Krajské kolo vo Vybíjanej – vybraní žiaci 3. a 4. ročníkov obsadili 6. miesto
 Ekotopfilm – žiaci 3. a 4. ročníkov
 Čarovná pastelka – hudobno-edukačný program pre žiakov 1.-4. ročníkov
Pre mimoriadnu situáciu COVID – 19 boli naplánované exkurzie, výlety a mimoškolská
činnosť nezrealizované. Plánovaná ŠvP žiakov 4.A a 4.B bola zrušená, žiaci 4.C majú
preložený termín pobytu ŠvP od 28.9.-2.10. 2020.

SEPTEMBER
 Netradičné otvorenie školského roka
 Deň mobility
OKTÓBER



Svetový deň zvierat
Návšteva Balneologického múzea 4.C

NOVEMBER
 Návšteva BIB a BAB, NR SR Bratislava 4.C
DECEMBER




JANUÁR



FEBRUÁR




Korčuľovanie na mestskom klzisku – 4.A,C
Súťaž v stavaní stavieb zo snehu 3.A,B,C, 4.A,B,C
Exkurzia – Planetárium Hlohovec 4. roč.
Krajské kolo – vybíjaná
Okresné kolo Šaliansky Maťko
Valentínska pošta
Ekotopfilm. Premietanie filmu .- Elktrárňa Piešťany
Čarovná pastelka hudobno-edukačný program 1.-4-ročník

MAREC – MÁJ
 súťaže, exkurzie a výlety neboli organizované pre mimoriadnu situáciu COVID-19
JÚN




Didaktické hry
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10. Opatrenia do ďaľšieho školského roku
Slovenský jazyk
 dbať na dôsledné osvojenie pravopisu,
 neustále zlepšovať čitateľskú zručnosť a komunikatívnosť žiakov využívaním aj
mimočítankovej literatúry, besedami, zážitkovým čítaním v knižnici, tvorbou referátov
a projektov.
 rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme,
 zapojenie žiakov do literárnych súťaží,
 zlepšenie grafického prejavu.

Matematika
 venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických
súťaží,
 na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďalšieho rozvíjania
logického a matematického myslenia,
 v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických
útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku.

Vlastiveda
 vedieť sa orientovať na mape a pracovať s ňou,
 vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou,
 naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach,
 prenášať získané poznatky do iných predmetov,
 poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti.

Prírodoveda
 v praktických

činnostiach

naučiť

žiakov

uplatňovať

metódy

pozorovania,

porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako
i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti.
Na všetkých predmetoch:
 Pre zlepšenie správania zaraďovať do vyuč. procesu vých. programy, spolupracovať so
šk. psychologičkou, špec. pedagogičkou a rodinou,
 viesť žiakov k sebahodnoteniu.
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 vzájomnou komunikáciou s rodičmi vplývať na odstránenie nedostatočnej prípravy
a kontroly na vyučovanie,
 na hodinách ešte

vo väčšej miere využívať didaktickú techniku, IKT, dostupné

pomôcky a doplnkovú literatúru,
 zvýšiť spoluprácu s pedagógmi slovenského jazyka a matematiky, jednotne sa
dohodnúť na učive, ktoré by mali mať zvládnuté do 5. ročníka,
 individuálny prístup k žiakom, spolupráca s rodičmi pri riešení výchovnovzdelávacích problémov,
 zlepšenie domácej prípravy, systematické precvičovanie učiva, viesť žiakov
k disciplíne, sebahodnoteniu a zodpovednosti.
Hodnotiacu správu za školský rok 2019/2020 vypracovala:
Vedúca MZ: Mgr. Martina Drahová
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Prehľad učiva počas mimoriadnej situácie COVID – 19, správa MZ
Vyučujúca:

Predmet –
trieda:

Odučené učivo (tematické celky):

Mgr.
Kaffelová
Lenka

SJL 1.A

Šlabikár – vyvodenie a utvrdzovanie písmen ď Ď, Všetko učivo bolo
slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li, nácvik a utvrdenie odučené
písania ch Ch, dvojhlások ia, ie, iu, vyvodenie ä
a precvičovanie slov s ä, dz Dz, dž, Dź, dvojhláska
ô, vyvodenie a precvičovanie ŕ, ĺ, precvičovanie
čítania, vyvodenie a precvičovanie x, X, q, Q
Práca s textom, precvičovanie rýchlej orientácie
v texte, vyhľadávanie slov, tvorenie osnovy podľa
príbehu
Čítanka - Práca s textami a pracovnými listami
Žiaci sa denne zúčastňovali online vyučovania
Komunikácia a vyučovanie - sms, mailovými
správami, facebok, telefonicky, aplikácia zoom
Žiaci boli hodnotení cez zoom, emailom –
klasifikácia, slovné hodnotenie

ANJ 3.A,
3. C

Family and Friends 1 – Moji priatelia –
používanie slovesa has got, opis kamaráta, opis
zvieraťa, hádanky,
Projekt – Hádaj aké som zviera...
Jedlo a pitie – Tvorenie viet Mám rád, nemám rád,
odpovede na otázky
Moja izba – opis miestnosti, používanie There is,
There are
Slovesá – používanie modálneho slovesa can
Precvičovanie učiva 3.ročníka
Žiaci sa zúčastňovali online vyučovania 2x do
týždňa, vypracovávali úlohy a pracovné listy
Family and Friends 2 – Aké je dnes počasie –
použitie slovesa put on, don´t put on, take off, opis
situácie a reagovanie na otázky
Čo máš oblečené – What are you wearing? Opis
kamaráta, odpovede na otázky
Na autobusovej stanici – orientácia v čase
a priestore, nadstavba – Na letisku – orientácia
a porozumenie personálu letiska
Používanie prítomného priebehového času
Zvieratá – opis zvierat a rozdiel vo zvukoch
zvierat, projekt
Tvorba plurálu nepravidelných pods.mien – man,
men, woman, women, child, children
Precvičovanie učiva 4.ročníka – opis seba
a rodiny, reagovanie na otázky

ANJ 4.A,
4.C
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Neodučené učivo:

Rozkazovací spôsob
pomocou Let´s +
sloveso – presunuté
do 4.ročníka na
september

Jednoduchý minulý
čas – spomenutý len
okrajovo ( na PK ANJ
toto učivo vyňaté
z osnov 1. stupňaZŠ)

Žiaci sa zúčastňovali online vyučovanie 2x do
týždňa, vypracovávali úlohy a pracovné listy
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, online
testy, emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie

Mgr.Martin ANJ 1.B
a Drahová

Moje oblečenie

Gramatika poslednej
lekcie- mám rád,
nemám rád

Moje telo
Moja rodina
Jedlo

PVO 1.B

Živočíchy, potrava a pohyb živočíchov
prebraté všetko

SJL 1.B

Rastliny, časti tela rastlín, korene, stonky, listy,
kvety, plody
Šlabikár č.2 - celý
Písmenká moji kamaráti, opakovanie, utvrdenie
učiva
Čítanka po stranu 80

prebraté všetko

MAT 1.B

+ a - do 20 bez prechodu cez základ 10
Porovnávanie čísel

prebraté všetko

zvyšných 29 stránčítanie na prázdniny
prebraté všetko
utvrdenie niektorých
typov slovných úloh

Číselný rad
Geometrické úlohy
Slovné úlohy

ANJ 1.B

Moje oblečenie

Gramatika poslednej
lekcie- mám rád,
nemám rád

Moje telo
Moja rodina
Komunikácia a vyučovanie - sms, mailovými
správami, telefonicky, aplikácia, Whatsap , zoom
Žiaci boli hodnotení cez zoom, emailom –
klasifikácia, slovné hodnotenie

Mgr. Mária
Kollárová

ANJ- 3. A,
3. B
SJL- 2. A

Žiaci prebrali všetkých 15 lekcií- slovnú zásobu,
gramatické javy, texty na čítanie s porozumením,
fonetické cvičenia.
Žiaci prebrali celé učivo 2.ročníka- gramatickú
časť, literárnu časť, slohovú časť.

Žiadne.
Žiadne.

MAT- 2. A Žiaci prebrali celé učivo 2.ročníka, vrátane

Žiadne.

ANJ- 2. A

Žiadne.

geometrie. Precvičili ho v dostatočnom čase.
Žiaci prebrali všetkých 10 lekcií- slovnú zásobu,
gramatické javy, krátke jednoduché príbehy,
fonetické cvičenia.
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Zadanie úloh e- mailom. Práca s učebnicou,
pracovným zošitom. Vyučovanie cez aplikáciu
WhatsApp. Využívanie aplikácie youtubevzdelávacie videá, lekcie ANJ. Vytváranie
gramatických tabuliek. Prezentácie z virtuálnej
knižnice. Hlasové nahrávky.
Žiaci boli hodnotení email – klasifikácia, slovné
hodnotenie

Mgr.
Andrea
Baďurová

SJL – 2.B
(jazyková
a slohová
časť)

Spoluhlásky - Mäkké spoluhlásky
Ď, Ť, Ň, Ľ, de, te, ne, le/di, ti, ni,
li, Opakovanie spoluhlások
Overenie vedomostí - formou
pracovných listov
Mgr. Andrea Baďurová
Veta, slovo, slabika, hláska Jednoslabičné a viacslabičné
slová
Overenie vedomostí - ústne
preskúšanie na ZOOM hodinách,
cvičenia odoslané na kontrolu
Blahoželanie
Overenie vedomostí – ústne
preskúšanie na ZOOM hodine,
odoslaná písomná práca na kontrolu
Dorozumievame sa
Overenie vedomostí – ústne počas
ZOOM hodiny
Píšeme listy
Overenie vedomostí – ústne na
ZOOM hodine, odoslaný list na
kontrolu
Adresa
Overenie vedomostí – odoslané
cvičenie na kontrolu
Píšeme listy
Overenie vedomostí – odoslaný
pracovný list
Rozprávame rozprávku
Overenie vedomostí – ústne na
ZOOM hodine
Od 15.6. koniec ZOOM
vyučovania. Žiakom, ktorí zostali
doma boli zadávané dištančné
úlohy.
Rozprávame, ako vyzerá svet okolo
nás
Overenie vedomostí - odoslané
cvičenia na kontrolu
Čo sme sa naučili
Overenie vedomostí – odoslané
pracovné listy na kontrolu
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Vety - Oznamovacie, opytovacie,
rozkazovacie, zvolacie a želacie
vety
Overenie vedomostí - ústne
preskúšanie na ZOOM hodinách,
odoslané pracovné listy

SJL - 2.B
(čítanie)

Mgr.
Andrea
Baďurová

MAT – 2.
B

Z rozprávky do rozprávky
Keď slnce zasvieti
Kopem, kopem v záhradke
Moja mama, mamička
Svet je hore nohami
Kde je moje miesto?
Overenie čitateľských zručností – ústne na ZOOM
hodinách
Od 15.6. koniec ZOOM vyučovania. Žiakom,
ktorí zostali doma, boli zadávané dištančné úlohy
z čítania.
Svet je pestrý ako dúha
Počas ZOOM vyučovania boli často využívané
interaktívne prezentácie, cvičenia i videonahrávky
na vysvetlenie i overenie učiva.
SČÍTANIE A ODĆÍTANIE PRIRODZENÝCH
ČÍSEL V OBORE DO 100
-Sčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok
-Odčítanie celých desiatok od dvojciferného
čísla
-Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla
s prechod cez základ 10
-Odčítanie jednociferného čísla od
dvojciferného čísla
s prechodom cez
základ 10
-Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísle bez
prechodu cez základ 10
-Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísle
s prechodom cez základ 10
PÍSOMNÉ SČÍTANIE a ODČÍTANIE DO
100BEZ PRECHODU CEZ ZÁKLAD 10
Overenie vedomostí – ústne na ZOOM hodinách,
odoslané pracovné listy a písomné práce na
kontrolu
GEOMETRIA:
Propedeutika jednotiek dĺžky
Jednotka dĺžky – cm
Jednotky dĺžky
Meranie dĺžky
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Mgr.
Andrea
Baďurová

Mgr.
Andrea
Baďurová

Mnohouholníky ,body a úsečky
Stavby z kociek
Overenie vedomostí – odoslané pracovné listy na
kontrolu
Od 15.6. koniec ZOOM vyučovania. Žiakom,
ktorí zostali doma boli zadávané dištančné úlohy.
Písomné sčítanie a odčítanie do 100
s prechodom cez základ 10
Overenie vedomostí - odoslané úlohy na kontrolu
Počas ZOOM vyučovania boli často využívané
interaktívne prezentácie a úlohy na vysvetlenie
i overenie učiva.
PVO – 2. B SPOZNÁVAME ŽIVOČÍCHY
Rast a vývin živočíchov
Dĺžka života živočíchov
Živočíšne spoločenstvá
Spoločenstvo mravcov
Spoločenstvo včiel
Chov živočíchov a úžitok z ich
Živočíchy a rastliny ako zdroj potravy človeka
Overovanie vedomostí – ústne na hodinách
ZOOM, odoslané pracovné listy na kontrolu
SPOZNÁVAME RASTLINY
Životné prostredie rastlín
Životné prejavy rastlín
Podmienky klíčenia semien rastlín
Podmienky rastu rastlín
Overovanie vedomostí – ústne na hodinách
ZOOM, odoslané pracovné listy na kontrolu
Od 15.6. koniec ZOOM vyučovania. Žiakom,
ktorí zostali doma, boli zadávané dištančné úlohy .
Rozširovanie semien rastlín
Cestovateľská správa o rastlinách
Niektorí žiaci dobrovoľne vypracovali k daným
témam projekty, s ktorými nás oboznámili na
ZOOM hodinách.
ANJ -2.B, LEKCIA 9 – V DIVOČINE
Slovná zásoba
2.C
Slová s prínonou – op
Článok – Domáce zvieratá
Číslo 100
Príbeh – Pat je opica
Overenie vedomostí – ústne na hodinách ZOOM,
odoslané pracovné listy na kontrolu
LEKCIA 10 - POVOLANIA
Slovná zásoba
Slová s príponou – un
Článok – Počkaj!
Opakovanie čísel do 100
Príbeh – Je mama farmárka?
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Overenie vedomostí – ústne na hodinách ZOOM,
odoslané pracovné listy na kontrolu
Žiaci boli vyučovaní pomocou elektronickej
učebnice. Mali možnosť počúvať anglické
nahrávky, sledovať videopríbehy k danému učivu.
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, online
testy, emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie

Mgr.
Marika
Drahovská

SJL – 2. C

Spoluhlásky (Mäkké spoluhlásky Ď, Ť, Ň, Ľ, de,
te, ne, le/di, ti, ni, li, opakovanie spoluhlások)
- Preskúšanie pomocou pracovných listov
Veta, slovo, slabika, hláska (Veta, slovo, slabika,
hláska, jednoslabičné a viacslabičné slová)
- Ústne preskúšanie (ZOOM hodina),
pracovné listy
Blahoželanie
- Ústne preskúšanie (ZOOM hodina),
odovzdanie písomnej práce
Dorozumievame sa
Píšeme listy
- Ústne preskúšanie (ZOOM hodina),
odovzdanie písomnej práce
Formy komunikácie
Rozprávanie podľa série obrázkov
Členenie listu na časti

Mgr.
Marika
Drahovská

SJL - ČÍT
– 2. C

Vety ( oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie,
zvolacie a želacie vety)
- Ústne preskúšanie (ZOOM hodina),
pracovné listy
Adresa
- Odovzdanie písomnej práce
Z rozprávky do rozprávky ( O nepodarených
kozliatkach, Kto sa koho naľakal, Líštička
a hlaváč, Janko Hraško,
- Čítanie na ZOOM hodine
Keď slnce zasvieti ( Keď slnce zasvieti,
Kukulienka, Čin – Čin, Marec, Veľkonočný ježko
z obilia, Rozprávka o maľovanom vajíčku, Na
smolu, Vyčítanky)
- Čítanie na ZOOM hodine
Kopem, kopem v záhradke (Ako Jožko Pletko
zasadiť chcel všetko, O troch grošoch, Rozprávka
o repe, Jarný podvečer v lese)
- Čítanie na ZOOM hodine
Moja mama, mamička (O uspávanke, Dobrú
chuť, Mamičkino poď)
- Čítanie na ZOOM hodine
Svet je hore nohami (Reklama, O načisto
obrátenej krajine, Ako si mačky kúpili televízor,
Lenivé žabky)
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Mgr.
Marika
Drahovská

MAT – 2.
C

Mgr.
Marika
Drahovská

PVO – 2.
C

Mgr. Dana SJL - 3.A
Ondrejková

Čítanie na ZOOM hodine

Kde je moje miesto? ( Papier znesie všetko,
O lietajúcom papieri, O červenom smreku,
Záružlie, Ako sa do hory volá, tak sa z hory
ozýva, Lesík)
- Čítanie na ZOOM hodine
Svet je pestrý ako dúha ( Niekde v Austrálii,
Všetky deti sveta, Farebný svet)
- Čítanie na ZOOM hodine
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 100 (Sčítanie dvojciferného čísla a celých
desiatok, Odčítanie celých desiatok od
dvojciferného čísla, Sčítanie dvojciferného
a jednociferného čísla s prechod cez základ 10,
Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného
čísla s prechodom cez základ 10, Sčítanie
a odčítanie dvojciferných čísle bez prechodu cez
základ 10, Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísle
s prechodom cez základ 10
- Ústne preskúšanie (ZOOM hodina),
pracovné listy
Geometria (Propedeutika jednotiek dĺžky,
Jednotka dĺžky – cm, Jednotky dĺžky, Meranie
dĺžky)
Spoznávame živočíchy (Rast a vývin živočíchov,
Dĺžka života živočíchov, Živočíšne spoločenstvá,
Spoločenstvo mravcov, Spoločenstvo včiel, Chov
živočíchov a úžitok z ich, Živočíchy a rastliny ako
zdroj potravy človeka)
- Rozhovor na Zoom hodine
Spoznávame rastliny (Životné prostredie rastlín)
- Rozhovor na Zoom hodine
Žiaci boli hodnotení cez zoom,,edupage, online
testy, emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie
Podstatné mená

Opis ilustrácie

Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Opis predmetu
Vizitka

MAT - 3.A Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
1 000. Vytváranie prirodzených čísel do 10 000.
Aplikačné úlohy.
Zaokrúhľovanie čísel na desiatky, stovky, tisícky
Odhad dĺžky. Meranie dĺžky.
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Geometria
- 3.A

Jednotky dĺžky - kilometer

VLA - 3.A

Sviatočné dni v obci - Veľkonočné sviatky a
tradície
Slovensko na mape

Premieňanie jednotiek
Ročné obdobia v obciLeto

Pohoria na mape Slovenska
Nížiny na mape Slovenska
Vodstvo na mape Slovenska

PDA - 3.A

Objavujeme živočíchy: Živočíchy s vnútor.
kostrou- Plazy, Obojživelníky, Ryby
Živočíchy bez vnútor. kostry
Objavujeme rastliny a huby: Životný cyklus
rastlín, Dĺžka života rastlín, Rast rastlín, Význam
poľných rastlín, Význam lesa, Liečivé a jedovaté
rastliny, Huby
Hodiny boli online odučené cez aplikáciu
Hangouts
Žiaci komunikovali cez email a vypracovávali
testy zadané cez edupage.
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, online
testy, emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie

Mgr.Slezák
ová Mária

MAT 3.B

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do
20
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
1000
Jednotky dĺžky
Práca s grafom a tabuľkou
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do
10000
Štvorcová sieť

Všetko učivo bolo
odučené

ANJ 3.A,
3.B, 3. C

Family and Friends 1
Moji priatelia – používanie slovesa has got, opis
kamaráta, opis zvieraťa, hádanky,
Projekt – Hádaj aké som zviera...
Jedlo a pitie – Tvorenie viet Mám rád, nemám rád,
odpovede na otázky
Moja izba – opis miestnosti, používanie There is,
There are
Slovesá – používanie modálneho slovesa can
Precvičovanie učiva 3.ročníka
Žiaci sa zúčastňovali online vyučovania 2x do
týždňa, vypracovávali úlohy a pracovné listy
Family and Friends 2
Aké je dnes počasie – použitie slovesa put on,
don´t put on, take off, opis situácie a reagovanie
na otázky

Rozkazovací spôsob
pomocou Let´s +
sloveso – presunuté
do 4.ročníka na
september

ANJ 4.A,
4.B, 4.C
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Jednoduchý minulý
čas – spomenutý len
okrajovo (Podľa

Mgr.
Monika
Hinerová

SJL – 3.C

MAT –
3.C

ANJ – 2.B
a 2.C

ANJ – 1.A

Mgr.Lendv
ayová
Veronika

SJL – 4.A

Čo máš oblečené – What are you wearing? Opis
kamaráta, odpovede na otázky
Na autobusovej stanici –orientácia v čase
a priestore, nadstavba – Na letisku – orientácia
a porozumenie personálu letiska
Používanie prítomného priebehového času
Zvieratá – opis zvierat a rozdiel vo zvukoch
zvierat, projekt
Tvorba plurálu nepravidelných pods.mien – man,
men, woman, women, child, children
Precvičovanie učiva 4.ročníka – opis seba
a rodiny, reagovanie na otázky
Žiaci sa zúčastňovali online vyučovanie 2x do
týždňa, vypracovávali úlohy a pracovné listy

dohody PK, učivo
vyňaté z osnov)

Ohybné slovné druhy- podstatné mená –
všeobecné a vlastné podst.m., prídavné mená,
zámená, číslovky, slovesá. Opakovanie.
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, emailom
– klasifikácia, slovné hodnotenie
Online hodiny cez zoom.
Zaokrúhľovanie na stovky a tisícky, štvorciferné
čísla , porovnávanie čísel do 10 000, opakovanie
násobenia a delenia.
Geom. – jednotky dĺžky, rysovanie vo štvorcovej
sieti, rysovanie úsečky, kocka.
Práca v PZ, PL, geometria -videá youtube
Matýskova matematika
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, emailom
– klasifikácia, slovné hodnotenie
Online hodiny cez zoom
Lekcia 9 – V divočine
Slovná zásoba
Slová s prínonou – op
Článok – Domáce zvieratá
Číslo 100
Príbeh – Pat je opica
Lekcia 7 – Oblečenie - slovná zásoba, písmená
o,p,q.
Lekcia 8 – Časti tela - slovná zásoba, písmená
r,s,t, príbeh.
Lekcia 9 – Rodina – slovná zásoba,písmená
u,v,w, opakovanie číslic.
Ohybné slovné druhy – podstatné mená, prídavné
mená,
zámená – určovanie gramatických kategórií
Číslovky – pravopis, rozdelenie
Slovesá – časovanie
Neohybné slovné druhy
Práca s učebnicou, PZ, Precvičujeme pravopis,
PL, ppt prezentácie

Opis predmetu, opis
pracovného postupu,
rozprávanie.
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Stavby kociek.

Lekcia 10 Povolania

Lekcia 10 – Jedlo.

Rozprávame o čom
sme čítali reprodukcia

Žiaci boli hodnotení cez edupage, online testy,
emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, online
testy, emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie
Násobenie a delenie 10, 100, 1000
Slovné úlohy
Geometria – rysovanie kolmíc, konštrukcia
trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
Sčitovanie a odčitovanie s prechodom do 10 000
Práca v PZ, PL, geometria -videá youtube
Matýskova matematika
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, emailom
– klasifikácia, slovné hodnotenie
Online hodiny cez zoom
PDA – 4.A Živočíchy lesného spoločenstva
Rastliny a živočíchy spoločenstva lúk
Spoločenstvo polí
Vodné spoločenstvo
Potravový reťazec
Práca v učebnici, PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, emailom
– vyučovanie cez zoom
VLA – 4.A Banská Bystrica, Poľana, Lučenec, Rimavská
Sobota, Rožňava, Košice, Východoslovenská
nížina, Humenné, Bardejov, Prešov
Práca v učebnici, PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez zoom, edupage, emailom
– vyučovanie cez zoom
SJL – 4.B Ohybné slovné druhy- zámená, číslovky, slovesá
Určovanie gramatických kategórií, vyhľadávanie
v texte
Neohybné slovné druhy
Práca s učebnicou, PZ, Precvičujeme pravopis,
PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, online
testy, emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie
Online hodiny cez zoom.
MAT – 4.B Sčitovanie a odčitovanie do 10000 s prechodom
cez základ 10
Násobenie a delenie 10, 100, 1000
Slovné úlohy
Geometria – rysovanie trojuholníka,
štvoruholníka, obdĺžnika
Práca v PZ, PL, geometria -videá youtube
Matýskova matematika
Žiaci boli hodnotení cez zoom, edupage, emailom
– klasifikácia, slovné hodnotenie
Online hodiny cez zoom.
PDA – 4.B Živočíchy lesného spoločenstva
Rastliny a živočíchy spoločenstva lúk

MAT –
4.A

Mgr.Bartoš
ová Jana

30

Násobok úsečky

Chránené rastliny a
živočíchy

Spiš, Stará Ľubovňa,
Pieniny a Spišská
Magura

Rozprávame o čom
sme čítali reprodukcia

Upevnenie rysovania
trojuholníka

Chránené rastliny a
živočíchy

VLA – 4.B

Mgr. Jana
Chlepková

MAT –
4.C

SJL – 4.C

Spoločenstvo polí
Vodné spoločenstvo
Potravový reťazec
Práca v učebnici, PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez zoom, edupage, emailom
– vyučovanie cez zoom.
Rimavská Sobota, Rožňava, Košice,
Východoslovenská nížina, Humenné, Bardejov,
Spiš, Stará Ľubovňa, Prešov, Pieniny
Práca v učebnici, PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez zoom, edupage, emailom
– vyučovanie cez zoom.
 Sčítanie a odčítanie štvorciferných čísel
v obore do 10 000
 Numerické a slovné úlohy z finančnej
gramotnosti
 Slovné úlohy
 Automatizácia spojov násobenia
 Aplikačné úlohy s časom
 Práca s tabuľkou a grafom, čítanie,
tvorenie aplikačných úloh
 Výroky – zdôvodnenie rozhodnutia
o pravdivosti, nepravdivosti tvrdenia
 Propedeutika zlomkov
 Geometria: trojuholníková nerovnosť,
rysovanie trojuholníka, kolmice, štvorca,
obdĺžnika, premena jednotiek, výpočet
obvodu – aplikačné úlohy
Práca v PZ, PL, geometria -videá youtube
Matýskova matematika
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, emailom
– klasifikácia, slovné hodnotenie
Online hodiny cez zoom.
Jazyková zložka
Ohybné slovné druhy:
 Rod, číslo a pád podstatných mien
 Rod, číslo a pád prídavných mien
 Rod, číslo a pád zámen
 Číslovky, základné, radové pravopis
písania
 Slovesá – osoba, číslo, čas
Neohybné slovné druhy:
 príslovky, predložky, spojky, častice,
citoslovcia
 Opakovanie učiva
Sloh:
 Tvoríme príbeh podľa osnovy
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Pamiatky UNESCO
na Slovensku

Mgr.
Božena
Vavrová

MAT –
1.A

VLA – 3.B

PDA – 4.C

 Opis literárnej postavy
 Plagát
Práca s učebnicou, PZ, Precvičujeme pravopis,
PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez zoom, edupage, online
testy, emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie
Čítanie:
 televízii
 hudbe, zvukoch a tichu
 maliaroch, obrazoch a komikse
 Z každého rožku trošku, opakovanie
literárnych pojmov
Práca s učebnicou, PZ, Mimočítankové čítanie,
PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez edupage, online test,
emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie
Online hodiny cez zoom.
 Prirodzené čísla 1-20
 Sčítanie a odčítanie do 20
 Aplikačné úlohy na rozvoj matematického
myslenia
 Riešenie slovných úloh
 Úlohy zadané zápisom a znázornené
situáciou
 Geometrické útvary
 Rysovanie priamych čiar
 Tajničkové príklady
 Kocka, valec, guľa
 Reťazové počítania
Práca v PZ, PL
Žiaci boli hodnotení cez edupage, emailom –
klasifikácia, slovné hodnotenie
 Farby na mape
 Nížiny
 Pohoria
 Vodstvo
 Historické pamiatky v obci
 Významní ľudia v obci
 Životné prostredie – ochrana
 Záverečné opakovanie – test
 Projektové práce žiakov
Práca v učebnici, PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez edupage, emailom –
klasifikácia, slovné hodnotenie
 Spoločenstvo lúk – rastliny, živočíchy
 Spoločenstvo polí, poľné plodiny,
živočíchy, obrábanie pôdy
 Vodné spoločenstvo. Rastliny, živočíchy,
potravový reťazec
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VLA – 4.C

Mgr.
Gabriela
Kiššová

SJL – 3.B

Chránené územia SR, v rámci opakovania
práca na projekte.
 Súhrnné opakovanie živá a neživá príroda.
Práca v učebnici, PL, PPt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez edupage, emailom –
klasifikácia, slovné hodnotenie
 Od Dunaja po Hornád:
Poľana, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava,
 Od Hornádu po Dunajec:
Košice, Zemplín, Humenné, Bardejov, Prešov,
Spiš, Stará Ľubovňa, Pieniny
 Pamiatky UNESCO
 Projektové práce žiakov, práca
s internetom, encyklopédiami
Práca v učebnici, PL, ppt prezentácie
Žiaci boli hodnotení cez edupage 2 online testy,
emailom – klasifikácia, slovné hodnotenie
Podstatné mená

Vizitka

Prídavné mená

Slovesá

Zámená
Číslovky
Opis predmetu
PDA – 3.B,
3.C

VLA – 3.C

Objavujeme živočíchy: Živočíchy s vnútor.
kostrou- Plazy, Obojživelníky, Ryby
Živočíchy bez vnútor. kostry
Objavujeme rastliny a huby: Životný cyklus
rastlín, Dĺžka života rastlín, Rast rastlín, Význam
poľných rastlín, Význam lesa, Liečivé a jedovaté
rastliny, Huby
Sviatočné dni v obci - Veľkonočné sviatky a
tradície
Slovensko na mape
Pohoria na mape Slovenska
Nížiny na mape Slovenska
Vodstvo na mape Slovenska

PVO – 2.A

Spoznávame živočíchy
Rast a vývin živočíchov, Dĺžka života živočíchov
Živočíšne spoločenstvá, Spoločenstvo mravcov
Spoločenstvo včiel
Chov živočíchov a úžitok z ich, Živočíchy
a rastliny ako zdroj potravy človeka
Spoznávame rastliny - Životné prostredie rastlín
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Ročné obdobia v obciLeto

Slovenský jazyk bol odučený cez videovýklady,
spätná väzba od detí prichádzala cez mail –
diktáty, úlohy, slohová práca, cvičenia
PDA, VLA a PVO – boli odučené cez online
hodiny pomocou ZOOM
Žiaci boli hodnotení cez zoom,edupage, emailom
– klasifikácia, slovné hodnotenie
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Správa o činnosti ŠKD v šk. roku 2019/2020
Činnosť ŠKD vychádzala z Plánu práce na šk. rok 2019/2020 a riadila sa Plánom
práce školy, Výchovným programom ŠKD a Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR
pre školy a školské zariadenia na šk.rok 2019/2020.
V šk. roku 2019/2020 pracuje v ŠKD 10 oddelení, v ktorých bolo zapísaných ku dňu
1.2.2020 231 žiakov 1 - 4 ročníka. S deťmi pracuje 10 kvalifikovaných vychovávateliek.
ODDELENIE VYCHOVÁVATEĽKA
POČET ŽIAKOV
TRIEDY
1.
Nina Klčová
23
1.A
2.
Mgr. Andrea Vaculová
22
1.B
3.
Mgr. Ľuba Sobotová
24
2.A
4.
Anna Kubešová
23
2.B
5.
Petra Korvin
22
2.C
6.
Bc. Zuzana Žáková
22
3.A+ 4.B
7.
Mgr. Monika Vejmolová
24
3.B+4.B
8.
Linda Detony
21
3.C
9.
Michaela Šišková
24
4.A + 4.B
10.
Mgr. Lucia Grznárová
26
4.C+ 4.B
Cieľom činnosti ŠKD bolo poskytnúť žiakom oddych, relaxáciu a rozvoj psychických
a fyzických funkcií, ktoré kompenzovali školskú pracovnú záťaž. Našou úlohou bolo
formovať sebavedomie, sebaovládanie detí, rozvíjať vlastnú fantáziu. Vo výchovnej práci sme
sa zamerali na účelné využívanie voľného času a na plnenie základných povinností žiakov.
Výchovná práca mala výrazne činnostný charakter vo všetkých zložkách výchovno –
vzdelávacej činnosti ( spoločensko – vednej, prírodovednej, esteticko – výchovnej, pracovno
– technickej, športovo – rekreačnej ). Zvýšenú pozornosť sme venovali esteticko – výchovnej
činnosti a spoločensko - vednej činnosti.
Odpočinková činnosť bola zameraná na relaxáciu po vyučovaní počúvaním hudby,
rozprávok, rozhovormi s deťmi atď.
V príprave na vyučovanie sme sa venovali nácviku a postupnom ovládaní samostatnej práce,
systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie.
Počas 1. polroka šk. roka 2019/2020 boli plnené všeobecné úlohy pre vychovávateľky v ŠKD:
- účasť na všetkých akciách poriadaných školou
- spolupráca s Mestskou knižnicou
- účasť na akciách poriadaných kultúrnymi inštitúciami mesta
- výzdoba priestorov ŠKD
- spolupráca s triednymi učiteľkami, účasť na RZ
- spolupráca so školským psychológom
Všetky vychovávateľky plnili úlohy podľa vypracovaného plánu v jednotlivých
mesiacoch:
-

výzdoba pavilónov B, C kreatívnymi prácami detí
zoznámenie žiakov s režimom dňa, poučenie o BOZP
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-

-

-

jesenná výstava, vyrezávanie svetlonosov s účasťou rodičov našich detí v priestoroch
pavilónu A
výstava jesenných plodov, dekorácií v pavilóne B
Halloween party pre všetky deti zo ŠKD spojená so súťažou o najzaujímavejšiu
masku triedy v jednotlivých ročníkoch
v rámci spoločensko-vednej oblasti výchovy sa vychovávateľky niekoľko hodín
v jednotlivých oddeleniach venovali prednáške spojenej s filmovou dokumentáciou na
tému predsudky, tolerancia, nezištná pomoc, sociálne cítenie. Deti boli počas
diskusie veľmi aktívne, s vychovávateľkami a medzi sebou navzájom, veľmi dobre
spolupracovali
zapojenie sa do výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“(organizátor Mesto
Piešťany)- 3. miesto získala Ema Mydlová z triedy pani vychovávateľky Michaely
Šiškovej, bola ocenená primátorom mesta
zapojenie sa do projektu „Pošta seniorom“- získali sme Certifikát pre ŠKD ZŠ
Mojmírova Piešťany
spolupráca s Domum Piešťany – výroba vianočných pohľadníc s venovaním detí pre
bezdomovcov v našom meste
Vianočné trhy na našej škole spojené s Dňom otvorených dverí:
. zostavenie programu
. výroba predmetov na predaj
. spolupráca s neziskovou organizáciou Plamienok, ktorej boli venované získané
financie
z predaja výrobkov detí
. spolupráca s marketingovým oddelením
. celková výzdoba, prevádzka vianočných trhov v pavilóne B

V 1. polroku šk. roku 2019/2020 sa uskutočnili 2 zasadania MZ v termínoch a programe
podľa plánu práce MZ.
Pracovná činnosť v 2. polroku šk. roku 2019/2020 bola poznačená ochorením Covid-19,
karanténnymi opatreniami. Vo februári sme s deťmi ako každý rok pripravovali ozdobné
poštové schránky na valentínky, ktoré boli umiestnené na chodbe v pavilóne B. Koncom
mesiaca sme sa venovali v rámci spoločensko-vednej oblasti výchovy téme šikana. Každá
vychovávateľka si vo svojom oddelení pripravila film k danej téme a následne po premietnutí,
rozanalyzovala s deťmi každú krízovú situáciu vo filme. Do diskusie sa deti aktívne zapájali.
(film Neobyčajný chlapec). V marci sa školy z dôvodu ochorenia Covid-19 uzatvorili.
Nakoľko sa situácia nezlepšovala, vychovávateľky ŠKD flexibilne zareagovali. Týždeň po
vyhlásení karantény sme si na sociálnej sieti vytvorili FB stránku ŠKD ZŠ Mojmírova
Piešťany. Táto informácia bola zverejnená aj v Piešťanskom týždni. Zvolili sme si ju ako
nástroj na komunikáciu s deťmi a rodičmi. Deťom sme pravidelne zverejňovali nami
vytvorené videá, fotokoláže s postupmi práce, odkazy, výzvy, príspevky z každej výchovnovzdelávacej oblasti. Deti sa do výziev , súťaží zapájali, posielali nám fotografie, videá. Spätná
väzba funguje doteraz. Stránka je úspešná, sledovaná. Rodičia, kolegovia aj z iných škôl nám
doteraz za našu prácu, aktivitu vyjadrujú podporu, uznanie. Svojou prácou sme ich
motivovali, inšpirovali. Pri tvorení našich príspevkov sme komunikovali s firmou Enigmatic,
s autorkami veľmi zaujímavej metodickej hry Karty pre dušu, oslovila nás pani riaditeľka z n.
o. Plamienok, požiadala nás o spoluprácu. Vychovávateľky mali raz do týždňa pravidelne
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online poradu, na ktorej sme sa dohodli na námetoch, príspevkoch, ktoré zverejníme,
zhodnotili sme predchádzajúci týždeň. 1. júna sa otvorili školy, spustila sa prevádzka ŠKD
v súlade s hygienickými opatreniami nariadenými vládou. Keďže nástup do školy bol
dobrovoľný, počet detí v ŠKD bol oveľa menší ako za bežnej prevádzky. Prvé dva týždne
nenastúpilo 5 vychovávateliek zo zdravotných dôvodov. Tie pokračovali prácou na stránke.
Po dvoch týždňoch sa pridali k ostatným v priamej činnosti s deťmi. Aktivity s deťmi boli
zamerané na športové hry, spoločenské hry, výtvarné činnosti realizované aj v exteriéri,
v areáli školy s použitím prírodných materiálov, ktoré deti našli v okolí. Každé oddelenie
tvorilo s pani vychovávateľkou darčeky ku Dňu otcov. Najzaujímavejšie práce, aktivity sú
zverejnené na spomínanej FB stránke. Koncom mesiaca sme sa zamerali na plánovanie aktivít
počas prevádzky letného ŠKD v auguste. Vypracovaný program aktivít sme odovzdali
zástupkyni 1. stupňa. Plánované aktivity v programe závisia od výšky financií, ktoré budú
ŠKD poskytnuté.
Vypracovala: Mgr. Lucia Grznárová
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Vyhodnocovacia správa CJ za 2019/2020
PK Anglický jazyk pre 1.stupeň ZŠ – Vyhodnocovacia správa
PK Anglického jazyka 1.stupňa
Vedúca PK: Mgr. Lenka Kaffelová
Členky PK: Mgr. Martina Drahová, Mgr. Andrea Baďurová, Mgr. Monika Hinerová, Mgr.
Mária Kollárová, Mgr. Mária Slezáková, Mgr. Gabriela Mičutková
Žiaci pracovali s učebnicami First Friends 1, 2 a Family and Friends 1, 2. Väčšina tried
odoberala časopis Hello Kids. Počas epidémie všetky pani učiteľky anglického jazyka
spolupracovali s rodičmi a ihneď nadviazali kontakt. Spočiatku zadávali úlohy cez Edupage
a email. Žiaci vypracovávali pracovné listy, ktoré im pani učiteľky zasielali. Pani učiteľky
medzi sebou pravidelne konzultovali prebrané učivo, aby všetky skupiny žiakov dokončili
lekcie v rovnakom časovom úseku.
Pri zoomovaní využívali aj nahrávky na Youtube – Family and Friends, First Friends,
English easy, Learn Chocolate, English singsing, Learn English, SpeakLanguage, aj iné
interaktívne videá a hry. Všetci žiaci anglických skupín 3. a 4. ročníka pani učiteľky
Slezákovej a Kaffelovej boli prihlásení do aplikácie Wocabee, kde pravidelne súťaživo
precvičovali slovnú zásobu.
Pani učiteľka Mária Slezáková a Lenka Kaffelová sa zúčastnili anglického webinára
spoločnosti Oxford University Press, kde sa pani Osvald venovala hodnoteniu
a sebahodnoteniu žiakov počas dištančného vzdelávania, atmosfére na vyučovacích hodinách
anglického jazyka a ako si vytvoriť portfólio. Druhý webinár bol určený na nákup vhodných
učebníc do nového školského roku.

PK Anglický jazyk pre 2.stupeň
Prítomní:
všetci členovia PK cez zoom / p. uč. Adamčová, p. uč. Ďugová, p. uč. Mičutková, p. uč.
Švecová, p. uč. Žovák, p. uč. L. Karabčíková, p. uč. I. Hrubošová, p.uč. M. Petrášová/
Program:
1.Vyhodotenie II. polroka, hodnotenie a kritéria hodnotenia CJ
2.Práca počas dištančného vzdelávania
3.Témy a učivo, ktoré, vyučujúci stihli a nestihli prebrať počas dištančného vzdelávania
4. Diskusia
1. Všetci vyučujúci jednohlasne odhlasovali vyhodnotenie II. polroka známkou: všetky
CJ: ANJ, NEJ, FRJ, RUJ
- Ako kritériá hodnotenia sme si stanovali: známky získané počas školy,
vypracovávanie samostatných zadaní, úloh počas dištančného vzdelávania, účasť
a aktivita na ZOOM hodinách
2. Od 16.3. 2020 prebiehalo na škole dištančné vzdelávanie
- Žiaci dostávali od vyučujúcich od 16.3. zadania prostredníctvom Edupage, Gafe
- Vyučujúci CJ zadávali samostatnú prácu ako projekty, prezentácie, cvičenia, pracovné
listy, čítanie a počúvanie s porozumením, eseje, linky na youtube, filmy v CJ, vlastné
metodické materiály atď.
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-

-

-

-

-

Samostatnú prácu žiakov sme vyhodnocovali pravidelne, aby mali žiaci i učitelia
spätnú väzbu
Vyučujúci si značili, kto prácu odovzdal a buď ju hodnotili slovne, náročnejšie práce
ako eseje, prezentácie hodnotili zo začiatku známkami 1,2, horšie nedávali, prípadne
bodmi, alebo percentami, alebo slovne
Žiaci, ktorí sa nezapájali sme kontaktovali prostredníctvom Gafe, Edupage, triednych
učiteľov, nahlasovali to vedeniu školy formou tabuľky pre primátora a vyplnili sme
tabuľku trištvrteročnej klasifikácii, tí, čo sa nezapájali, dostali pokarhanie k zvýšenej
usilovnosti, v júni sme vypisovali mená žiakov, ktorí vôbec alebo veľmi slabo
spolupracovali do tabuľky pre vedenie školy, vedenie informovala rodičov, že ak žiaci
nepošlú zadania, budú musieť vykonať komisionálne preskúšanie
Priebežne sme začali zoomovať a pracovať online cez Zoomom. Všetci vyučujúci CJ
zoomovali so žiakmi počas tohto obdobia až do 17.5. 2020
Dňa 17.4. som obvolala členov PK CJ /p. Ďugová, p. Mičutková, p. Žovák, p.
Adamčová ,p. Karabčíková, p. Petrášová, p. Hrubošová/ a zhodli sme sa, že, budeme
žiakov klasifikovať známkou
Vyučujúci sa zúčastňovali webinárov podľa vlastného uváženia, ktoré si značili
v rámci pracovnej činnosti do tabuľky pre vedenie školy; venovali sa samoštúdiu,
pripravovali si vlastné prezentácie a materiály plus materiály z rôznych zdrojov ako:
Zborovna, Ucimesanadialku, Elt.oup.com, Komenského inštitút, Sokratov inštitút,
British Council, práca s časopismi v PDF forme R and R, Gate, Kahoot, Smart books,
Alfboook.sk, Nationalgeographic.com atď.
Vyučujúci ANJ mali vytvorenú FB skupinu a mali prostredníctvom nej online interné
vzdelávanie a odovzdávali si vedomosti a zručnosti

3. Prehľad tabuliek z jednotlivých predmetov
ANJ ako I. CJ:
Prehľad prebratých tém počas dištančného vzdelávania
Vyučujúca: Mgr. M. Adamčová
Trieda
Téma a učivo
5.C
Náš domov
- Moja izba – sl. zásoba nábytok
- Opis bytu/domu – izby a miestnosti ,
zariadenie
- Projekt- Môj dom/ byt
- Miesta v meste: názvy budov
- Väzba There is/There are a použitie
v kladnej, zápornej vete a otázke
- Predložky miesta
- Vyjadrenie svojich ,možností
a schopností, použitie modálneho
slovesa can (+-?)
- Piešťany moje mesto
Ľudské telo a starostlivosť o zdravie
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Vonkajší a vnútorný opis
človeka/spolužiaka, kamaráta
- Časti tela
- Prítomný priebehový čas a jeho
použitie, opis činností podľa
obrázku, mimika
Odievanie a móda
- Základné druhy oblečenia, farby
- Opis kamaráta, čo má oblečené, čo
radi nosia vo voľnom čase
- Sloveso mať: have got/has got/ to be
aj v zápornej forme
-

6.B

7.A

Výživa a zdravie
- Jedlo a pitie
- Druhy mäsa
- Zelenina a ovocie
- Mliečne výrobky
- Príprava jedla, recept
- Počitateľlné a nepočitateľné
podstatné mená
- Používanie some/ any, a little/ a few,
how much/ how many
- Vyjadrenie množstva: bochník
chleba, 3 fľaše mlieka.....
- Zostavenie vlastného Menu
- Vyjadrenie čo máš a nemáš rád
- Určitý a neurčitý člen
Človek a príroda
- Počasie: slov. zásoba a frázy, opíš
počasie dnes, vytvor predpoveď
počasia
- Stupňovanie prídavných mien
(jednoslabičné, viacslabičné,
nepravideľlné)
- Porovnávanie prídavných mien
- Porovnaj ročné obdobia a počasie
Krajiny, mestá a miesta
- Anglicky hovoriace krajiny: USA
a VB, porovnanie, práca s mapou,
informáciami
- Kvíz v powerpointe USA
Krajiny, mestá a miesta
- Londýn a New York
- Orientácia v meste
- Používanie členov a,an,the
- Miesta v meste, predložky
- Prítomný priebehový čas –
vyjadrenie plánovanej budúcnosti
Vzory a ideály
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Človek, jeho vzory a ideály, ambície
Naši hrdinovia, hrdinky
Nácvik : Predprítomného času +-?
Nepravidelné slovesá: trpné príčastie
Ako byť bezpečný na internete
Environmentálne problémy, odpad
na horách
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
- Časti tela, choroby
- - vyjadrenie pocitov
- Frázy u lekára
- Rady a odporúčania lekára a liečba
- Sloveso mal by si nemal by si a jeho
použitie
- Modálne slovesá musieť, nemusieť,
nesmieť = must, mustn´t a don´t
have to
- Značky informujúce, varujúce,
zakazujúce, dopravné, značky vo
verejných priestoroch
- Pravidlá na plavárni
Človek a príroda
Človek a jeho životne prostredie
Ochrana životného prostredia
Klíma, klimatické zmeny, globálne
otepľovanie
Zachráňme ohrozené zvieratá
- Neurčitok vs gerundiumopakovanie
- Trpný rod – použitie v 4 časoch:
prítomný, minulý, budúci
a predprítomný čas
- Každodenné frázy: vyjadrenie
starostí a obáv
Krajiny a svetadiely
- Austrália: školstvo, fauna, história,
veľkomestá
- Živelné pohromy vo svete: hurikány
Mládež a jej svet
Generačné vzťahy
Problémy medzi tinedžerov, konflikty
predstáv a reality
Vzťahy medzi rovesníkmi
Predstavy mládeže o svete
Voľný čas a záľuby
- Ako trávim víkend
-

8.B

Neprebraté učivo:
5.C
- porovnanie Prítomného priebehového a Jednoduchého prítomného času
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- zisťovanie ceny pomocou otázky How much is/ are...?
6.B
- vyjadrenie plánov v budúcnosti pomocou Going to...
- tvorenie prísloviek z prídavných mien, nepravidelné príslovky
- have to....vo význame mať povinnosť , musieť niečo vykonať
8.B
- I.Podmienková veta – nácvik
- Časové vety = when, before, after, unless, as soon as a ich použitie v praxi
- Tvorba slov sloveso vs podst. m.
Prehľad prebratých tém počas dištančného vzdelávania
Vyučujúca: Mgr. L. Ďugová
Trieda
Téma, učivo
5.C
Miesta v meste, miesta v dome
Väzba There is-There are
Predložky miesta
Modálne sloveso can/cannot
Opis človeka, oblečenie
Prítomný priebehový čas
Have got/has got/ to be
How much/ How many – dialógy v obchode
Opakovanie
6.A

Jedlo a pitie, nádoby
Počitateľlné a nepočitateľné podstatné mená
Používanie some/ any, a little/ a few, how
much/ how many
Recepty
Príroda, počasie, Veľká Británia, USA
Stupňovanie prídavných mien
Prirovnania as...as
Otázky s HOw..?
Tv programy a filmy
Blízka budúcnosť „ going to „
Tvorba prísloviek

6.B

Jedlo a pitie, nádoby
Počitateľlné a nepočitateľné podstatné mená
Používanie some/ any, a little/ a few, how
much/ how many
Recepty
Príroda, počasie, Veľká Británia, USA
Stupňovanie prídavných mien
Prirovnania as...as
Otázky s HOw..?
Tv programy a filmy
Blízka budúcnosť „ going to „
Tvorba prísloviek
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7.B

8.A

9.A

9.B

Londýn a New York
Orientácia v meste
Používanie členov a,an,the
Miesta v meste, predložky
Prítomný priebehový čas – plánovaná
budúcnosť
Ambície a sny
Predprítomný čas
Nepravidelné slovesá
Environmentálne problémy, odpad
Modálne slovesá must, mustn´t a have to,
should a shouldn´t
Zdravotné problémy a liečba
Neurčitok a gerundium- opakovanie
Klimatické zmeny, globálne oteplovanie
Trpný rod – prítomný, minulý, budúci
a predprítomný čas
Každodenné frázy
Podmienkové vety – nulová a prvá
podmienka
Časové vety = when, before, after, unless
Európska únia
Zamestnanie
Predložky, frázové slovesá
Problémy tínedžerov
Nákup a predaj, peniaze a mince, cestovanie
Trpný rod a jeho používanie
Priama a nepriama reč, používanie say a tell
Rasizmus, detská práca
W. Shakespeare a jeho dielo
Zamestnanie
Predložky, frázové slovesá
Problémy tínedžerov
Nákup a predaj, peniaze a mince, cestovanie
Trpný rod a jeho používanie
Priama a nepriama reč, používanie say a tell
Rasizmus, detská práca
W. Shakespeare a jeho dielo

Neprebraté učivo:
5. ročník – porovnávanie prítomných časov, minulý čas a blízka budúcnosť, počitateľné
a nepočitateľné podst. mená
6. ročník – have to, návrhy, použitie could a might, budúcnosť s will
7. ročník – frázové slovesá, porovnávanie predprítomný a minulý čas, vzťažné vety,
samostatne stojace zámená, podmieňovací spôsob
8. ročník – frázové slovesá, tvorba slov, vyjadrenie aby- to,
9. ročník – otázka a zápor- súslednosť časov
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Trieda: 6.C
Vyučujúci: Mgr. Gabriela Mičutková

Tematický celok, téma
Konverzácia – konverzačné hry z internetu
Opakovanie – minulý čas pravidelných slovies

Prebrané učivo

Nepravidelné slovesá
Gramatické cvičenia – pracovné listy
Nepravidelné slovesá
Gramatické cvičenia
Otázka a zápor v minulom čase
Konverzácia
Slovná zásoba: jedlo a nápoje
Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
A/an. Some/any.
Čítanie. Kamenná polievka
Koľko čoho zjeme za týždeň.
Recept.

Tematické celky a témy, ktoré som počas
trvania dištančného vzdelávania nestihla so
žiakmi prebrať

Slovná zásoba: krajina, počasie
Stupňovanie príd.mien, porovnávanie
Televízne programy, going to
Have to/don´t have to
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Trieda: 8.B
Vyučujúci: Mgr. Gabriela Mičutková

Tematický celok, téma
Konverzácia – konverzačné hry z internetu
Opakovanie – adjektíva opisujúce vlastnosti osôb
Príprava projektov – Môj týždeň

Prebrané učivo

Prezentácie projektov
Slovesné vzory – gerundium/neurčitok
Prezentácie projektov
Prídavné mená s príponou –ed/-ing
Animované filmy. Reprodukcia deja.
Použitie prídavných mien a rôznych slovesných
vzorov
Trpný rod – vyjadrenie v rôznych časoch.
Gramatické cvičenia.
Príprava projektu: Zdravý životný štýl tínedžera
Slovná zásoba – zdravie, výživa.
Gramatické cvičenia (gerundium/neurčitok)
Prezentácie projektov.
Gramatické cvičenia (trpný rod).
Prezentácie projektov.

Tematické celky a témy, ktoré som počas
trvania dištančného vzdelávania nestihla so
žiakmi prebrať

Starostlivosť o životné prostredie – slovná zásoba
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Podmienkové vety
Trieda: 5.B
Vyučujúci: Mgr. Gabriela Mičutková

Tematický celok, téma
Konverzácia – konverzačné hry z internetu
Opakovanie – jednoduchý prítomný čas, otázka,
zápor
Slovná zásoba: voľný čas, záľuby, šport, hudba

Prebrané učivo

Slovná zásoba: miestnosti v dome, nábytok
Opis miestnosti
Predložky miesta
Gramatické cvičenia – pracovné listy
Slovná zásoba: mesto
There is/there are
Príprava projektu o meste.
Video, konverzácia.
Prezentácia projektov.
Čítanie s porozumením: mestá a miesta
Opakovanie: sloveso can/can´t
Gramatické cvičenia

Tematické celky a témy, ktoré som počas
trvania dištančného vzdelávania nestihla so
žiakmi prebrať

Opis osoby, vlastnosti – stupňovanie príd.m.
Prítomný priebehový čas
Minulý čas slovies byť/mať

Prehľad prebratých tém počas dištančného vzdelávania
Vyučujúca: Mgr. S. Švecová
Trieda
Téma a učivo
5.A
Náš domov
- Moja izba – sl. zásoba nábytok
- Opis bytu/domu – izby a miestnosti ,
zariadenie
- Miesta v meste: názvy budov
- Väzba There is/There are a použitie
v kladnej, zápornej a otázke
- Predložky miesta
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Vyjadrenie svojich ,ožností
a schopností, použitie modálneho
slovesa can (+-?)
- Piešťany moje mesto
Ľudské telo a starostlivosť o zdravie
- Vonkajší a vnútroný opis
človeka/spolužiaka, kamaráta
- Časti tela
- Prítomný priebehový čas a jeho
použitie, opis činností podľa
obrázku, mimika
Odievanie a móda
- Základné druhy oblečenia, farby
- Opis kamaráta, čo má oblečené, čo
radi nosia vo voľnom čase
- Sloveso mať: have got/has got/ to be
-

6.A

6.C

Výživa a zdravie
- Jedlo a pitie
- Druhy mäsa
- Zelenina a ovocie
- Mliečne výrobky
- Príprava jedla, recept
- Počitateľlné a nepočitateľné
podstatné mená
- Používanie some/ any, a little/ a few,
how much/ how many
- Vyjadrenie množstva: bochník
chleba, 3 fľaše mlieka.....
- Zostavenie vlastného Menu
- Vyjadrenie čo máš a nemáš rád
- Určitý a neurčitý člen
Človek a príroda
- Počasie: slov. zásoba a frázy, opíš
počasie dnes, vytvor predpoveď
počasia
- Stupňovanie prídavných mien
(jednoslabičné, viacslabičné,
nepravideľlné)
- Porovnávanie prídavných mien
- Porovnaj ročné obdobia a počasie
Krajiny, mestá a miesta
- Anglicky hovoriace krajiny: USA
a VB, porovnanie, práca s mapou,
informáciami
- Kvíz v powerpointe USA
Výživa a zdravie
- Jedlo a pitie
- Druhy mäsa
- Zelenina a ovocie
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Mliečne výrobky
Príprava jedla, recept
Počitateľlné a nepočitateľné
podstatné mená
- Používanie some/ any, a little/ a few,
how much/ how many
- Vyjadrenie množstva: bochník
chleba, 3 fľaše mlieka.....
- Zostavenie vlastného Menu
- Vyjadrenie čo máš a nemáš rád
Človek a príroda
- Počasie: slov. zásoba a frázy, opíš
počasie dnes
- Stupňovanie prídavných mien
(jednoslabičné, viacslabičné,
nepravideľlné)
- Porovnávanie prídavných mien
- Porovnaj ročné obdobia a počasie
Krajiny, mestá a miesta
- Anglicky hovoriace krajiny: USA
- Kvíz v Powerpointe USA
-

7.A

Krajiny, mestá a miesta
- Londýn a New York
- Orientácia v meste
- Používanie členov a,an,the
- Miesta v meste, predložky
- Prítomný priebehový čas –
vyjadrenie plánovanej budúcnosti
Vzory a ideály
- Človek, jeho vzory a ideály, ambície
- Naši hrdinovia, hrdinky
- Nácvik : Predprítomného času +-?
- Nepravidelné slovesá: trpné príčastie
- Ako byť bezpečný na internete
- Environmentálne problémy, odpad
na horách
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
- Časti tela, choroby
- - vyjadrenie pocitov
- Frázy u lekára
- Rady a odporúčania lekára a liečba
- Sloveso mal by si nemal by si a jeho
použitie
- Modálne slovesá musieť, nemusieť,
nesmieť = must, mustn´t a don´t
have to
- Značky informujúce, varujúce,
zakazujúce, dopravné, značky vo
verejných priestoroch
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7.B

8.A

- Pravidlá na plavárni
Krajiny, mestá a miesta
- Londýn a New York
- Orientácia v meste
- Používanie členov a,an,the
- Miesta v meste, predložky
- Prítomný priebehový čas –
vyjadrenie plánovanej budúcnosti
Vzory a ideály
- Človek, jeho vzory a ideály, ambície
- Naši hrdinovia, hrdinky
- Nácvik : Predprítomného času +-?
- Nepravidelné slovesá: trpné príčastie
- Ako byť bezpečný na internete
- Environmentálne problémy, odpad
na horách
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
- Časti tela, choroby
- - vyjadrenie pocitov
- Frázy u lekára
- Rady a odporúčania lekára a liečba
- Sloveso mal by si nemal by si a jeho
použitie
- Modálne slovesá musieť, nemusieť,
nesmieť = must, mustn´t a don´t
have to
- Značky informujúce, varujúce,
zakazujúce, dopravné, značky vo
verejných priestoroch
- Pravidlá na plavárni
Človek a príroda
Človek a jeho životne prostredie
Ochrana životného prostredia
Klíma, klimatické zmeny, globálne
otepľovanie
Zachráňme ohrozené zvieratá
- Neurčitok vs gerundiumopakovanie
- Trpný rod – použitie v 4 časoch:
prítomný, minulý, budúci
a predprítomný čas
- Každodenné frázy: vyjadrenie
starostí a obáv
Krajiny a svetadiely
- Austrália: školstvo, fauna, história,
veľkomestá
- Živelné pohromy vo svete: hurikány
Mládež a jej svet
Generačné vzťahy
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9.B

Problémy medzi tinedžerov, konflikty
predstáv a reality
Vzťahy medzi rovesníkmi
Predstavy mládeže o svete
- I.Podmienková veta – nácvik
- Časové vety = when, before, after,
unless, as soon as a ich použitie
v praxi
- Tvorba slov sloveso vs podst. m.
Voľný čas a záľuby
- Ako trávim víkend
- Čo mi korona dala a vzala
Voľný čas a záľuby
Rozhlas, televízia a internet
Literatúra, divadlo a film
- Predložky miesta: at, in, on
- Tvorba logických otázok vo
všetkých gram. časov
- Otázka pomocou opytovacích zámen
Vzdelávanie a práca
- Zamestnania
- Brigády
- Vnútorné vlastnosti človeka
- Ideálny zamestnanec
a zamestnávateľ
- Tinedžeri a vreckové, ako narábať
s peniazmi, ako ich míňajú
- Výhody a nevýhody TV
- frázové slovesá
Obchod a služby
Nákup a predaj
Peniaze, mince: história a vývoj peňazí vo
svete
Nezvyčajné dovolenkové miesta
Kúpa lístka, slov. zásoba jednosmerný,
obojsmerný a všetko spojené s cestovaním
- Trpný rod a jeho používanie
Rasizmus vo svete, príbeh Rosy
- Čo mi korona dala a čo mi vzala

So všetkými skupinami som sa snažila rozvíjať všetky 4 jazykové zručnosti v rámci možností,
pracovať s textom; čítanie, počúvanie s porozumením; Otázky a odpovede o textoch
Pracovať a precvičovať písanie formou esejí, cvičenia z PZ, prezentácie, projekty
Čo som nestihla prebrať:
5. ročník
- porovnávanie prítomných časov
- Stupňovanie a porovnávanie prídavných mien
- Blízka budúcnosť a jej použitie v praxi
- minulý čas od slovesa byť a mať
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- počitateľné a nepočitateľné podstatné mená
6. ročník
- blízka budúcnosť a jej použitie v praxi
- príslovky vs prídavné mená
- opisný tvar od slovea musieť: nemusiš, musiš = don´t have to, have to
- základné čislovky 100 a viac
- nepravideľné množné číslo
- použitie slovies: could a might
- budúci čas pomocou will
7. ročník
- samostatné privlastňovacie zámená: yours, hers atď
- podmieňovací spôsob I´d like to
- vzťažné vety pomocou who, which a that
Intenzifikátory: really, quite atď
8. ročník
- porovnávanie minulý čas jednoduchý vs predprítomný čas
- Intenzifikátory: really, quite atď
- vyjadrenie „aby“ vo vetách pomocou „to“
9. ročník
- priama a nepriama reč, kladná, otázka
Vyučujúci: Mgr. Dušan Žovák
Trieda 5.A, 5.B
Tematický celok:

Prebraté učivo:

Téma: Miesta

Väzba there is/there are
Moja izba
Náš dom
Mesto
Modálne sloveso can/can´t
Minulý čas slovesa can/can´t

Téma: Ľudia

Sloveso byť a mať
Moji priatelia – opis osoby
Neprebraté učivo:

Téma: Ľudia
Prítomný priebehový čas
Prítomný priebehový čas – zápor
Prítomný priebehový čas – otázka
Prítomný jednoduchý a priebehový čas
Oblečenie
Budúci čas s „going to“
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Téma: Zdravie a choroby

Zdravotné problémy
Minulý čas byť
Minulý čas mať

Cestovanie

Víkend
Dovolenka
Minulý čas pravidelných slovies
Minulý čas pravidelných slovies – zápor
Minulý čas pravidelných slovies – otázka
Dovolenkové problémy
Minulý čas nepravidelných slovies
Minulý čas nepravidelných slovies – zápor
Minulý čas nepravidelných slovies – otázka

Trieda 9.A
Tematický celok:
Vzdelávanie a práca

Voľný čas a záľuby

Obchod a služby
Náš domov

Prebraté učivo:
Vytvorenie rolovej hry podľa výberu žiakov
Rozvoj slovnej zásoby na tému „práca“
Čítanie a tvorba inzerátov
Rozvoj písania - moje budúce povolanie/povolanie mojich rodičov
Gramatika - stupňovanie prídavných mien - opakovanie, tvorba
viet
Čítanie s porozumením - tínedžeri a ich vzťah k peniazom
Rozvoj slovnej zásoby a jazykových zručností, diskusia k téme
„televízia“
Angličtina cez osnovy - čítanie odborného článku o televízii
Opakovanie 4. lekcie
Test zo 4. lekcie
5. lekcia - Nakupovanie a predávanie - slovná zásoba na tému
„nakupovanie, predávanie, peniaze“
Čítanie a počúvanie s porozumením - príbeh peňazí
Gramatika - trpný rod
Práca s pracovným zošitom
Rozvoj slovnej zásoby na tému „bývanie“
Čítanie a počúvanie s porozumením - nezvyčajné miesta/hotely
Gramatika - modálne slovesá v pasíve - pravidlá a tvorba viet
Práca s pracovným zošitom
Práca s dlhším textom - čítanie s porozumením - predaj storočia
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Krajina, ktorej jazyk sa
učím
Uprostred multikultúrnej
spoločnosti

Slovensko

Rozprávanie na tému „historické pamiatky anglicky hovoriacich
krajín“
Kultúra - vývin anglického jazyka - rozvoj slovnej zásoby
a jazykových zručností
Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou - rozvoj slovnej
zásoby, práca s textom, slovníkom
Opakovanie 5. lekcie
Test z 5. lekcie
6. lekcia - slovesá "say, tell“ vo vetách
Kultúra - Oxford a Cambridge - slávne univerzity - čítanie
s porozumením
Školský systém u nás a vo svete - prednáška a diskusia
Projektová práca na tému „turistické miesta a kultúrne pamiatky“
Zhodnotenie projektov
Opakovanie 6. lekcie
Test zo 6. lekcie
Záverečné opakovanie lekcií od úvodu po 3. (práca s pracovným
zošitom)
Záverečné opakovanie lekcií 4. - 6. (práca s pracovným zošitom)

Francúzsky jazyk (dvojhodinová týždenná dotácia) ako druhý cudzí jazyk
Trieda: 7.A + 7.B
Počet žiakov v skupine:
Tematický celok, téma
14
Vyučujúci: Mgr. Margita
Petrášová
Opakovanie- zvieratá, prídavné mená označujúce vlastnosti a
výzor
Rodina- členovia rodiny, rodokmeň
Známe francúzske rodiny – práca s textom
Privlastňovacie zámená – tvorenie, väzba s podstatným
menom a zhoda v rode
Príslovky miesta a predložky vyjadrujúce miesto
Práca s obrázkami – jednoduchý opis
Známe historické osobnosti Francúzska (Johanka z Arku,
Mária Antoinetta, Ľudovít XIV a Ľudovít XVI
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Prehľad prebratých tém z nemeckého jazyka počas dištančného vzdelávania
Vypracovala: Mgr. Lenka Karabčíková
Triedy: 7. A, 7.B, 8.A, 8. B, 9. A, 9. B
Trieda
7. A

7. B

8. A

Téma
Môj rozvrh hodín – dni v týždni, predmety v škole, hodnotenie predmetov(čo
mám rád/čo nemám rád), jazyky/reči, krúžky a voľnočasové aktivity
Gramatika: tvorenie otázok s opytovacím zámenom, zisťovacie otázky,
predložky am/im(v) v spojení s dňami, mesiacmi , ročnými obdobiami ako
odpoveď na otázku „kedy?“, kladná a záporná odpoveď, kladná odpoveď na
zápornú otázku (ja, doch, nein)
Školské potreby, pomôcky – Čo je to? Kto je to? , Nákupy v papiernictve,
„Hlas princeznej Caralingy“ – čítanie s porozumením.
Gramatika: podstatné mená v N. a A. (určitý a neurčitý člen), časovanie slovies
finden, brauchen, haben, kaufen (sg. a pl.) a používanie týchto slovies
s akuzatívom, modálne slovesá möchten a müssen.
Tvorba plánu – Čo budeme robiť?, tvorba plánu, návrhy aktivít,zdvorilé
prijatie a odmietnutie návrhu, určovanie času na hodinách, časti dňa,
Gramatika: Otázka „Wann?- Kedy?“ + predložky „am, um im, in der“,
príslovky „dnes, zajtra, včera“
Nestihla som prebrať – otázka „Wiespätist es? “+ odpoveď.
Môj rozvrh hodín – dni v týždni, predmety v škole, hodnotenie predmetov(čo
mám rád/čo nemám rád), jazyky/reči, krúžky a voľnočasové aktivity
Gramatika: tvorenie otázok s opytovacím zámenom, zisťovacie otázky,
predložky am/im(v) v spojení s dňami, mesiacmi , ročnými obdobiami ako
odpoveď na otázku „kedy?“, kladná a záporná odpoveď, kladná odpoveď na
zápornú otázku (ja, doch, nein)
Školské potreby, pomôcky – Čo je to? Kto je to? , Nákupy v papiernictve,
„Hlas princeznej Caralingy“ – čítanie s porozumením.
Gramatika: podstatné mená v N. a A. (určitý a neurčitý člen), časovanie slovies
finden, brauchen, haben, kaufen (sg. a pl.) a používanie týchto slovies
s akuzatívom, modálne slovesá möchten a müssen.
Tvorba plánu – Čo budeme robiť?, tvorba plánu, návrhy aktivít,zdvorilé
prijatie a odmietnutie návrhu, určovanie času na hodinách, časti dňa,
Gramatika: Otázka „Wann?- Kedy?“ + predložky „am, um im, in der“,
príslovky „dnes, zajtra, včera“
Nestihla som prebrať – otázka „Wiespätist es? “+ odpoveď.
Jedlá – recepty, nemecké reálie – „Ako sa stravujú nemeckí žiaci“
Koníčky – voľnočasové aktivity, kto čo rád robí, čo zbierame (Sammlungen),
písanie e-mailu na športový klub, kam sa dá ísť v meste (budovy v meste)
Gramatika: slovesá končiace na -eln, -ern, nepravidelné slovesá, slovesá
s odlúčiteľnými predponami, tvorenie zisťovacej otázky, rozkazovací spôsob
v 2. osobe sg.
Ľudské telo – časti tela,zdravie, choroby, úrazy, bolesti, porovnanie
prítomnosti a minulosti, odmietnutie/prijatie návrhu, vyjadrenie príčiny
Gramatika: sloveso „wehtun - bolieť“, Schmerzenhaben – mať bolesti, osobné
zámená v datíve, slovesá spájajúce sa s osobnými zámenami v datíve,
préteritum pomocných slovies „haben – mať a sein - byť“, spojka „deshalb preto“ a jej vplyv na zmenu slovosledu.
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8. B

9. A

9. B

Nestihla som prebrať - Téma: Verkehrsmittel( dopravné prostriedky),
Gramatika: predložka mit – s,so +D., zu – k, ku+ D; Adresa, gramatika –
predložková väzba am+ námestie, in der+ ulica; osobné zámená v akuzatíve.
Jedlá – recepty, nemecké reálie – „Ako sa stravujú nemeckí žiaci“
Koníčky – voľnočasové aktivity, kto čo rád robí, čo zbierame (Sammlungen),
písanie e-mailu na športový klub, kam sa dá ísť v meste (budovy v meste)
Gramatika: slovesá končiace na -eln, -ern, nepravidelné slovesá, slovesá
s odlúčiteľnými predponami, tvorenie zisťovacej otázky, rozkazovací spôsob
v 2. osobe sg.
Ľudské telo – časti tela,zdravie, choroby, úrazy, bolesti, porovnanie
prítomnosti a minulosti, odmietnutie/prijatie návrhu, vyjadrenie príčiny
Gramatika: sloveso „wehtun - bolieť“, Schmerzenhaben – mať bolesti, osobné
zámená v datíve, slovesá spájajúce sa s osobnými zámenami v datíve,
préteritum pomocných slovies „haben – mať a sein - byť“, spojka „deshalb preto“ a jej vplyv na zmenu slovosledu.
Nestihla som prebrať - Téma: Verkehrsmittel( dopravné prostriedky),
Gramatika: predložka mit – s,so +D., zu – k, ku+ D; Adresa, gramatika –
predložková väzba am+ námestie, in der+ ulica; osobné zámená v akuzatíve.
Na koncerte - Čo si robil ? , vyjadrenie, popis minulosti, písanie e-mailu
o tom, čo som robil na koncerte, popis osoby(príd. mená, vlastnosti, časti tela,
časti tváre, oblečenie,.. ), popis kamaráta, členov rodiny, čo vieš/dokážeš/môžeš
robiť, hra: Kto je to?
Krajinoveda: Hlavné mesto Nemecka – Berlín
Gramatika: Zložený minulý čas – Perfektum pravidelných(slabých) slovies,
modálne sloveso können – môcť, vedieť, dokázať.
Bývanie – typy bývania, izby v dome/byte, adresa, nábytok, kde sa čo
nachádza, kam čo postavím/ položím, domáce zvieratá, otázka: Ako často? Ako
dlho? Kedy? , Určovanie času na hodinách (štvrť, pol, trištvrte, pred/po), Opis
môjho domu/bytu, Moje domáce zvieratko
Gramatika: predložky „vor a nach“ + D., zmiešané predložky, spájajúce sa
s datívom aj s akuzatívom , rozlišovanie pomocou otázok „Wo?“ a „Wohin?“,
slovesá, spájajúce sa s datívom a akuzatívom, frekvenčné príslovky,
príslovkové určenie času;budúci/a/e, každý/á/é + akuzatív.
Nestihla som prebrať -Téma : Pekné prázdniny, gramatika – perfektum
(zložený min. čas) so sein a haben, nepravidelné slovesá v perfekte,modálne
sloveso „wollen - chcieť“, predložky miesta „in,an, auf“s datívom
a akuzatívom.
Na koncerte - Čo si robil ? - vyjadrenie, popis minulosti, písanie e-mailu
o tom, čo som robil na koncerte, opis osoby(príd. mená, vlastnosti, časti tela,
časti tváre, oblečenie,.. ), opis kamaráta, členov rodiny;čo vieš/dokážeš/môžeš
robiť; hra: Kto je to?
Krajinoveda: Hlavné mesto Nemecka – Berlín
Gramatika: Zložený minulý čas – Perfektum pravidelných(slabých) slovies,
modálne sloveso können – môcť, vedieť, dokázať.
Bývanie – typy bývania, izby v dome/byte, adresa, nábytok, kde sa čo
nachádza, kam čo postavím/ položím, domáce zvieratá, otázka: Ako často? Ako
dlho? Kedy? , Určovanie času na hodinách (štvrť, pol, trištvrte, pred/po), Opis
môjho domu/bytu, Moje domáce zvieratko
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Gramatika: predložky „vor a nach“ + D., zmiešané predložky, spájajúce sa
s datívom aj s akuzatívom , rozlišovanie pomocou otázok „Wo?“ a „Wohin?“,
slovesá, spájajúce sa s datívom a akuzatívom, frekvenčné príslovky,
príslovkové určenie času;budúci/a/e, každý/á/é + akuzatív.
Nestihla som prebrať -Téma : Pekné prázdniny, gramatika – perfektum
(zložený min. čas) so sein a haben, nepravidelné slovesá v perfekte,modálne
sloveso „wollen - chcieť“, predložky miesta „in,an, auf“s datívom
a akuzatívom.

RUJ ako II. CJ 2 hodiny týždenne dotácia
Vyučujúca: Mgr. I. Hrubošová
TRIEDA
RJ – prebrané učivá a témy
ECHO 1- LEKCIA 1
7.A / 7.B
-opakovanie azbuky v písanej a tlačenej
forme
-opakovanie SZ
-čítanie, preklad
-zámená
-pozdravy, rozhovory
-SZ / rodina, farby, ovocie a zelenina,
číslovky 1-10 /
Reálie Ruska:
-Moskva
-významné mestá v Rusku
-PROJEKT-Obľúbené mesto v Rusku
Zvieratá:
-prezentácia,typy zvierat / ústne, písomne /
ECHO 1 – LEKCIA 2
-opakovanie azbuky
-prepis textu
-prízvuk v RJ, používanie samohlásky „o“
-ja sa mám, ty sa máš, on sa má.....
-Ako sa voláš? Ako sa ona volá?......
Neprebrané učivá: Časovanie slovies / žiť, hrať sa, vedieť, ísť/, Zaradenie ruštiny do
slovanských jazykov, LEKCIA 3. V tomto šk.roku sa preberajú len 3 lekcie, žiaci musia
dobre zvládnuť hlavne AZBUKU.
4. Diskusia:
- v rámci diskusie vedúca PK CJ požiadala všetkych vyučujúcich CJ, aby si
zarezervovali PZ pre žiakov k budúcemu šk. roku: za ANJ zodpovedná Mgr. Ďugová
za NEJ, FRJ, RUJ jednotlivé vyučujúce CJ
- požiadala, aby vyučujúci vo svojich skupinách vyzberali knihy vo svojich skupinách
a odovzdali p. Babulíkovej
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-

požiadala, aby vypracovali tabuľky dištančného vzdelávania, čo prebrali v danej
skupine a čo nestihli prebrať a odovzdali vypracované tabuľky do piatku 19.6. 2020
vedúcej PK

Vo Vrbovom dňa 20.6. 2020
Švecová

Vypracovala vedúca PK CJ Mgr. S.

Vyhodnocovacia správa PK – SJL za šk. rok 2019 / 2020
Členovia PK: Mgr. Iveta Hrubošová, Mgr. Margita Petrášová, Mgr. Jana Petríková, Mgr.
Oľga Kovalíková ,
Mgr. Gabriela Mičutková, Mgr. Lukáš Mencl
V rámci práce PK SJL sme sa počas celého školského roka 2018/2019 zameriavali na plnenie
úloh, ktoré boli prerokované a stanovené na prvom zasadnutí komisie dňa 28.8.2019, a to
najmä na

















rozvoj žiackej tvorivosti a podporu rozvoja talentu žiakov zapájaním žiakov do súťaží
v tvorivom písaní
vedenie žiakov k nadobudnutiu sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti a získaniu
kultivovaného prejavu
podporu čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia
využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania SJL, uplatňovanie progresívnych metód
a foriem práce so zameraním na rozvoj komunikačných kompetencií žiakov a prácu
s informáciami
zabezpečovanie prípravy na celoslovenské certifikované testovanie žiakov 5. ročníka a žiakov
9. ročníka
individuálny prístup pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP a spoluprácu s poradenským zariadením,
ktoré ich má v starostlivosti, ako aj so školskom psychologičkou
rozvíjanie medzipredmetových vzťahov zakomponúvaním problematiky ochrany životného
prostredia, šikanovania, protidrogovej prevencie, tolerancie a vzájomnej znášanlivosti, rasovej
diskriminácie, úcty k starším do literárnej a slohovej zložky predmetu
realizáciu školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a organizovanie
súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko a súťaže v prednese poézie a prózy Hollého
pamätník
Rozdelenie vyučovania v šk. r. 2019/2020:
Mgr. Iveta Hrubošová – 5.C, 6.A, 9.B
Mgr. Margita Petrášová – 7.A, 7.B
Mgr. Kovalíková – 8.A, 9.A
Mgr. Gabriela Mičutková – 6.B, 6.C
Mgr. Lukáš Mencl – 5.A, 5.B, 8.B
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1. Rozvoj žiackej tvorivosti a podpora rozvoja talentu žiakov, vystupovanie na verejnosti
a rozvoj kultivovaného prejavu:



Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
V októbri sme v našej predmetovej komisii zorganizovali školské kolo Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Víťazka školského kola, Simona Kusá, žiačka 8.B triedy,
postúpila do okresného kola olympiády, a získala 2.miesto.



Účasť v recitačných a literárnych súťažiach
Naši žiaci sa úspešne zapojili do súťaže literárnej súťaže organizovanej mestom Piešťany.
Tento rok svoje príspevky do jednotlivých kategórií poslalo 11 autoriek poézie i prózy z našej
školy. Mnohé z nich boli ocenené.



V decembri na škole prebehlo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Víťazi v jednotlivých
vekových kategóriách postúpili do okresného kola súťaže, ktoré sa konalo v januári 2020.
Všetci postúpivší žiaci sa umiestnili aj v okresnom kole, získali sme tri 2. miesta.




Maroš Talpaš z III.C obsadil II. miesto,
Klára Halová z IV.B obsadila II. miesto,
Barbora Baranovská zo VI. C obsadila II. Miesto

V marci na škole prebehlo školské kolo súťaže Hollého pamätník. Víťazi v jednotlivých
vekových kategóriách postúpili do okresného kola súťaže, ktoré sa kvôli pandémii
koronavírusu Covid 19 nekonalo.

2. Príprava na T5 a T9
Vyučujúce sa sústredili na prípravu žiakov piateho a deviateho ročníka na Testovanie 5 a 9. Na
škole funguje pod vedením Mgr. Hrubošovej krúžok slovenského jazyka a literatúry pre žiakov
deviateho ročníka.
Deviataci sa v rámci prípravy na T9 zúčastnili testovania v rámci projektu KOMPARO.
Kvôli pandémii koronavírusu Covid 19 sa celoštátne testovanie nekonalo.
3. Testovanie piatakov
V novembri 2019 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov v predmetoch SJL a MAT.
Testovaných bolo 74 žiakov našej školy. Priemerná úspešnosť školy v predmete SJL bola
71,04%. Národný priemer bol 64,8%.
4. Exkurzie, návštevy divadelných a kultúrnych podujatí
1. Návšteva divadelného predstavenia Cyrano z predmestia, Nová scéna, Bratislava – žiaci
9. ročníka, november 2019, p.uč. Hrubošová
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2. Návšteva detskej opery Rozprávka o šťastnom konci, SND, Bratislava – žiaci 6.ročníka,
november a december 2019, p.uč. Hrubošová a Mičutková
3. Obraz – slovo – zvuk. Jazykovedná exkurzia v Bratislave: televízia, rozhlas, JUĽŠ - žiaci
8.ročníka, november 2019, p.uč. Mencl.
4. Tvorivé dielne v Mestskej knižnici, Piešťany, žiaci 5. ročníka, p.uč. Mencl
5. On-line beseda so spisovateľom Danielom Hevierom – máj 2020, 5. ročník.

Kvôli pandémii koronavírusu Covid 19 sa nemohli zrealizovať naplánované návštevy
divadelných predstavení v marci (Trnava, Nitra)
5. Projektové vyučovanie a prezentácia žiackych prác
Žiaci 8.ročníka pracovali na projekte Štúrovci – p.uč. Kovalíková.
Žiaci 6.ročníka pracovali na projekte Kniha hádaniek, prísloví a porekadiel – p.uč. Hrubošová.
Žiaci 6.B, C pracovali na projekte Moja kniha – vytvárali plagáty a čitateľské záložky
o prečítaných knihách.
Žiacke projekty zo SJL a literárne práce sú prezentované na informačných tabuliach
a nástenkách na chodbách školy, elektronicky sú prezentované na FB a na stránke školy.
Týkajú sa aktuálne preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch.
6. Od 16.3.2020 sa školské vyučovanie zmenilo na vyučovanie z domu













učitelia od začiatku novej situácie vyvinuli veľké úsilie a ochotu pokračovať vo
vyučovaní v zmenených podmienkach, individuálne si zháňali informácie o tom,
akým spôsobom učiť, oboznamovali sa s dostupnými možnosťami, aplikáciami,
novými možnosťami v učení, zostali v kontakte so žiakmi
učitelia komunikovali so žiakmi a medzi sebou navzájom prostredníctvom
aplikácií Edupage, Gafe, Messenger, Facebook, ZOOM, SMS, telefonických
hovorov
zadávaná boli najmä samostatné práce: pracovné listy, pravopisné cvičenia,
slohové práce, tvorivé úlohy zamerané na rozvoj kreativity a jazykových zručností,
vypracovanie čitateľských denníkov, plagátov, komiksov a pod.
pokračovalo sa v preberaní nového učiva v rámci obmedzených možností –
vzhľadom na rôznu sociálnu situáciu v rodinách a rôznu „zapojenosť“ žiakov do
vyučovania sa dajú v budúcnosti predpokladať veľké rozdiely v znalostiach žiakov
vyučujúci sa snažili poskytovať k vypracovaným úlohám od žiakov spätnú väzbu,
upozorniť na chyby, slovne prácu zhodnotiť
niektorí členovia PK používali aplikáciu ZOOM a organizovali s deťmi živé online hodiny prostredníctvom tejto aplikácie – takéto vyučovanie malo veľmi
pozitívny ohlas u žiakov aj rodičov. Dbali sme na bezpečnostné opatrenia ohľadom
zabezpečenia aplikácie pred možným zneužitím
keďže ZOOM hodín sa z rôznych dôvodov nezúčastňovali všetci žiaci, posielali
vyučujúci zadania z hodín a domáce úlohy aj prostredníctvom Edupage
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Zápisnica
z pracovnej porady PK SJL ZŠ Mojmírova 98, Piešťany, ktorá sa konala 15.6.2020
(PK SJL prebehla formou videohovoru. Prítomné: G.Mičutková, M.Petrášová, I.Hrubošová –
ostatní členovia boli kontaktovaní telefonicky a oboznámení s výsledkami porady)
Program:
1. Organizačné pokyny k uzatváraniu klasifikácie za 2.polrok šk. roka 2019/2020
2. Konzultácie ohľadom žiakov, ktorí nespolupracujú – posledné výzvy na odovzdanie
vypracovaných domácich zadaní – aspoň ich časti
3. Informácia o prebraných témach v jednotlivých ročníkoch a u jednotlivých vyučujúcich pre
potreby PK SJL

1. Organizačné pokyny k uzatváraniu klasifikácie za 2. polrok šk. roka
Už počas predchádzajúcich ZOOM stretnutí komisie bolo naznačené, že vyučujúci preferujú
záverečné hodnotenie formou známok. Na tomto stretnutí padlo definitívne rozhodnutie
hodnotiť v predmete SJL žiakov známkami - brať do úvahy známky získané do marca 2020
počas klasického vyučovanie, prácu žiakov počas dištančného vzdelávania a účasť na ZOOM
hodinách.

Krátkodobé úlohy:


uzatvoriť klasifikáciu predmetu SJL do 23.6. 2020

2. Konzultácie ohľadom žiakov, ktorí nespolupracujú – posledné výzvy na odovzdanie
vypracovaných domácich zadaní – aspoň ich časti

Krátkodobé úlohy:


informovať sa u triednych učiteľov o nespolupracujúcich žiakoch
do 17.6.2020
Zodpovední: všetci vyučujúci

3. Informácia o prebraných témach v jednotlivých ročníkoch a u jednotlivých
vyučujúcich počas dištančného vzdelávania (pre potreby PK SJL)
Každý vyučujúci vyplní pre potreby PK SJL tabuľku s prehľadom prebraných tom a zašle
ju vedúcej PK. Tabuľka je súčasťou tejto zápisnice.

Krátkodobé úlohy:


Vytvoriť tabuľku a poslať ju vedúcej PK SJL do 22.6.2020
Zodpovední: všetci vyučujúci

Triedy: 5.A, 5.B
Vyučujúci: Mgr. Lukáš Mencl,
DiS

Tematický celok, téma
Opakovanie podstatných mien, skloňovanie
podstatných mien, vzory podstatných mien
Prídavné mená – charakteristika, zaradenie slovného
druhu, gramatické kategórie prídavných mien
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Vzory prídavných mien – vzor pekný / vzor cudzí
Rozdelenie prídavných mien – akostné / vzťahové

Jazyková zložka

Pravopis prídavných mien, nominatív plurálu vzoru
pekný
Stupňovanie prídavných mien, pravidelné
a nepravidelné stupňovanie
Rytmické krátenie, zákon o rytmickom krátení
Uplatňovanie pravidiel rytmického krátenia pri písaní
prídavných mien
Synonymá
Antonymá
Jednovýznamové a viacvýznamové slová, homonymá
Slovesá, opakovanie slovies
Slabičné a neslabičné predpony, odvodené slová
Opis obrázku

Slohová zložka

Opis osoby, opis zvieraťa
Jednoduché rozprávanie
Povesti

Literárna zložka

Historická povesť:
Zakopaný meč pod Zoborom
Matej kráľ a bača
Miestna povesť:
Jozef Horák - Detvan a Jánošíkov poklad
Alojz Medňanský – Čertová brázda
Mária Ďuríčková – Kôň so zelenou hrivou
Heraldická povesť:
Anton Habovštiak – Tri zlaté ruže
Legendy:
Kliment – Život Konštantína
Jacopo de Voragine – Legenda o sv. Jurajovi
Ľudová rozprávková legenda:
Mataj
Komiks:
Jozef Schek - Jožinko
Projekt Komiks – tvorba vlastného komiksu
Encyklopédie:
Kniha
5000 zaujímavostí o svete okolo nás
Encyklopédia prírody
Prvá internetová encyklopédia
Projekt Encyklopédia – tvorba vlastnej encyklopédie

BESEDA

On-line beseda
so spisovateľom Danielom Hevierom 27.05.2020
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Tematické celky a témy, ktoré som počas trvania dištančného vzdelávania nestihol so žiakmi
piateho ročníka prebrať:
Jazyková zložka: Rozširovanie slovnej zásoby, Spisovný jazyk a nárečie,
Slohová zložka: Opis pracovnej činnosti
Literárna zložka: -

Trieda: 8.B
Vyučujúci: Mgr. Lukáš Mencl, DiS

Tematický celok, téma
Slovná zásoba, členenie slovnej zásoby
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby
Základné (hlavné) vetné členy – podmet,
prísudok, vetný základ
Vedľajší vetný člen: Predmet – priamy,
nepriamy
Vedľajší vetný člen: Príslovkové určenie
miesta
Vedľajší vetný člen: Príslovkové určenie času
Vedľajší vetný člen: Príslovkové určenie
príčiny
Vedľajší vetný člen: Príslovkové určenie
spôsobu
Vedľajší vetný člen: Prívlastok – zhodný a
nezhodný
Vedľajší vetný člen: Prístavok

Jazyková zložka

Grafické znázorňovanie vetných členov
Prisudzovací, určovací a priraďovací sklad –
vzťahy medzi vetnými členmi
Veta, jednoduchá a zložená veta
Súvetie, jednoduché súvetie
Opakovanie slovných druhov a vetných členov
Úvaha

Slohová zložka

Prihláška
Vedecko-fantastická literatúra:
Jules Verne – Cesta na Mesiac
William Kotzwinkle – E. T. mimozemšťan
Douglas Adams – Stopárov sprievodca
galaxiou
Detektívna literatúra:
Agatha Christie: Vražda v Orient exprese
Denník:
Osudy a cesty Mórica Augusta Beňovského
Sue Towsendová – Tajný denník 13
a polročného Adriana Molla
Louis Renninson – Denníky Georgie
Nicolsonovej

Literárna zložka
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Vedecko-populárna literatúra:
Matej Bel – Zvolenská stolica
Matúš Kučera – Konštantín a Metod
Vojtech Zamarovský - ,,Slová, slová, slová ...”
Jana Skladaná – Slová z hlbín dávnych vekov
Literatúra faktu:
Erik Newth – Všetko sa skladá z atómov
Laco Zrubec – Zomrel dva razy
Tematické celky a témy, ktoré som počas trvania dištančného vzdelávania nestihol so žiakmi
piateho ročníka prebrať:
Jazyková zložka: Slohová zložka: výťah, rozprávanie
Literárna zložka: František Gel – Premožiteľ neviditeľných dravcov

SJ – jazyková časť

SJ – literárna časť

Príd.mená:
-akostné,vzťahové
-stupňovanie
-vzor pekný,cudzí
Synonymá,antonymá
Slovesá:
-neurčitok,časovanie
-slovesný čas
-tykanie,vykanie
-sloveso BYŤ/ časovanie/
-gram.kategórie
Jednovýznamové,viacvýznamové
slová
Priama reč
Rozprávanie-zákl.pojmy.

Autorské rozprávky:
K.Čapek-Rozprávka psia
Ľ.Feldek-Nepodpísaná rozpráv.
R.Dahl-Čarodejnice
Bábkové divadlo:
div.hra,bábkoherec,bábka,divadlá
Filmová rozprávka:
Film hraný,animovaný,tv.filmu
Televízna rozprávka
Povesti:
Zakopaný meč pod Zoborom
Matej kráľ a bača
J.Horák-Detvan a Jánoš.poklad
M.Ďuríčková-Kôň so zel.hrivou
A.Habovštiak-Tri zlaté ruže
Komiks – dom.projekt.

TRIEDA
5.C (I.Hrubošová)

Neprebrané učivá: Opis – osoba, zviera. Rozprávanie – ako sloh.postup, častiúvod,jadro,záver /SLOH/. Legendy – LIT.

TRIEDA
9.B (I.Hrubošová)

SJ – jazyková časť

SJ – literárna časť

Súvetia:
-typy súvetí
-grafické znázornenie

Epika a epické žánre:
F.Hečko-Červené víno
D.Dušek-Dvere do
kľúč.dierky
R.Brat-Mordovisko
Ch.Bronteová-Jana Eyrová
J.Šimulčíková-Dievča
s boc.noh.
Z.Šulajová-Džínsový denník
Dramatické umenie:

Zápor v slovebčine
Jazykoveda:
-náučný štýl,administ.štýl
-publicistický štýl
-opisný slohový postup
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-hovorový štýl
Dejiny jazyka:
-vývinové etapy

W.Shakespeare-Romeo a
Julia
J.G.Tajovský-Ženský zákon
A.Vášová-Cyrano z
predmestia

-spisovný jazyk,nárečia
Slovné druhy/opakovanie/
Vetné členy/opakovanie/

TRIEDA
6.A (I.Hrubošová)

SJ – jazyková časť

SJ – literárna časť

Slovesá:
-slovesný spôsob
-jednoduchý a zložený sl.tvar
/dokončenie TC /
Príslovky:

Báj:
-Zrodenie sveta
-Daidalos a Ikaros
-Tatranská Kikimora
L.Laciková-Zakliata
Kráľova hoľa
A.Marec-Tatranské plesá

-druhy
prísloviek,stupňovanie
Priama reč:
-uvádzacia veta, interpunkcia
-NSD,pravopis,rozdelenie
-písanie čiarky
Hlavné vet.členy:
-podmet/vyjadrený,nevyjad./
-prísudok/slovesný/

J.C.hronský-Prečo je Váh
divá rieka
PRÓZA – Zo života detí
M.Rázus-Maroško
J.Rezník-Oči plné oblohy
K.Gillerová-Môj mladší brat
a ja
M.Hlušíková-Boj u riaditeľa

Neprebrané učivá: prísudok-neslovesný/slovesno-menný/, zhoda podmetu a prísudku,
Prisudzovací sklad /jaz.časť/
Dobrodružnú literatúru /literárna časť/

Triedy: 6.B, 6.C
Vyučujúci: Mgr. Gabriela
Mičutková

Tematický celok, téma
Príslovky – druhy prísloviek, stupňovanie prísloviek
Opis – dynamický opis. Opis pracovného postupu
Slovesá – zvratné slovesá, slovesný spôsob

Jazyková a slohová zložka

Priama reč – uvádzacia veta, interpunkcia
Typy rozprávača

64

Rozprávanie – kompozícia, štylizácia
Zásady správneho vykania

Literárna zložka

Báje, mytológia: Zrodenie sveta, Daidalos a Ikaros, Tatranská
Kikimora, Zakliata kráľova hoľa, Tatranské pleas, Prečo je Váh
diva rieka
Próza – zo života detí: M. Rázus: Maroško, J.Rezník: Oči plné
oblohy, K.Gillerová: Môj mladší brat a ja
Čitateľský projekt: záložka, plagát, padlet – výber vlastnej
knihy, vytvorenie a prezentácia projektu

Neprebrané učivá: citoslovcia, hlavné vetné členy: podmet a prísudok neslovesný/slovesno-menný/, zhoda podmetu a prísudku
Prisudzovací sklad /jaz.časť/
Dobrodružná literatúra /literárna časť/

Triedy: 7.A, 7.B
Vyučujúci: Mgr. Margita
Petrášová

Tematický celok, téma
Príslovky – druhy prísloviek, stupňovanie prísloviek
Predložky – väzba s pádom, vokalizácia predložiek

Jazyková zložka

Spojky – neohybný slovný druh, priraďovacie a podraďovacie
spojky, písanie čiarky
Jednoduchá veta – vety podľa obsahu
Jednoduchá veta- holá a rozvitá - hlavné vetné členy – podmet
a prísudok , prisudzovací sklad (opakovanie)
Dvojčlenná veta- úplná a neúplná
Rozvitá veta- holý a rozvitý vetný člen, viacnásobný vetný člen
Jednočlenná veta (slovesná a neslovesná), vetný základ
Predmet- vedľajší vetný člen
Vývoj písma
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Systematizácia a upevňovanie vedomostí zo 7.ročníka
Dobrodružná literatúra - Gill Harveyová: Rivali

Literárna zložka

Arthur Conan Doyle: Na ten obraz nikdy nezabudnem
Fantasy literatúra – Igor a Muška Molitorová: Dievčatko
z krajiny drakov
Rick Riordan: Percy Jackson – Zlodej blesku
Detektívna literatúra – charakteristika, znaky
Thomas Brezina: Hádači pokladov – Sedem odkazov lúpežných
rytierov
Western – charakteristika, znaky, prostredie, téma, Karl May
Karl May: Šľachetnosť Old Shatterhanda
Liselotte Welskopfová-Henrichová: Synovi Veľkej medvedice
Robinsonáda – charakteristika, znaky, prostredie, Daniel Defoe
(život a dielo)
Daniel Defou: Robinson Crusoe
Scott O´Dell: Ostrov belasých delfínov

Tematické celky a témy, ktoré som počas trvania dištančného vzdelávania nestihla so žiakmi
prebrať:
Literárna zložka: Dramatické umenie- Rozhlasová hra, Filmové umenie

Trieda 8. A – vyučujúca: O.Kovalíková
Učivo zo slov. jazyka, ktoré sme prebrali:
Priame a nepriame pomenovania
Frazeologické jednotky, združené pomenovania
Obohacovanie slovnej zásoby
Jednočlenné a dvojčlenné vety
Všetky vetné členy + prístavok
Všetky slovné druhy- opakovanie
Rozprávanie, úvaha
Neprebrali sme súvetia
Literatúra:
Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu
J. Alex: Čierne koráby
W. Kotzwinkle: E. T. Mimozemšťan
Adams: Stopárov sprievodca galaxiou
S. Towsendová: Tajný denník A. Molla
M. Bel: Zvolenská stolica
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Kučšra: Konštantín a Metod
Skladanová: Slová z hlbín dávnych vekov
Neprebrali sme literatúru faktu.

Trieda 9.A – vyučujúca: O.Kovalíková
Učivo zo slov. jazyka, ktoré sme prebrali:
Skladba- všetky vetné členy + prístavok
Jednoduché priraďovacie súvetia / zlučovacie, stupňovacie, odporovacie, vylučovacie/
Jednoduché podraď. súvetia i určenie v. viet pomocou otázok
Dvojčlenné i jednočlenné vety- opakovanie
Opakovanie všetkých slovných druhov
Umelecký opis, úvaha, charakteristika, životopis
Neprebrali sme:
Publicistický štýl, odborný opis, úradný list
Náuka o jazyku, členenie jazykovedy
Spisovný jazyk a nárečia - tie sme ale opakovali počas prípravy na Monitor
Literatúra:
Vyberala som ukážky z epických žánrov
V. Ferko: Ako divé husi
I . Asimov: Stratený robot
V . Hugo: Bedári
Hečko: Červené víno
Christi: Diomedove kone
Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami
Dramatické umenie som neprebrala, ale učili sme sa o div. hre v rámci prípravy na
Monitor.
A majú odporučené pozrieť si Romeo a Júlia i Ženský zákon.

V Piešťanoch 22.6.2020

Vypracovala: G.Mičutková, vedúca PK SJL

V Piešťanoch 29. júna 2020

Mgr. G.Mičutková, vedúca PK SJL
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Vyhodnocovacia správa PK – spoločenskovedných predmetov za
školský rok 2019/2020
1.polrok šk. roka 2019/2020
I. Všetci členovia PK pracujú podľa časovo-tematických plánov, v súlade so ŠkVP
2019/2020. V plánoch sú implementované prierezové témy: ENV, MDV, MUV, RLK,
TBZ, DOV, OZO, VMR, OSR, NŠFG a prevencia proti šikanovaniu – aplikované na
vyučovacích hodinách, v krúžkovej činnosti a na vých. exkurziách. Zapájajú sa do
projektu Zdravá škola.
II. Polročná klasifikácia – zo spoločenskovedných predmetov absolvovali všetci žiaci.
III. Vzájomné hospitácie sa uskutočnili podľa aktuálnych tém a časových možností.
Vykonané hospitácie: hospitujúci - Mgr. Kollár – vyučujúci – Mencl /DEJ/ 12. 10.
- Mgr. Karabčíková
– Gajdošech /DEJ/ 14. 10.
- Mgr. Uherčík
- Bartošek /TSV/ 25. 11.
IV. Na vyučovanie boli využívané multimediálne a počítačové učebne.
V. Krúžková činnosť: - Stolný tenis /TSV/ Mgr. Uherčík
- Futbalový krúžok /TSV/ Mgr. Bartošek
- Poznávací krúžok /RV/ Mgr. Mencl
- Varenie /THD/ Mgr. Ďugová
V krúžkoch bola pravidelná činnosť od 1. 10. 2019 / 2 hod. týždenne.
VI. Exkurzie: - 8. 10. Banská Štiavnica – 8. A /Karabčíková, Filová, Berlanská/
- 10. 10. Bradlo - Košariská – 7. A /Pavelková, Petrášová/
- 15. 10. VIDA - Brno – 6. B /Adamčová, Ďugová/
- 23. 10. Papierne, tlačiarne – Piešťany, Řužomberok– 5. A, C /Mencl,
Brišková/
- 17. 12. Viedeň – Technické múzeum – 6. C /Mičutková/
VII. Športové súťaže:
CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV ZŠ, Okresné kolo (25.9.2019) – Kristián Dirnbach (9.A),
Tadeáš Hnilka (9.B), Adam Komarňanský (9.A), Radoslav Jánoš (8. B) – 4. MIESTO
CEZPOĽNÝ BEH ŽIAČOK ZŠ, Okresné kolo (25.9.2019) – Simona Kusá (8.B), Stella
Krivičková (9.B), Lenka Bílená (7.B), Alexandra Školková (9.B) – 3. MIESTO
MALÝ FUTBAL STARŠÍCH ŽIAKOV ZŠ – FUTBAL CUP, Okresné kolo (8.10.2019) –
Radoslav Jánoš (8.B), Kristián Dirnbach (9.A), Viktor Gulán (9.A), Marko Gvozdenovič (8.B),
Tadeáš Hnilka (9.B), Erik Hubus (9.B), Jakub Hudec (9.A), Alex Mišovic (8.A), Oliver Petráš
(7.A), Alexander Šesták (8.A) – 1. MIESTO V SKUPINE – Postup do štvrťfinále
MALÝ FUTBAL STARŠÍCH ŽIAČOK ZŠ – FUTBAL CUP, Okresné kolo (9.10.2019) –
Viktória Brunovská (8.B), Nina Grnáčová (9.A), Mia Kizeková (7.B), Stella Krivičková (9. B),
Klára Viola Mullerová (7.B), Sabína Spišáková (9.A), Timea Svetlíková (9.B), Alexandra
Školková (9.B), Lea Šnajdárová (9.B) – 2. MIESTO
MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ – ŠKOLSKÝ POHÁR SLOVENSKEJ
SPORITEĽNE, Okresné kolo (16.10.2019) – Alexander Gallo (6.A), Lukas Gešvandtner
(7.A), Patrik Hudcovič (7.A), Lukas Konôpka (6.A), Dominik Kraic (6.C), Timotej Maco (5.A),
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Jakub Matejkovič (6.B), Volodymir Mikultsia (6.B), Lukáš Pavlík (6.B), Samuel Vicen (5.C)
– 4. MIESTO
MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ – ŠKOLSKÝ POHÁR SLOVENSKEJ
SPORITEĽNE, Okresné kolo (23.10.2019) – Sofia Bakošová (7.B), Isabella Brandhuber
(6.B), Marianna Bučková (7.A), Ema Bušíková (6.A), Lucia Gulánová (5.C), Adriana Holá
(6.A), Romana Holičová (6.B), Mia Kizeková (7.B), Tamara Kraváriková (7.B), Viktória
Purchartová (7.A), Timea Šviková (5.C) – 2. MIESTO
FLORBAL ŽIAČOK ZŠ, Okresné kolo (5.12.2019) – Nina Grnáčová (9.B), Stella
Krivičková (9.B), Michaela Melicherová (9.A), Chiara Mišagová (8.A), Sabína Spišáková
(9.A), Alexandra Školková (9.B), Timea Táborská (6.B), Tamara Teličiaková (9.A), Romana
Zelenayová (9.A) – 2. MIESTO V SKUPINE – Postup do štvrťfinále
FLORBAL ŽIAKOV ZŠ, Okresné kolo (29.11.2019) – Kristián Dirnbach (9.A), Patrik
Hudcovič (7.A), Radoslav Jánoš (8.B), Jakub Jánsky (9.B), Erik Kondrc (9.B), Jakub Korvín
(7.A), Alex Mišovic (8.A), Peter Mitana (9.B), Lukáš Pavlík (6.B), Matej Pobjecky (8.A) – 2.
MIESTO V SKUPINE – Postup do štvrťfinále
ŠACH ŽIAKOV ZŠ, Okresné kolo (7.11.2019) – Matej Kalina, Dalibor Špacír, Adam Talpaš
(7.A) – 4. MIESTO
STREĽBA STARŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ, Okresné kolo (28.11.2019) – Dominik
Košťál – NEUMIESTNIL SA, Šimon Siget – 3. MIESTO
FUTSAL ŽIAKOV ZŠ, Okresné kolo (3.12.2019) – Kristián Dirnbach (9.A), Lukas
Gešvandtner (7.A), Viktor Gulán (9.A), Marko Gvozdenovič (8.B), Luka Gvozdenovič (7.A),
Tadeáš Hnilka (9.B), Erik Hubus (9.B), Jakub Hudec (9.A), Radoslav Jánoš (8.B), Oliver Petráš
(7.A) – 3. MIESTO V SKUPINE
BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ, Okresné kolo (10.12.2019) – Marianna Bučková (7.A), Lucia
Gulánová (5.C), Mia Kizeková (7.B), Simona Kusá (8.B), Tamara Kusendová (8.B), Alexandra
Školková (9.B), Lea Šnajdárová (9.B) – 3. MIESTO
BASKETBAL ŽIAKOV ZŠ, Okresné kolo (13.12.2019) – Marko Gvozdenovič (8.B),
Radoslav Jánoš (8.B), Adam Komarňanský (9.A), Dominik Košťál (8.A), Alex Mišovic (8.A),
Alexander Šesták (8.A), Matúš Šintál (8.A) – 3 . MIESTO
STOLNÝ TENIS ŽIAČOK ZŠ, Okresné kolo (9.1.2020) – Chiara Mišagová (8.A),
Alexandra Svetlíková (9.B), Romana Zelenayová (9.B) – 1. MIESTO
STOLNÝ TENIS ŽIAKOV ZŠ, Okresné kolo (15.1.2020) – Adam Lauko (5.B), Jakub
Mokráň (6.A), Oliver Uličný (9.A) – 2. MIESTO
VIII. Olympiády:
- Dejepisná olympiáda – školské kolo /5. 12. 2019/ – postupujú:
6. roč. Belišová /Karabčíková/, Mišovič /Gajdošech/
7. roč. Palešová /Gajdošech/
8. roč. Pobjecký, Tupová /Gajdošech/
9. roč. Gulán, Šnajdárová /Gajdošech/
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IX. Iné aktivity: - VYV – Výzdoba školy na Vianočné trhy – žiaci II. stupňa /Brišková/
– Vianočná pohľadnica – Baranovská (2. miesto)
- Ondrovičová (3. miesto) /Brišková/
- Vianočné trhy na ZŠ Mojmírovej - /12. 12. 2019/ žiaci si pripravili
kultúrny program, Vianočná čajovňa, Detský kútik /Berlanská a kol./
- ETV – detský čin roka - 15. 11. 2019 /Hrubošová/
- OBN – Prednášky zamerané na prevenciu drogových závislostí – Mestská
polícia Piešťany /Husáková/
- TSV – Európsky týždeň športu /9. 2019/ žiaci 2. stupňa /triedny učitelia/
- NBK – Výchovný koncert Goodzone – Bratislava, žiaci 2. stupňa /Žovák/
- HUV – Vianočné vystúpenie Súkromnej umeleckej školy /16. 12. 2019/
žiaci 5., 6., 7. ročníka /triedny učitelia/
- DEJ – Prednáška Holokaust /27. 1. 2020/ žiaci 9. ročníka /Gajdošech/
2. polrok šk. roka 2019/2020
I. Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16.
marca 2020 do 22. júna 2020, vyučovanie na ZŠ Mojmírovej 98, Piešťany bolo prerušené.
Na základe nariadenia riaditeľa školy v čase prerušenia vyučovania na škole mali
pedagogický zamestnanci zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej
komunikácie.
II. Klasifikácia – Vzhľadom k mimoriadnej situácii uvedenej v bode č. 1. učitelia
spoločenskovedných predmetov prehodnotili klasifikáciu jednotlivých predmetov.
Komunikácia medzi učiteľmi prebiehala prostredníctvom e-mailovej komunikácie (GAFE
– školské e-maily). Po dohode s vyučujúcimi jednotlivých predmetov nastali zmeny
v predmetoch – DEJ, OBN, NBK, NBE, HUV, VYV, TSV, THD - ktoré sa nebudú
klasifikovať (absolvoval).
Vyučujúci jednotlivých predmetov v rámci mimoriadnej situácie – dištančného
vzdelávania, naďalej vykonávali výchovno-vzdelávaciu činnosť. Vzdelávanie prebiehalo
za pomoci využívania rozličných foriem elektronickej komunikácie – telefonicky, SMS,
e-mailom, webovej stránky školy, EduPage, ZOOM, skupina na Facebooku, Youtube
videá a iné. Do tejto podoby upravovali svoje didaktické pomôcky, aby aj naďalej
zabezpečovali čo najefektívnejšie osvojovanie si vedomostí, či zručností žiakov v rámci
jednotlivých predmetov.
Vyučujúci sa snažili napĺňať stanovené časovo-tématické vzdelávacie plány.
Čiastkové úlohy a plány sa v rámci možnosti plnili.
III. Krúžková činnosť bola od 17. 3. do 26. 5. 2020 prerušená z dôvodu COVID - 19. Vedúci
krúžkov odprezentovali výsledky práce so žiakmi v súťažiach, kultúrno-spoločenských
a športových akciách.
IV. Vzájomné hospitácie členov PK vzhľadom k mimoriadnej situácie so šírením ochorenia
COVID-19 sa neuskutočňovali.
Uskutočnili sa 4 zasadnutia členov PK spoločenskovedných predmetov počas školského
roku 2019/2020.
V. Všetky odborné učebne boli priebežne využívané.
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VI. Olympiády: - Dejepisná olympiáda – okresné kolo /14. 2. 2020/ - postupujú:
8. roč. Natália Tupová /Gajdošech/
9. roč. Lea Šnajdárová /Gajdošech/
Plánované krajské kolo dejepisnej olympiády bolo stanovené na termín 24. 3. 2020.
Z dôvodov uvedených v bode č. 1. sa krajské kolo neuskutočnilo a náhradný termín
nebol určený.
VII. Exkurzie: plánované exkurzie boli zrušené z dôvodu COVID – 19.
VIII. Iné aktivity: VYV – /apríl 2020/ -Výtvarný projekt – Ak chcete niečo zmeniť,
TVORTE! /Brišková, Menc/
- /máj 2020/ - Polep naše auto /Brišková, Menc/
IX. Športové súťaže:
1. BEDMINTON ŽIAKOV ZŠ, Okresné kolo (4.2. 2020) – Adam Talpaš (7. A),
Oliver Uličný (9. A) – 2. MIESTO
2. BEDMINTON ŽIAČOK ZŠ, Okresné kolo (4.2. 2020) – Kristína Galandáková (7.
A), Chiara Mišagová (8. A) – 2. MIESTO
3. LVZ - LYŽIARSKY VÝCVIK, Oravská Poľhora (chata Slaná voda), (24.2. –
29.2. 2020) – 7. A a 7. B - ved. Uherčík, Bartošek.
4. STREĽBA STARŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ, Krajské kolo (6.3. 2020) –
Šimon Siget (8. A) - 4. MIESTO
5. VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ, Okresné kolo (3.3. 2020) – Lea Bobeková (8. B),
Izabela Boriková (8. B), Nina Grnáčová (9. A), Martina Hargašová (9. B), Viktória
Rossler (8. A), Tamara Rubaninská (9. A), Sabína Spišáková (9. A), Timea Svetlíková
(9. B), Alexandra Školková (9. B), Lea Šnajdárová (9. B), Tamara Teličiaková (9. A)
– 2. MIESTO
6. Všetky športové a iné súťaže boli rovnako prerušené z dôvodu COVID – 19.

X.

Prehľad prebratých tém spoločenskovedných predmetov počas dištančného
vzdelávania:

Predmet: Dejepis - DEJ
Vypracovala: Mgr. Lenka Karabčíková
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Triedy: 5. B, 6. A
Trieda
5. B

6. A

Téma
- Periodizácia dejín
- Periodizácia praveku a staroveku
- Staršia kamenná doba – paleolit (prírodné podmienky,náleziská)
- Antropogenéza človeka
- Mezolit
- Neolit, neolitická revolúcia
- Spôsob života v mezolite a neolite
- Medená doba
- Bronzová doba
- Železná doba (staršia, mladšia)
- Projekty: Keď zlyhá komunikácia, Lucy z Hadaru, Ötzi, Hradisko Molpír,
Zaujímavosti o archeologickom nálezisku Nižná Myšľa
- Hry : Krížovka na zopakovanie učiva 5. ročníka, Doplňovačky, Rýchly
v ťahu
- Videá: YouTube - Den, kdybylnalezenÖtzi.
- Marcus Aurelius – filozof na tróne
- Dioklecián a Konštantín Veľký
- Život v rímskom meste
- Kresťanstvo v rímskej ríši
- Obrazy stredovekého sveta – Rodové spoločenstvá, kmene
- Slovania, Germáni, nomádske kmene
- Ľudia v pohybe. Sťahovanie národov a jeho dôsledky
- Rozpad Rímskej ríše. Koniec antiky, začiatok stredoveku
- Tri ríše raného stredoveku (Byzancia, Arabská ríša, Franská ríša)
- Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte
- Ako sa žilo v stredoveku. Rozdiel medzi stredovekým mestom a dedinou
- Rozvoj obchodu v stredoveku. Centrá obchodu
- Kresťanstvo si získalo Európu
- Misia Konštantína a Metoda
- Križiacke výpravy
- Nové mocné kráľovstvá stredoveku (Francúzsko, Nemecko, Anglicko)
- Storočná vojna
Neprebrané témy:
- Kultúra, veda, umenie v stredoveku
- Rytmus života v stredoveku

Neprebraté témy počas dištančného vzdelávania budú prebraté na úvodných hodinách
v nasledujúcom školskom roku v rámci opakovania učiva.
Predmet: Dejepis - DEJ
Vypracovala: Mgr. Lukáš Mencl, DiS
Triedy: 5. A, C
Trieda

Téma
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5. A, C

-

Doprava kedysi a dnes – spôsoby dopravy kedysi, zrodenie dopravných
prostriedkov, vplyv na životné prostredie.
Práca – vznik a druhy práce, detská práca, dôvody detskej práce, UNICEF.
Uchovávanie myšlienok.
Písmo – klinové, hieroglyfy, hlaholika, cyrilika, azbuka, latinky,
piktogramy, obrázkové. Druhy písma, slovanské písmo.
Knihy – súčasnosť a minulosť. Identifikácia tlačenej a písanej knihy,
kníhtlač, osobnosti.
Médiá – masovokomunikačné prostriedky, rozhlas, TV, internet.
Duchovný život človeka – náboženstvá.
Zlyhanie komunikácie – vojny, konflikty, svetová vojna, zbrane, násilie.
ONLINE: precvičovanie prebraného učiva zábavnou formou.
DIDAKTICKÉ HRY: tajničky, hlavolamy, hádanky z dejepisu.

Predmet: Dejepis - DEJ
Vypracoval: Mgr. Vladimír Gajdošech
Triedy: 6. B, C; 7. A, B; 8. A, B; 9. A, B
Trieda Téma
6. B, C - Kresťanstvo v Rímskej ríši
- Korene stredoveku. Svet a ľudia za hranicami Ríma
- Ľudia v pohybe. Sťahovanie národov a jeho dôsledky
- Tri ríše raného stredoveku
- Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte
- Ako sa žilo v stredoveku
- Rytmus života
- Kultúra, veda a umenie v stredoveku
- Nové mocné kráľovstvá stredoveku
7. A, B - Európa si podmaňuje svet
- Objavitelia a objavovaní
- Reformácia a katolícka reforma
- Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov
- Vek rozumu – osvietenstvo
- Moháčska katastrofa
- Na hranici s Osmanskou ríšou
- Šírenie reformácie v Uhorsku
- Bratislava – hlavné mesto Uhorska
- Osvietená panovníčka
- Reformátor na tróne
- Epocha osvietenských vzdelancov
8. A, B - Slovanská vzájomnosť
- Štúrovská generácia
- Slováci a revolučný rok 1848/49
- Od Memoranda k Matici slovenskej
- Rakúsko-uhorské vyrovnanie a Slováci
- Aktivity Slovákov na svoju obranu
- Slovenské vysťahovalectvo
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9. A, B - Rozdelenie Európy
- Návrat Slovenska do obnovenej ČSR
- Pod Stalinovým tieňom
- Na západ od „železnej opony“
- Na východ od “železnej opony“
- Sovietizácia Československa
- Koniec kolonializmu
- Rovnováha strach
- Dve tváre komunistickej totality na Slovensku
- Neúspešný pokus o reformu
- Umŕtvená spoločnosť
- Svetlá a tiene civilizácie
- Umenie „salónov a ulíc“
- Slovenská kultúra v podmienkach totality
- Koniec nehybnosti
- Prevratný rok 1989
- Na ceste k Európskej únii
- Na ceste k demokracii a samostatnosti
- Vstup Slovenska do EÚ a NATO
Predmet: Náboženská výchova - NBK
Vypracoval: Mgr. Vladimír Gajdošech
Triedy: 1. B; 2. C; 3. A, B; 4. A; 5. B, C; 6. C; 8. A, B; 9. A
Trieda Téma
1. B
- Pôstne obdobie
- Veľká noc
Neprebrané tematické celky:
- Moc života a lásky
- Spoločenstvo lásky
2. C
- Pôstne obdobie
- Veľká noc
Neprebrané tematické celky:
- Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere
- Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery
3. A, B - Na ceste zmierenia
- Hriech
- Ježiš mi odpúšťa
- Sviatosť zmierenia
- Ježiš sa stáva chlebom
- Eucharistia
Neprebrané tematické celky:
- Ježiš nás oslobodzuje
- Ježiš nás pozýva na hostinu
4. A
- Ježiš silnejší ako smrť
Neprebrané tematické celky:
- Svedectvo nádeje
- Prameň nádeje
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5. B, C - Osobná modlitba
- Symbol
- Liturgické úkony postoje a gestá
- Liturgické farby
- Liturgický rok

6. C

Neprebrané tematické celky:
- Obeta božieho ľudu
- Dialóg cez službu
- Boh ako hrnčiar

Neprebrané tematické celky:
- Ohlasovatelia pravdy
- Konať v pravde
8. A, B - Mariánske pútnické miesta na Slovensku

9. A

Neprebrané tematické celky:
- Ľudskosť
- Dôstojnosť a výkon
- Kultúra života
- Vyznanie viery
Neprebrané tematické celky:
-Zodpovednosť za budovanie vzťahov

Neprebraté témy počas dištančného vzdelávania budú prebraté v nasledujúcom školskom roku
v rámci opakovania v nadväznosti učiva z predošlého ročníka.
Predmet: Náboženská výchova - NBK
Vypracoval: Mgr. Dušan Žovák
Triedy: 1. A; 3. C; 4. B, C; 5. A; 6. A,B; 7. A, B; 9. B
Trieda 1.A
Prebraté učivo:
Prebudenie zo spánku
Téma: Moc života a lásky
Vzkriesenie Jairovej dcéry
Pôst
Kríž - znamenie smrti a znamenie života
Ježiš vstal z mŕtvych
Za zatvorenými dverami
Nedeľa
Kostol
Téma: Spoločenstvo lásky
Božia rodina
Duch Svätý
Juraj
Trieda 3.C
Prebraté učivo:
Staré musí odumrieťm aby mohlo vyrásť nové
Téma: Ježiš nás oslobodzuje
Smrť a nový život
Kresťanská Veľká noc
Ježiš nasycuje
Téma: Ježiš nás pozýva na hostinu
Ježiš sa stáva chlebom
Stretnutie s Ježišom
Obeta ako dar
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Svätá omša
Pozvanie na hostinu
Prebraté učivo:
Veže v našom meste
Rôzne veže - rôzne vierovyznania
Kostolné veže - symboly nádeje
Kresťan - nosiťeľ Krista
Kresťania - nádej pre svet
Svedkovia nádeje
Projekt - prehľad kresťanských cirkví v krajine /
regióne
Modlitba - prameň nádeje
Cirkev - prameň nádeje
Modlitba svätého ruženca
Prebraté učivo:
Kto horí pre mňa
Nebeský pelikán
Baránok Boží
Moja obeta
Služba rodine - som chlapec, som dievča
Kňazstvo
Slúžim chorým
Neprebraté učivo:
Modlím sa za najbližších
Môj patrón - môj ochranca
Prebraté učivo:
Ježiš učí v podobenstvách
Vaše áno, nech je áno
Štefan ako svedok pravdy
Zlaté pravidlo
Zákon lásky
Skutky lásky
Zodpovednosť za iných
Neprebraté učivo:
Zodpovednosť v rodine
Projekt pomoci iným
Prebraté učivo:
Putovanie po ceste predkov

Trieda: 4.B, 4.C
Téma: Svedectvo nádeje

Téma: Prameň nádeje

Trieda 5. A
Téma: Obeta Božieho ľudu

Téma: Dialóg cez službu

Téma: Dialóg cez službu
Trieda 6. A, 6. B
Téma: Ohlasovatelia pravdy

Téma: Konať v pravde

Téma: Konať v pravde
Trieda 7. A, 7. B
Téma: Rešpektovanie vierovyznaní
Téma: Láska a autorita
Trieda 9. B
Téma: Zodpovednosť za budovanie vzťahov

Téma: Zodpovednosť človeka za svet,
v ktorom žije
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Neprebraté učivo:
Moja angažovanosť
Prebraté učivo:
Priateľstvo a láska
Čas na lásku
Význam pohlavia - úcta k telu
Láska a manželstvo
Rodina
Pohľad kresťana na vzťah človeka k prírode
Boh pozýva človeka k ochrane Božieho diela

Kresťanské posolstvo ľudskosti
Neprebraté učivo:
Požiadavka spravodlivosti, čestnosti a
zodpovednosti
Nádej pre človeka a celé stvorenstvo

Téma: Zodpovednosť človeka za svet,
v ktorom žije

Neprebraté témy počas dištančného vzdelávania budú prebraté v nasledujúcom školskom roku
v rámci opakovania v nadväznosti učiva z predošlého ročníka.
Predmet: Etická výchova – ETV
Vypracoval: Mgr. Iveta Hrubošová
Triedy: 5. A, B, C; 6. A, B, C; 7. A, B; 8. A, B; 9. A, B
Trieda
Téma
5. A, B, C - Úvaha „Ako by si sa cítil keby...“
- Vytvoriť citovú rozcvičku
- Vytvoriť hádanky, hry, hlavolamy
6. A, B, C - Vytvoriť prezentáciu – Prosociálne správanie
- Vytvor projekt – Môj vzor – interview
- Projekt – Hodnoty priateľstva
7. A, B
- Vytvoriť – Rodokmeň svojej rodiny
- Projekt – Práva a povinnosti v rodine
- Napísať úvahu – Moja predstava o budúcom partnerovi
8. A, B
- Vytvoriť prezentácie – Sekty, kulty.
- film – Závislosti
- Vytvor projekt – Hracie automaty, počítačové hry
- Vytvor projekt – Fajčenie, alkohol – závislosti
Vypracovať pracovný list – Masmediálne vplyvy
9. A, B
- Vytvoriť prezentácie – Sekty, kulty.
- film – Závislosti
- Vytvor projekt – Hracie automaty, počítačové hry
- Vytvor projekt – Fajčenie, alkohol – závislosti
Vypracovať pracovný list – Masmediálne vplyvy
Predmet: Telesná výchova - TSV
Vypracoval: Mgr. Matúš Bartošek, Mgr. Jaroslav Uherčík
Triedy: 5. A, B, C; 6. A, B, C; 7. A, B; 8. A, B; 9. A, B
Športové aktivity/súťaže počas dištančného vzdelávania:
1. Strečingové a posilňovacie (stabilizačné) cvičenia.
2.

Pohybová aktivita – správne vykonávanie kľukov (posilňovanie).

3.

Pohybové aktivity – ľah – sed, angličáky.

4.

Pohybové aktivity – plank (doska), jumping jacks.

5.

Pohybové aktivity – 2 ľubovoľné (cyklistika, korčuľovanie, beh, turistika ...).
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6.

Pohybové aktivity – kľuky, výdrž v zhybe na hrazde.

7.

Pohybové aktivity – moje najobľúbenejšie pohybové aktivity.

Pre šírenie ochorenia COVID - 19 sa pri výchovách (výchovných predmetoch – HUV, VYV,
TSV, THD) nedal naplniť obsah vzdelávania a ich témy a z toho dôvodu bola aj zmenená
klasifikácia na absolvoval.
V Piešťanoch 29. 6. 2020.

Vypracoval: Mgr. Vladimír Gajdošech

Vyhodnotenie práce predmetovej komisie prírodovedných
predmetov v školskom roku 2019/2020
Predmetovú komisiu prírodovedných predmetov tvoria pp. uč. A. Berlanská - matematika, L.
Madlová - biológia, Š. Matulíková - fyzika a chémia, H. Pavelková – matematika, S. Filová –
geografia a biológia, M. Bezáková – matematika a fyzika, N. Brišková – geografia, P. Žačok informatika
1. Členovia komisie v jednotlivých predmetoch pracujú podľa časovo- tematických
plánov v súlade so ŠVP 2019/2020. Do učebných plánov boli zaradené i prierezové
témy jednotlivých predmetov, krúžková činnosť, besedy, projekty, práca s internetom,
exkurzie.
2. V zmysle doporučení CPPP a P boli na druhom stupni integrovaní z prírodovedných
predmetov títo žiaci:
9.B Voštinár A. - prihliadať vo všetkých predmetoch, Rubaninská L. – všetky
predmety
9.A Dóci M. - prihliadať vo všetkých predmetoch
8.B Tichý - MAT, FYZ, CHE; Budka A. - prihliadať vo všetkých predmetoch
8.A Rusnáková - MAT, FYZ, CHE; Pobjecký M., Ličková L., Mišovic A., Šintál M. –
prihliadať vo všetkých predmetoch
7.B Hrehuš M., Božíková S., Čuperková S..- prihliadať vo vš. predmetoch, Kizeková
M - MAT
7.A Kopečný P., Horúcka D. - prihliadať vo všetkých predmetoch
6.C Mokráň J. – MAT, FYZ; Šaradin N. M. - MAT, FYZ od 2. polroku; Mišík P.,
Mikloška M.M., Košťál D. - prihliadať vo všetkých predmetoch
6.B Pavlík L., Baffi S. - prihliadať vo všetkých predmetoch
6.A Budka S. Bubela M., Petényi M. - prihliadať vo všetkých predmetoch
5.C Mojš ., Vaško S. - prihliadať vo všetkých predmetoch
Vyučujúci na hodinách k nim pristupovali individuálne, pripravovali im osobitné
písomné práce. Individuálne pristupovali i k žiakom, kde je doporučené prihliadať vo
všetkých predmetoch.
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3. Polročná klasifikácia prebehla v súlade s klasifikačným poriadkom. Výsledky
vstupných a polročných prác z matematiky vyučujúci matematiky vyhodnotili a ich
výsledky zahrnuli do klasifikácie.
Neprospievajúci žiaci: Vavrinec M. 5.A – MAT, GEG; Danišová CH. – FYZ; L.
Miezgová 7.B – FYZ
4. Žiaci 9.A a 9.B tr. pod vedením Mgr. Berlanskej sa pravidelne na vyučovaní matematiky
pripravujú na “Testovanie 9 “, ktorému v prvom polroku predchádzalo Komparo.
Zúčastnili sa ho všetci žiaci oboch tried. Celoslovenský priemer bol 49,4 %. Žiaci našej
školy dosiahli priemer 59,2% pričom 84,8% škôl na Slovensku malo horší priemer
5. Práca s talentovanými žiakmi: talentovaní žiaci počas školského roku absolvovali
domáce aj školské kolá predmetových olympiád a súťaží. Žiaci, ktorí úspešne
absolvovali školské kolá, postúpili do okresných a obvodných kôl jednotlivých
olympiád. Dňa 29. 1. 2020 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9.
ročník. Naši žiaci boli aj úspešní riešitelia.
Dosiahnuté výsledky:
5. ročník – F. Orlovský 5.A - 1. miesto
T. Tamajka 5.A – 3. miesto
N. Votavová 5.A – 7. miesto
Pripravovala ich p.uč. Bezáková
9. roč. – V. Gulán 9.A – 4. miesto
O. Rohár 9.A – 11. miesto
Pripravovala ich p. uč. Berlanská
Ostatné predmetové olympiády prebiehajú v 2. polroku školského roka, ale žiaci sa už
intenzívne pripravujú (prebiehajú domáce a školské kolá)
6. V 1. polroku sa uskutočnilo i testovanie žiakov 5. roč. z matematiky, kde žiaci dosiahli
priemernú úspešnosť školy 74,6 % (celoslovenský priemer bol 63,4 %). Testovania sa
zúčastnili všetci žiaci 5. ročníka okrem jedného, ktorý bol chorý.
7. Pre skvalitnenie výučby počas školského roku sa využívali odborné učebne, odborné
pomôcky, počítače a dataprojektory, zhotovovanie projektov a ich prezentácia počas
vyučovania.
8. V 1. polroku členovia PK spoločne pracovali na projekte “Škola podporujúca zdravie“
a „Zdravá škola“. Žiaci v rámci hodín biológie spolu s p. uč. Madlovou pripravili
v priestoroch pavilónu A výstavu – Zelenina, Huby, Ryby, výstava vianočných
aranžmánov vytvorených pre vianočné trhy.
9. V novembri sa žiaci 9. ročníka zúčastnili prezentácie elektrotechnickej priemyslovky
Piešťany v Elektrárni Piešťany, sprevádzala ich pp. uč. Š. Matulíková a J. Uherčík
10. V 2.polroku sa z predmetových olympiád uskutočnili len okresné kolá z geografickej
a biologickej olympiády. Na geografickej olympiáde našu školu reprezentovali:
Janka Belišová 6.A – 5. miesto
Viktória Purchartová 7.A – 11. miesto
Natália Tupová 8.B – 6. miesto
všetky boli úspešné riešiteľky, pripravovala ich
p.uč. Filová
Na biologickej olympiáde školu reprezentovali: v kategórii C
Adela Sedláčiková – 6. miesto
Alex Mišovic – 7. miesto
Artur Halo – 10. miesto , žiaci 8.A – všetci boli úspešní riešitelia, pripravovala ich p.
uč. Madlová
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V marci, keď mali prebehnúť ďalšie predmetové olympiády, boli školy zatvorené na príkaz
MŠVVaŠ z dôvodu celoštátnej karantény v čase pandémie koronavírusu. Aj všetky ostatné
súťaže boli zrušené. Z tohto dôvodu bolo potrebné prejsť na iný spôsob výučby, aby žiaci
mohli byť vzdelávaní doma. Členovia predmetovej komisie využívali program ZOOM na
online vyučovanie, stránky Edupage a školský mail na komunikáciu so žiakmi, Virtuálnu
knižnicu, stránku Naucviac. Okrem toho využívali webové stránky, ktoré ponúkalo MŠVVaŠ
príp. metodické centrum.
Zaznamenali sme zo strany veľkého percenta žiakov záujem o takúto formu vyučovania.
Žiaci mali o online hodinách pravidelne prehľad na stránke školy, ktorý vypracoval
a spracovával p. uč. Žačok. Za čo mu patrí veľká pochvala a poďakovanie. Týmto spôsobom
členovia komisie dokázali so žiakmi prebrať takmer všetok požadovaný obsah učiva. Prehľad
za jednotlivé predmety je usporiadaný v nasledujúcich tabuľkách:

Učivo preberané v období od 16.03.2020 do 13.06.2020
Predmet:

matematika

Vyučujúci: Mgr. Alžbeta Berlanská

Preberané učivo:

Trieda:
8.A

Opakovanie učiva kruh, kružnica, riešenie úloh na osah a obvod kruhu
Opakovanie učiva kocka,kváder
Prezentávia učiva hranoly
Riešenie úloh na výpočet povrchu a objemu hranolov z pracovného zoš.
Pracovný list úlohy na výpočet s a V hranolov
Pravdepodobnosť, riešenie jednoduchých úloh
Opakovanie učiva 7. a 8. ročníka, testy - príprava na monitor

9.A 9.B

Testy - príprava na monitor
Testy- príprava na prijímacie skúšky
Povrch a objem ihlana, riešenie prikladov v pracovnom zošite
Pracovný list povrch a objem ihlana
Prezentácia kužeľ
Riešenie úloh na povrch a objem kužeľa v pracovnom zošite
Pracovný list povrch a objem kužeľa
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Prezentácia guľa
Riešenie úloh na povrch a objem gule v pracovnom zošite
Pracovný list povrch a objem gule
Prezentácia priama a nepriama úmernosť
Riešenie jednoduchých úloh priama a nepriama úmernosť
Opakovanie učiva - test z opakovania

Vyučujúci: Mgr. Marta Bezáková
Predmet: Matematika
Trieda

Prebrané učivo

6.A,B,C Desatinné čísla
Premena jednotiek dĺžky
Premena jednotiek hmotnosti
Trojuholník
Opakovanie, trojuholníková nerovnosť
Vnútorné a vonkajšie uhly v trojuholníku
Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti strán
Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka
Štvorčeková sieť
Keď štvorčeková sieť nestačí
Premena jednotiek obsahu
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah pravouhlého trojuholníka
Dĺžky strán- obvod, obsah
Kombinatorika
Hľadanie systému
Opakovanie
Trieda

Prebrané učivo
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Počtové výkony s prirodzenými číslami
Delenie so zvyškom
Násobenie a delenie s pamäti
Písomné násobenie
Algoritmus delenia
Písomné delenie bez zvyšku
Písomné delenie so zvyškom
Porovnávanie podielom
Počtové výkony s prirodzenými číslami
Geometria a meranie
Meranie dĺžky úsečky
Premena jednotiek dĺžky
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca
Obvod obdĺžnika
Kombinatorika
Hľadanie systému
Predmet: Fyzika
5.A

Trieda Prebrané učivo
6.A

Správanie telies v kvapalinách a plynoch
Vzťah medzi objemom a hmotnosťou telesa rovnakej látky
Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu
Výpočet hustoty látok
Využitie hustoty látok v bežnom živote
Objem kvapaliny vytlačenej telesami
Porovnanie hmotnosti telies ponorených do kvapaliny s hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny
Rôzne husté kvapaliny a objem vytlačenej
Hustota plynov
Správanie sa mydlových bubliniek vo vzduchu a v plyne s väčšou hustotou
Opakovanie

Trieda Prebrané učivo
7.A

Teplo
Kalorimetrická rovnica
Tepelná výmena medzi kovmi a vodou
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Teplo a premeny skupenstva. Skupenské teplo.
Energetická hodnota potravín
Tepelný motor a parný stroj
Akustika – náuka o zvuku
Zdroje zvuku
Šírenie zvuku – vlnenie, vlnová dĺžka, frekvencia
Trieda Prebrané učivo
9.A
Elektrické javy a elektrický obvod
Zapojenie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou
Zapojenie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba
Elektrická práca
Elektrický výkon
Elektromagnet
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách
Vedenie elektrického prúdu v plynoch
Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami
Elektrická energia a jej premeny

Vyučujúci: Mgr. Nikola Brišková
Predmet: Geografia
5. ročník
Tematický celok, téma hodiny

Mesiac

Atmosféra - vzdušný obal Zeme
Podnebie a podnebné pásma
Marec

Počasie, Tvoríme predpoveď počasia
Rozmanité krajiny na Zemi
Typy krajín na Zemi – teplé podnebné pásmo

Apríl

Typy krajín na Zemi – mierne pásmo, Stepi
Typy krajín na zemi – studené pásmo, Ihličnaté lesy
Tajga, Tundry a polárne krajiny, Život vo vysokých pohoriach
Opakovanie - Cestujeme po zemi II.

Máj

Mestá a dediny
Pamiatky UNESCO na Slovensku
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V. Záverečné opakovanie
Jún

Planéta Zem, Mapa, glóbus, orientácia na mape Cestujeme po zemi

6. ročník
Tematický celok, téma hodiny

Mesiac

Opakovanie – prírodné pomery Ázie (rastlinstvo a živočíšstvo)
Marec

Obyvateľstvo a sídla Ázie
Hospodárstvo Ázie
Oblasti a štáty Ázie,

Apríl

Juhozápadná Ázia
India a ďalšie štáty južnej Ázie
Juhovýchodná Ázia,

Máj

Čína, Japonsko a ďalšie štáty východnej Ázie,
Severná Ázia
Stredná Ázia

Jún

Záverečné opakovanie – Oblasti a štáty Ázie

7. ročník
Tematický celok, téma hodiny

Mesiac

Západná Európa, Francúzsko a Monako
Štáty BENELUXU
Marec

Spojené kráľovstvo a Írsko
Opakovanie - stredná a západná Európa
Severná Európa
Dánsko, Nórsko a Island, Švédsko a Fínsko, Pobaltské štáty

Apríl

Južná Európa
Španielsko a Portugalsko, Taliansko a Malta
Juhovýchodná Európa
Grécko, Albánsko, Slovinsko, Chorvátsko

Máj

Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko,
Rumunsko, Bulharsko

Jún

Východná Európa, Rusko
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Ukrajina, Bielorusko a Moldavsko
Opakovanie Európa

Vyučujúci: Mgr. Soňa Filová
Predmet: Biológia
TRIEDA
5. ročník
5. A, B, C

PREBRANÉ UČIVO
Vodné a brehové Stavovce
Vodný ekosystém
Lúky, pasienky, polia – rastliny, bezstavovce, stavovce
Projekt: Vodný Ekosystém
Projekt: Zelená lekáreň
Projekt: Príroda v mojom okolí
Aktivita: Obilniny v našej komore

7.ročník
7. A, B

Obehová sústava
Vylučovacia a močová sústava
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Zmysly
Ochorenia a starostlivosť o jednotlivé sústavy
Životný štýl – zdravý spôsob života
Aktivita: Vonkajšie prejavy činnosti srdca a prejavy dýchania
Aktivita: Optické klamy
Aktivita : Sledovanie seriálu Bol raz jeden život....
Projekt: COVID-19
Neprebrané učivo: Rozmnožovacia sústava človeka a vývin jedinca –
presunuté do 8. ročníka

8.ročník
8. A, B

Rozmnožovanie a vývin živočíchov
Projekt: rýchlosť pohybu živočíchov
Životné prostredie- zložky a faktory
Aktivita: Brainstorming – činitele ovplyvňujúce životné prostredie
Globálne environmentálne problémy
Aktivita: Ekologické katastrofy vo svete a ich vplyv na organizmy
Plagát: Skleníkový efekt
Aktivita: Alternatívne zdroje energie
Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie organizmov
a človeka
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Neprebrané učivo : Bunka a jej štruktúry, Dedičnosť a jej podstata –
presunuté do 9. ročníka
9.
ročník
9. A, B

Dejiny Zeme - Prahory, Starohory, Prvohory, Druhohory, Treťohory,
Štvrtohory
Projekt: Druhohorné plazy
Geologická história Slovenska
Aktivita : Osobitosti neživej prírody SR, Ochrana neživej prírody
Aktivita : Deň Zeme – zber odpadkov v prírode
Ekologické podmienky života- neživé a živé zložky prostredia, spoločenstvo,
ekosystém
Projekt: Vyrob si vlastný ekosystém
Aktivita: Sledovanie seriálu: Bola raz jedna Zem

Predmet: Geografia
TRIEDA PREBRANÉ UČIVO
6. ročník

Obyvateľstvo a sídla Ázie

6.A

Hospodárstvo Ázie
Oblasti a štáty Ázie
Kvíz : Prírodné pomery Ázie
Kvíz : Obyvateľstvo a sídla Ázie
Aktivita: Vyrob si svoju mapu Ázie
Projekt: Vybraný štát Ázie
Projekt: Pôvod môjho oblečenia

7. ročník

Oblasti a vybrané štáty Európy

7.A

Stredná EurópaZápadná Európa
Severná Európa
Južná Európa, Juhovýchodná a Východná Európa
Projekt: Vybraný štát Európy
Aktivita : Plán 3- dňového výletu vo vybranom štáte strednej Európy

8. ročník

Regióny Slovenska

8.A, 8.B

Rozdiely medzi regiónmi Slovenska
Projekt: Miestna krajina
Projekt: Prírodné a Kultúrnohistorické pamiatky Slovenska
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Aktivita: Príprava 2- dňového školského výletu v Trenčianskom kraji
Aktivita: Práca s interaktívnym on-line atlasom Slovenska
Aktivita : Práca s databázami
9. ročník

Rastlinstvo a živočíšstvo Ameriky

9.A, 9.B

Obyvateľstvo a sídla Ameriky
Oblasti a vybrané štáty Ameriky
Kvíz: Opakovanie Ameriky
Projekt: Vybraný štát Ameriky
Aktivita : Príbeh najpredávanejšieho ovocia

Vyučujúci: Mgr. Madlová
Predmet: Biológia
6.A, 6.B,

Plod a semeno

6.C
Rozmnožovanie rastlín
Huby s plodnicou
Iné huby a lišajníky
Pŕhlivce
Ploskavce a hlístovce
Mäkkýše
Obrúčkavce

Vyučujúci: Mgr. Štefánia Matulíková
Predmet: Fyzika
6.B, 6.C

Názov učiva:
Správanie telies v kvapalinách a plynoch
Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode
Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode
Hustota pevných látok
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Hustota kvapalín
Opakovanie učiva
Objem kvapaliny vytlačenej telesami
Správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou
Hustota plynov
Meteorológia

7.B

Názov učiva:
Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou
Výmena tepla medzi kovmi a vodou
Ako meriame teplo
Látka a teplo. Výpočet tepla
Teplo a premeny skupenstva
Teplo a využiteľná energia
Tepelný motor a parný stroj
Spaľovacie motory

8.A, 8.B

Názov učiva:
Sily pôsobiace v kvapalinách
Tlak v kvapalinách
Atmosférický tlak
Trecia sila a jej meranie
Škodlivé a užitočné trenie
Opakovanie
Pohyb telesa
Opis pohybu telesa
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
Rýchlosť pohybu
Dráha pohybu

9.B

Názov učiva:
Sériové a paralelné zapojenie rezistorov
Rezistory s premenlivým odporom
Elektrická práca a výkon
Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus
Elektromagnetická indukcia

88

Striedavý prúd
Elektromotory
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch
Jadrová fyzika
Jadrová elektráreň
Transformátory a rozvodná sieť

Predmet: Chémia

7.A, 7.B

Názov učiva:
Chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo
Chemické reakcie, pri ktorých sa spotrebúva teplo
Rýchlosť chemických reakcií
Pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote
Dôležitosť ovplyvňovania rýchlosti chemických reakcií v bežnom živote
Ako prebiehajú chemické reakcie
Vplyv množstva častíc na rýchlosť chemických reakcií
Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií
Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie
Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií

8.A, 8.B

Názov učiva:
Soli, významné soli
Chemické reakcie a chemické rovnice
Neutralizácia
Neutralizačné rovnice
Redoxné reakcie
Redoxné rovnice - riešenie
Využitie redoxných reakcií v praxi

9.A, 9.B

Názov učiva:
Čistiace a pracie prostriedky
Kozmetické prípravky
Pesticídy
Lieky a liečivá
Látky nebezpečné pre človeka – alkohol, tabak
Drogy, drogová závislosť
Doping
Látky ohrozujúce životné prostredie a človeka
Výbušniny
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Vyučujúci: Mgr. Peter Žačok

Predmet: Informatika

Vyučujúci: PaedDr. Helena Pavelková
trieda
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B

Prebrané učivo
Práca s textom (formátovanie, špeciálne znaky, obrázky, prezentácie (obrázky,
blok textu, animácie), Grafika (práca s výberom, geometrické útvary, kresliace
nástroje), Štruktúry (grafové a stromové štruktúry, čítanie informácii,
interpretácia a záver)
Práca s textom (zoznamy, viacúrovňové zoznamy, tabuľky), Tabuľky
(zoznámenie sa s tabuľkovým procesorom, adresa bunky, riadok vzorcov,
formátovanie textu, formátovanie a orámovanie tabuľky, zalamovanie riadkov,
dĺžka a šírka riadku), Siete (počítačová sieť, zariadenia v sieti, topológie sietí)
Konšpirácie (Hoax, selektovanie a práca s informáciami), Obrázky
a fotografovanie (formáty fotografii, úprava grafických súborov), Multimédiá
(spracovanie zvuku a videa, vlastné projekty)
Tabuľky (zoznamy, zložitejšie výpočty, grafy), Štruktúry (tvorba myšlienkových
máp, práca s informáciami, projekt), Informačná spoločnosť (bezpečnosť na
internete, Internet vecí,) Escape room (opakovanie formou Escape room,
metodika Dávid Králik)
Kódovanie stránok v jazyku HTML, vlastný projekt

9.A,
9.B
Predmet: Matematika

tematický celok

Počtové výkony s
prirodzenými číslami
5. ročník
5.B, 5.C

Geometria a meranie

Kombinatorika

7. ročník

téma
Algoritmus delenia
Písomné delenie
Delenie na kalkulačke
Počtové výkony s N
číslami
Slovné úlohy
meranie dĺžky úsečky
Premena jednotiek dĺžky
Obvod geometrických útvarov
Obsah - v štvorcovej
sieti
Riešenie úloh z praxe na obvod
Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh
Priama úmernosť
Nepriama úmernosť
Mierka

Pomer a úmernosti
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Rovnobežník

Metódy riešenia
kombinatorických úloh

Dĺžka kružnice, obvod kruhu
Kružnicový oblúk
Obsah kruhu
Tálesova kružnica
Kruh , kružnica riešenie úloh
Hranoly, základné prvky a vlastnosti
Siete hranolov
Povrch a objem hranola
Základné pojmy -pravdepodobnosť
Relatívna početnosť udalostí
Riešenie úloh - pravdepodobnosť
Základné pojmy -štatistika
Stĺpcový graf
Aritmetický priemer

Kruh a kružnica

Hranol

8.ročník

Riešenie slovných úloh
Rovnobežník a jeho vlastnosti
Obsah rovnobežníka
Vypísanie všetkých
možností
Pravidlo súčinu
Stromy možností

Pravdepodobnosť a
štatistika

Obdobie dištančného vzdelávania bolo náročné, všetko sme museli pripravovať za pochodu
a navyše zopár žiakov si začalo v predstihu užívať prázdniny, tak ich bolo treba viackrát
upozorňovať, aby pracovali. Nakoniec všetko prebehlo v poriadku a mohli sme všetkých
žiakov zhodnotiť. Do hodnotenia žiakov v tomto školskom roku boli zahrnuté aj výsledky
a práca žiakov v období dištančného vzdelávania.

Správu spísala: Mgr. Š. Matulíková
30. 6. 2020

Vyhodnotenie práce výchovného poradcu v šk. roku 2019 /2020
Nakoľko tento školský rok pôsobí na škole vo funkcii výchovného poradcu školský
psychológ, mnohé činnosti v rámci výchovno-vzdelávacích problémov a ich riešenia,
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spolupráce s rodičmi a príslušnými úradmi, ako aj riešenie problematiky poradenstva
profesijnej orientácie, boli riešené v rámci kompetencie a náplne práce školského psychológa.
Činnosť výchovného poradcu sa v tomto školskom roku viac zameriavala na plnenie
praktických úloh vyplývajúcich z harmonogramu práce pre daný školský rok.
Od začiatku školského roka boli rodičia žiakov 9.ročníkov informovaní osobne
i prostredníctvom mailov o termínoch prihlášok na školy s talentovými, i bez talentových
skúšok. Rodičia i žiaci boli oboznámení o možnosti získavania informácií o odboroch, počtoch
záujemcov a voľných miestach na internetovej stránke Školského výpočtového strediska. Tiež
boli informovaní o jednotlivých školách a odboroch prostredníctvom neustále aktualizovanej
nástenky. So žiakmi a ich rodičmi bolo realizovaných 22 spoločných pohovorov, ako aj viaceré
individuálne, za účelom posúdenia osobnostných predpokladov, schopností a talentov žiakov
a ich nasmerovaní v súlade s ich záujmom, resp. predpokladmi pre úspešné štúdium na
vybranej strednej škole. Tento rok (na základe situácie s COVID-19) bolo možné podať
prihlášku na vybranú strednú školu bez podpisu lekára či rodiča, pričom bolo možné odoslať
prihlášky elektronickou formou emailom, alebo cez systém Edupage. Výchovný poradca bol
i počas tohto obdobia neustále v telefonickom a emailovom kontakte s rodičmi a žiakmi 9.
ročníkov. Všetky prihlášky boli odoslané stanovenom v termíne, elektronickou poštou. Počet
žiakov, ktorým boli podané prihlášky v 9.ročníku bol 46 /z toho 23 dievčat/. Všetci žiaci boli
úspešne prijatí na strednú školu, z toho dvaja v 2.kole prijímacieho konania. Počet žiakov so
záujmom o štúdium na 8-ročnom študijnom odbore na gymnáziu bol 6, z toho 3 uchádzači boli
úspešní. Jeden žiak 9. ročníka, ktorý bol vzdelávaný individuálne zo zdravotných dôvodov,
ukončil v tomto šk. roku povinnú školskú dochádzku na základe dosiahnutia zákonom
stanoveného veku, nakoľko mu už nebolo doporučené ďalšie vzdelávanie.
Výchovný poradca po absolvovaní školenia k programu Proforient neustále aktualizoval
údaje v Proforiente, zisťoval a evidoval zmeny v preferencii žiakov, a podľa aktuálnych
požiadaviek ŠVS pravidelne odosielal databázu príslušných žiakov v požadovanom termíne.
Úlohou výchovného poradcu bolo i zabezpečiť rediagnostické vyšetrenia a profesijné
poradenstvo žiakom so ŠVVP v príslušnom CPPPaP/SCŠPP – v tomto roku sa to týkalo o 3
žiakov 9.ročníka.
Žiaci 8.ročníka boli taktiež informovaní o možnosti podania prihlášky na bilingválne
gymnáziá, pričom im bolo spolu so žiakmi 9. ročníka umožnené zúčastniť sa na „Dni
otvorených dverí“ na gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Záujem o štúdium prejavilo
11 žiakov, z toho 8 uchádzačov o bilingválne štúdium bolo úspešných. U ostatných žiakov 8.
ročníka bola prostredníctvom činnosti šk. psychológa zisťovaná profesijná orientácia testami
záujmov, osobnostných charakteristík a schopností - vďaka mimoriadnej situácii s COVID-19
však táto činnosť nemohla byť ukončená a žiaci tak boli vyzvaní mailom, i osobne v júni, na
možnosť otestovať si svoje zručnosti a schopnosti alternatívne elektronickou formou
prostredníctvom národného projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania s názvom
Talentcentrum. To, aký počet žiakov využilo túto formu doposiaľ nie je známe, nakoľko do
vyššie uvedeného projektu sa možno zapojiť do októbra 2020.
Výchovný poradca v tomto školskom roku spolupracoval s viacerými predstaviteľmi TTSK
v záujme dosiahnutia väčšej informovanosti žiakov i širokej verejnosti ohľadom systému
duálneho vzdelávania – prostredníctvom absolvovania pracovných stretnutí na viacerých
stredných školách, šírením letákov (Talentcentrum, podujatie „Kam na strednú“, Duálne
vzdelávanie...) ako aj sprostredkovaním návštevy vedúcej oddelenia duálneho vzdelávania
TTSK Ing. Grychnikovej na našej škole, ktorá žiakom 9.ročníka prednášala o výhodách
duálneho vzdelávania.
Ku koncu školského roka bolo potrebné, aby výchovný poradca v rámci svojej kompetencie
vykonal konzultácie triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi ktorí neprospievali, alebo sa aktívne
nezúčastňovali domáceho vyučovania a neodovzdávali práce v záujme úspešného ukončenia
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daného ročníka. Aktuálne možno konštatovať, že zo strany žiadneho učiteľa nebola podaná
požiadavka na komisionálne preskúšanie. Výchovný poradca sa taktiež aktívne podieľal na
konzultácii niektorých žiadostí rodičov, v tomto roku sa to týkalo najmä žiadosti rodiča
o opakovanie ročníka žiaka v 2.ročníku, kde sa prejavili výraznejšie nedostatky v učení, ktoré
by bránili úspešnému pokračovaniu vo vzdelávaní vo vyššom ročníku.
Tabuľka výsledného umiestnenia žiakov:
počet /
Škola
dievčat
Škola Umeleckého Priemyslu 2
2
Konzervatórium
0
1
SOŠ Ochrany osôb a majetku 1
0
SOŠ Pedagogická
1
1
Gymnázium
6
9
Gymnázium 8-ročné
2
3
Gymnázium-bilingválne
6
8
SPŠ Elektrotechnická
1
6
SOŠ Technická
0
4
SOŠ Obchodu a Služieb
7
7
Obchodná akadémia
1
1
Stredná zdravotnícka škola
3
3
Hotelová Akadémia
1
3
SOŠ Pôdohospod./veterinár.
1
2
SPŠ Stavebná
0
3
SOŠ Chemická
0
1
SOŠ lesnícka
0
1
SOŠ záhradnícka
1
1
SPOLU
32
57
Dňa: 26.6.2020
Mgr. Jana Kolláriková
Výchovná poradkyňa

Vyhodnotenie projektu Škola podporujúca zdravie a Žiacky
parlament za rok 2019/2020
V projekte postupujeme podľa plánu. Žiacky parlament sa stretáva podľa potreby,
najmenej jedenkrát mesačne. V triedach sledujeme atmosféru medzi žiakmi, podporujeme
pozitívne vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Vo vyučovaní dbáme na aplikovanie zásad
zdravého životného štýlu. Pracujeme so žiakmi v rôznych krúžkoch, kde rozvíjame ich talent
a kreativitu.V zimnom období sa niektoré triedy zúčastnili korčuľovania na mestskom
klzisku. Sledujeme stravovanie detí a prevenciu proti chorobám.Prevenciu proti chorobám
v triedach kontrolujeme svietením germicidnými žiaričmi, čím sa nám darí eliminovať šírenie
chorôb, vírusov. Žiaci sa zúčastnili výstav v rámci Svetového dňa výživy, gastronomickej
výstavy v odborných stredných školách .
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V prvom polroku aktívne pracoval žiacky parlament pod vedením Michaely Šiškovej . Žiaci
pomáhali pri organizovaní zbierky pre Piešťanský útulok, Biela pastelka, halloweenskom
karnevale, návšteve Mikuláša . Počas Vianoc sme podporili deti zo sociálne slabších rodín.
Podporujeme športové aktivity na ihriskách a v telocvični.
Žiaci parlamentu pripravujú pre žiakov 1.stupňa Fašiangový karneval a celá škola si pripraví
vyzdobené krabice ku príležitosti sviatku Svätého Valentína.
Učitelia sa v prvom polroku stretli na posedení pri kapustnici.
Spolupracujeme s Mestskou knižnicou, Mestskou políciou, materskými školami aj lekármi.
V 2. polroku sa žiaci pravidelne stretali do začiatku marca. Vo februári zorganizovali
tradičnú Valentínsku poštu. Počas epidémie Covid 19 sa spolupráca prerušila. Niektorí rodičia
sa so žiakmi pripojili do skupiny ZŠ Mojmírova a ŠKD Mojmírova na sociálnej sieti
Facebook, kde im boli pravidelne ponúkané príspevky s vhodným obsahom ako zlepšovať
svoje fyzické a psychické zdravie, ako zahnať nudu, výtvarné, športové a iné súťaže. Z reakcií
a komentárov bolo cítiť, že učitelia a žiaci našej školy majú veľmi pekné vzťahy.
Dňa 26.6.2020

Mgr. Lenka Kaffelová

Vyhodnotenie protidrogovej prevencie za školský rok 2019/2020
Aktivity koordinátora prevencie drogových závislostí sa v školskom roku 2019/2020 riadili
podľa plánu práce koordinátora drogovej prevencie na školský rok 2019/2020. Plán práce
koordinátora prevencie drogových závislostí bol zostavený na základe Pedagogickoorganizačných pokynov na školský rok 2019/ 2020 a vychádza z nasledujúcich koncepcií
a stratégií: Národná protidrogová stratégia, Národná stratégia pre globálne vzdelávanie
a environmentálnu výchovu, Národný program prevencie HIV/AIDS v SR, Národný program
duševného zdravia, Prevencia a riešenie šikanovania žiakov v školách a školských
zariadeniach. Dohovor o právach dieťaťa, Listina ľudských práv, ďalej zo Štátneho
vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Vnútorného
poriadku školy a výsledkov analýzy prevencie drogových závislostí v minulom školskom roku.
Hlavné ciele činnosti na školský rok 2019/2020
1. Plniť úlohy školského poradenstva
2. Zvyšovať odolnosť žiakov proti sociálno – patologickým javom
3. Spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi a CPPaP Piešťany
4. Iniciovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať – preventívnovýchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom.
5. Monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne
informovať rodičov, zákonných zástupcov a žiakov s preventívnymi aktivitami
o možnostiach spolupráce s poradenskými odbornými orgánmi.
6. Vzdelávať sa v oblasti prevencie a iných patologických javov.
Prehľad konkrétnych aktivít koordinácie drogovej prevencie v rámci
školského roka 2019/2020
1.) Premietanie dokumentárnych filmov:
Katka – český dokument zameraný na tému drogové závislosti a ich
prevencia
Say no! – téma šikany
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Pošli to dál – téma domáceho násilia
Most do krajiny Terabithia – téma šikany
To všetko z lásky – téma domáceho násilia
2.) Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie v CPPPaP Piešťany - október
2019.
Program:
- aktivity koordinátorov jednotlivých škôl piešťanského okresu
- novinky v legislatíve
- odporúčania CPPPa P pre koordinátorov
- tematika problematických detí v rámci vzdelávania (deti s ADHD
a poruchami správania, nezrelé deti, traumatizované deti, deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia)
- odporúčania pre prácu triedneho učiteľa (téma šikany v triednom kolektíve,
sociometria, spolupráca s rodičmi)
3.) Realizácia prednášok v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany –
prednášky realizovala pani Dominová/ pán Žlnaj
5. ročník – tabakizmus
6.ročník - alkoholizmus
7. ročník – nelegálne drogy
8. ročník – šikana
9. ročník – gamblerstvo
V II. polroku školského roku 2019/2020 sa uskutočnili prednášky na
nasledovné témy:
- domáce násilie (8. ročník - dievčatá)
- trestnoprávna zodpovednosť (9. ročník – všetci žiaci)
4.) Deň jablka – zdravý životný štýl(celá škola)
5.) Deň športu – zdravý životný štýl(celá škola)
6.) Strom priateľstva – prevencia šikany(II. stupeň)
7.) Didaktické hry na rozvoj sociálnej interakcie a priaznivej klímy v triedach
(triednicke hodiny, hodiny ETV)
8.) Vytvorenie triedneho dohovoru proti šikanovaniu a kyberšikane (trieda 5. B)
9.) Dotazníky ohľadom prevencie látkových závislostí (vybrané triedy)
V dôsledku mimoriadnej situácie (spôsobenej celosvetovou pandémiou COVID 19)
a spojenej s prerušením vyučovania v mesiacoch marec – jún sa niektoré z naplánovaných
prevenčných aktivít v II. polroku neuskutočnili (prevencia xenofóbie, rasizmu: návšteva
pracovného tábora Sereď – žiaci 9. ročníka, návšteva koncentračného tábora Osvienčim- žiaci
8. a 9. ročníka)

Vypracovala: Mgr. Lenka Karabčíková
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Vyhodnotenie práce školského psychológa za školský rok
2019/2020
Práca školského psychológa sa aj v školskom roku 2019/2020 zameriavala primárne na
poskytovanie odborných poradensko-terapeutických konzultácií žiakom, rodičom, pedagógom
a vedeniu školy so zameraním na zdravý osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiakov
využitím moderných foriem a metód identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej,
preventívnej a nápravno-korektívnej práce.
V školskom roku 2019/2020 boli školským psychológom realizované hlavne tieto
činnosti:
- na základe požiadaviek rodičov, triednych učiteľov aj samotných žiakov bola
realizovaná psychologická starostlivosť u žiakov, u ktorých sa objavili prejavy horšej adaptácie
na požiadavky učebného procesu, sociálnej adaptácie na rovesnícku skupinu v triede a osobné
problémy. Individuálne psychologické pohovory, orientačné vyšetrenia, ako aj individuálne
pohovory ohľadom profesijnej orientácie žiakov boli realizované u 108 žiakov.
- školský psychológ sa zúčastňoval na identifikácii žiakov so špeciálno-výchovnými
potrebami
a v prípade
potreby
žiadal
v spolupráci
s triednymi
učiteľmi
o diagnostiku/rediagnostiku žiaka v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie, za účelom posúdenia ŠVVP. Tento rok bolo odoslaných 9 nahlášok na
psychologické vyšetrenie v centre CPPPaP/SCŠPP. Monitoring v triedach za účelom
identifikácie problémov v učení a správaní bol vykonaný 3- krát. Pre mimoriadnu situáciu
s COVID-19 sa však školský psychológ nemohol osobne zúčastniť na zápise žiakov do
1.ročníka a posúdiť tak potrebu vyšetrenia školskej zrelosti u budúcich prvákov.
- sledoval evidenciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú
integrovaní v rámci bežných tried, dohliadal na vypracovanie individuálnych plánov výučby,
konzultoval ťažkosti jednotlivých žiakov s rodičmi, učiteľmi a prekonzultoval prípadné
problémy s odbornými pracovníkmi CPPPaP, SCŠPP, prípadne s pracovníkmi ÚPSVaR,
Centrom pre Rozvoj rodiny a iných inštitúcií – spolu bolo zrealizovaných 34 takýchto
konzultácií s uvedenými inštitúciami, a 65 konzultácií s rodičmi.
- na základe signálov od žiakov a triednych učiteľov realizoval skupinovú diagnostiku
a následnú intervenciu pre skvalitňovanie a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu
formou sociometrických techník, skupinových aktivít a aktivít v menších skupinkách
zameraných na adekvátne a efektívne riešenia konfliktov, na rozvoj tolerancie a znášanlivosti,
na prevenciu agresie a šikanovania, ako aj formou individuálnych intervencií a osobných
konzultácií s učiteľmi a rodičmi. V školskom roku 2019/2020 bolo sociometrické sledovanie
realizované v triedach: 5.A, 5.B, 6.B, 6.C, 2.B. Spolu bolo urobených 27 skupinových
pohovorov za účelom zlepšenia vzťahov v triedach. Dotazník zameraný na šikanovanie bol
administrovaný v 6.B triede, kde bol tento problém aj následne riešený.
- Školský psychológ sa i tento rok spolupodieľal sa na procese profesionálnej orientácie
a voľby povolania žiakov stojacich pred prvou smerovou voľbou. Vzhľadom na mimoriadnu
situáciu s COVID-19 bolo potrebné vynechať niektoré plánované aktivity týkajúce sa
profesijnej orientácie žiakov 8.ročníka, resp. nebolo možné dokončiť aktivity, ktoré už boli
iniciované v tomto smere. Namiesto prezenčnej formy zisťovania profesijnej orientácie žiakov,
však bola žiakom ponúknutá možnosť overiť si svoje schopnosti, znalosti a talent
prostredníctvom národného projektu Talentcentrum, s ktorého koordinátorom bol šk.
psychológ v kontakte. Žiaci boli počas domáceho vyučovania vyzvaní k možnosti urobiť si
testovanie online formou pod anonymným kódom – táto možnosť im bola ešte prezentovaná
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i osobne v rámci dobrovoľného vyučovania v júni. Žiaci majú možnosť tento výsledok
prekonzultovať s určeným pracovníkom Talentcentra, alebo šk. psychológom za predpokladu,
že výsledok pošlú a o takúto konzultáciu požiadajú. Nakoľko trvanie projektu sa predpokladá
do októbra 2020, v súčasnej dobe ešte nemáme presný počet žiakov, ktorí sa rozhodli do tejto
online formy zapojiť. So žiakmi 9.ročníka bolo vykonaných 22 spoločných konzultácií týchto
žiakov s rodičmi - za účelom upresnenia profesijnej orientácie. (Ostatné boli realizované
v rámci individuálnych konzultácií). V rámci týchto konzultácií sa žiaci a ich rodičia dozvedeli
výsledky testovania, rozhovory boli zamerané na posúdenie súladu medzi výkonovými,
osobnostnými predpokladmi a záujmami žiakov, ponúknutie viacerých alternatív, resp.
rozšírenie záberu študijnej a profesionálnej orientácie.
- Samozrejmosťou je zúčastňovanie sa rôznych pracovných stretnutí, pracovných
porád, a v tomto roku taktiež aj na vzdelávaní za účelom osobnostného rozvoja, ako aj
prehĺbenia praktických zručností potrebných pre skvalitnenie výkonu práce školského
psychológa.
V Piešťanoch 25.6. 2020
Vypracovala: Mgr. Jana Kolláriková, školský psychológ
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5. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
INOVOVANÝ RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN – šk.r. 2019/2020
INOVOVANÝ RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN – šk.r. 2019/2020
vzdelávacia
oblasť

Matematika a
práca s
informáciami

ročník nižšie stredné
vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

∑

5.

6.

7.

8.

9.

∑

9

8

7

7

31

5

5

4

5

5

24

ŠkVP
anglický jazyk

1

1

2
3

1
3

5
6

3

3

1
3

3

1
15

ŠkVP
Druhý cudzí jazyk ŠkVP

1

3

1

matematika

4

slovenský jazyk a
literatúra
Jazyk a
komunikácia

ročník primárne
vzdelávanie

vyučovací predmet

2

4

ŠkVP
informatika

4
1

4
1

3

1
2

2

2

6

5

21

16

4

4

4

4

2

1
1

1
1

1
1

1
1

ŠkVP
prvouka

1

2

prírodoveda
Človek a
príroda

1

1

3
1

2

3

fyzika

2

chémia

1

2

1

6

2

2

1

5

1

1

1

7

ŠkVP
biológia

2

ŠkVP

1

2

1

1

vlastiveda
dejepis
Človek a
spoločnosť

4
4

1

2

1

3

ŠkVP
geografia

1

1

1

1

2

6

2

1
1

1

1

1
1

2
6

1

1
4

ŠkVP
občianska náuka

1
1

ŠkVP

1

1

1

1

Človek a
hodnoty

etická
výchova/náboženská
výchova/náboženstvo

Človek a svet
práce

pracovné vyučovanie

Umenie a
kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

výtvarná výchova

2

2

1

Zdravie a
pohyb

telesná a športová
výchova

2

2

základ

20

20

2

3

2

1

8

3

4

4

spolu

22

23

25

26

96

27

29

30

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

2
1

1

1

1

1

5

4

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

5

2

2

8

2

2

2

2

2

10

23

25

88

24

25

26

27

25

127

technika

98

3
30

4

5

19

30
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Poznámky:
1.Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy
a rámcového plánu Š VP a nášho ŠkVP. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých
ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

Vyučovacia hodina v tomto rozdelení učebného plánu má 45-minút.
Školský rok trvá minimálne 33 týždňov.

2.Obedňajšie prestávky:
po 4. vyuč. hodine od 11:35 do 12:05
po 5. vyuč. hodine od 12:30 do 13:00
po 6. vyuč. hodine od 13:25 do 13:55
3.Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy.
Skupiny sa napĺňajú do počtu:
17 žiakov – INF, cudzie jazyky, SEE, THD, CHE, FYZ
20 žiakov – ETV, NBK
25 žiakov- TSV
Spojené triedy:
ETV – 1. A + 1.B, 2.A + 2.B, 3.A + 3.B + 3.C, 4.A +4.B , 5.B + 5.C, 6.A + 6.C, 8..A +
8.B, 9.A + 9.B
TSV – 6. A + 6.C dievčatá, 7.A + 7.B chlapci, 9. A + 9.B dievčatá, 9.A + 9.B chlapci
NBK – 7. A + 7.B
FRJ – 7.A + 7.B
RUJ – 7.B + 7.A
Delené hodiny:
1.AB
2.AB
3.A
3.BC
4.AB
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A

ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ

ETV/NBK
ETV/NBK
INF/INF
INF/ANJ
INF/ANJ
INF/INF
INF/THD
INF/THD
INF/THD
ETV/NBK

ETV/NBK
ETV/NBK
ETV/NBK
ETV/NBK
TSV/TSV
TSV/TSV
TSV/TSV
THD/INF
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ETV/NBK

6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ
ANJ/ANJ

ETV/NBK
ETV/NBK
NEJ/FRJ
NEJ/RUJ
INF/THD
INF/THD
INF/THD
INF/THD

THD/INF
THD/INF
THD/INF
THD/INF
ANJ/NEJ
ANJ/NEJ
ANJ/NEJ
ANJ/NEJ

TSV/TSV
TSV/TSV
TSV/TSV
TSV/TSV
TSV/TSV
TSV/TSV

ETV/NBK
ETV/NBK
ETV/NBK
ETV/NBK
ETV/NBK
ETV/NBK

4.Výchovná činnosť sa realizuje v Školskom klube , ktorého prevádzka je zabezpečená
v čase od 6:30 – 9:00 hod a popoludní od 11:00 – 17:00hod.
5.Vo vyučovacom predmete Technika sa žiaci vzdelávajú v odbornej učebni - Školská
dielňa, areál školy, Kuchynka.
Voliteľné (disponibilné) hodiny využije škola na:
vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho
vzdelávacieho programu a sú uvedené v rámcovom učebnom pláne.
6. Škola z rámca voliteľných hodín ponúka žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk
jeden z jazykov: nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk a to najmenej 2 vyučovacie
hodiny týždenne.
7. Pri prestupe žiaka škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu
spravidla v priebehu jedného školského roku.
8.Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným
znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením
špecifík podľa bodu 8. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

6. POČET ZAMESTNANCOV A KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
V školskom roku 2019/2020 pracovalo na škole spolu: 64 zamestnancov, z toho:
- pedagogických zamestnancov:
45
- nepedagogických zamestnancov:
7
- zamestnanci školskej jedálne:
9
- školská psychologička
1
- asistent učiteľa
2
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7. VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Vzdelávania za kredity:
 Aktualizačné vzdelávanie
 Adaptačné vzdelávanie
 Atestačné vzdelávanie
 Funkčné inovačné vzdelávanie
 Funkčné vzdelávanie
 Kvalifikačné vzdelávanie

0
4
0
0
0
0

Vzdelávanie bez nároku na kredity absolvovali 3 vedúci pedagogickí zamestnanci a 6
učiteľov anglického jazyka a 2 učitelia prvého stupňa.

7. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Kultúrno - spoločenské aktivity, ktoré organizovala ZÁKLADNÁ ŠKOLA
v školskom roku 2019/ 2020:
Organizované pre žiakov školy:
Porad
ie

NÁZOV AKCIE

Organizátor

Miesto konania

Počet
detí

1.
2.
3.
4.
5.

Banská Štiavnica - exkurzia
Lyžiarsky výcvik
Valentínska pošta
Literárno-historická exkurzia
Vianočné trhy a Deň
otvorených dverí

ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ŠKD

Banská Štiavnica
Oravská Polhora
Pavilóny A,B,C
Bradlo, Košariská
Pavilón A, B

47
43
562
33
562

6.
7.
8.
9.

Mikuláš deťom

Žiacky parlament
ZŠ Mojmírova
ŠKD
ŽŠ Mojmírova

Pavilón B, C
Brno
Pavilón B
Prietrž- papiernička,
múzeum
SND Bratislava

265
43
265
26

59

33

10.
11.
12.
13.

Historicko-technická exkurzia
Halloween
Exkurzia - Prietrž
Divadelné predstavenie:
Rozprávka o šťastnom konci
Plavecký výcvik

ZŠ Mojmírova

Zdravá výživa a jeseň v našej
škole
Vianočné trhy

ZŠ Mojmírova

Adeli centrum
pre COVID - 19
neukončený
ZŠ Mojmírova

Učitelia CJ

Viedeň

ZŠ Mojmírova
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90

562

14.

Exkurzia do Viedne- vianočná

ZŠ Mojmírova

Viedeň- Technické
múzeum a vianočné trhy
Pavilóny A,B

33

15.

ZŠ Mojmírova

16.

Výstava výrobkov
z odpadových a prírodných
materiálov
Ochrana človeka a prírody

278

vychovávateľky

Ihrisko a vonkajší areál
školy
Pavilón B

17.

Vianoce v ŠKD

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Halowen
Deň zvierat

1.stupeň
žiacky parlament

Pavilón B
ZŠ Mojmírova

265
562

Organizátor

Miesto konania

Počet
detí

ŠKD

Pavilón A, B

542

ZŠ Mojmírova

chodba ZŠ Mojmírova

309

ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova

ZŠ Mojmírova
Pavilón B

542
21

ZŠ Mojmírova

320

265

Organizované školou pre verejnosť:
Poradie

NÁZOV AKCIE

1.

Vianočné trhy a Deň
otvorených dverí
Výstava – Projekty
z geografie, biológie, techniky,
CJ, VYV, SJL
Octago- zdravý pohyb
Vitajte, predškoláci!

2.
3.
4.

Kultúrno - spoločenské aktivity organizované inými organizáciami
Poradie

NÁZOV AKCIE

Organizátor

Miesto konania

Počet
detí

1.

Moja zlatá brána

MsKS

Mestská knižnica

25

2.

Čas premien – Dospievanie,
Cesta k mužnosti
Trestnoprávna zodpovednosť
Domáce násilie

Bratislava

ZŠ Mojmírova
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Mestská polícia
Mestská polícia

ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova

34
27

3.
4.
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15.

Tabakizmus
Nelegálne drogy
Gamblerstvo
Alkoholizmus
Šikanovanie
Prednáška o duálnom
vzdelávaní
Vianočné vystúpenie
tanečného odboru súkromnej
ZUŠ
Predstavenie v anglickom
jazyku
Prezentácia SPŠ
elektrotechnickej PN
Prezentácia Porsche – možnosti
štúdia
Biela pastelka - zbierka

16.

Lingvafest – týždeň jazykov

17.

Ekotopfilm

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mestská polícia
Mestská polícia
Mestská polícia
Mestská polícia
Mestská polícia
Mestský úrad
Piešťany
Súkromná ZUŠ

ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova

73
54
34
53
50
47

Dom umenia

250

MsKS

Dom umenia

SPŠ elektrotechn.

Elektrárňa Piešťany

45

Porsche Horná
Streda
Únia nevidiacich a
slabozrakých
Bratislava

ZŠ Mojmírova

48

ZŠ Mojmírova

562

Bratislava

45

Elektrárňa
Piešťany

Elektrárňa Piešťany

140

112

PROJEKTY v šk. r. 2019/2020 – ZŠ Mojmírova 98, Piešťany
PROJEKTY S PODPOROU MESTA PIEŠŤANY
Por
č.

1.

NÁZOV
VYPRACOVANÉH
O PROJEKTUŽIADOSTI

Cieľ projektu

Meno
pedagógagaranta
projektu

Reali
zácia
proj
ektu
Áno
/ Nie
*

Skutočne
získaný
finančný
príspevok
v€

(dotácie mesta
Piešťany v zmysle
VZN )

PROJEKTY

CELOSLOVENSKÉ
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Poč. zapojených
detí

Poznámky
RŠ

1.

2.
3.
4.

Priebežná
spolupráca
s neziskovou
organizáciou
formou šírenia
propagačných
materiálov
a realizovaním
dobrovoľných
zbierok.
Biela pastelka
Finančná
zbierka
Plamienok
Finančná
zbierka
Európsky
týždeň Športom k
športu
zdraviu
Sloboda zvierat

Mgr. Lenka
Kaffelová

áno

562

Vedenie
školy
SKD

áno

562

áno

265

Pedagógovia
ZŠ

áno

562

PROJEKTY
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

INÉ

Rozvíjanie
profesijných
kompetencií učiteľov
MŠ,ZŠ a SŠ
v kontexte
zvyšovania úspešnosti
reformy systému
základného
vzdelávania ŠPÚ
Národný projekt
VÚDP a P.
Komplexný
poradenský systém
prevencie
a ovplyvňovania
sociálnopatologických javov
v školskom prostredí
5 - ka rada číta

Mgr. R.
Kollár

Áno

Mgr. Jana
Kolláriková

áno

Mgr. P
Žačok

áno

Otvorená škola Infovek
Škola
podporujúca
zdravie
Zdravý životný štýl
Ovocie
do
škôlPoľnohospodárska
agentúra
Zdravá výživa a pitný
režim
Budovanie
technického
vybavenia odborných
učební
v ZŠ
Mojmírova, PN

Mgr. P
Žačok
Mgr. L.
Kaffelová

áno

562

áno

562

Mgr. R.
Kollár

áno

562

Mgr. R.
Kollár

áno
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562

Knižné dary
od Slovart a
Skypers

562

8.

Rozhýb svoju školu

9.

Hodina kódu

10.

Podporiť deti
a mládež
v športových
aktivitách
a rozvíjať
myšlienku, že
pohyb je
rovnako
dôležitý ako
spánok.

Zdravý chrbátik

Mgr. Peter
Žačok

áno

Mgr. Peter
Žačok
Vyučujúce
prvého
stupňa

áno

400

áno

265

562

10. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
10. 1 Inšpekčná činnosť
V školskom roku 2019/2020 bola v našej škole vykonaná inšpekcia. ŠŠI prešetrovala
sťažnosť rodiča žiaka 6.C triedy. Škole boli nariadené opatrenia, ktoré riaditeľ školy odstránil.
Žiakovi, ktorý bol predmetom sťažnosti na doporučenie CPPaP, detského psychiatra a ŠSI
skrátil vyučovanie – šieste vyučovacie hodiny v dňoch utorok, streda, štvrtok, piatok v čase
od 10.01.2020-30.06.2020 a zaistil asistenta učiteľa s nástupom od 20.01.2020.

10. 2 Finančná kontrola
V školskom roku 2019/2020 sa neuskutočnila finančná kontrola.

10. 3 Vnútroškolská kontrola
Cieľom vnútroškolskej kontroly je získanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch
práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov.
Zameranie vnútroškolskej kontroly:
- priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách,
- kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť zápisov),
- rozbor žiackych písomných prác,
- účasť na zasadnutiach MZ a PK,
- účasť na akciách žiakov,
- účasť na zasadnutí Žiackeho parlamentu,
- riaditeľské vedomostné testy,
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-

kontrola interiéru a areálu školy,
účasť na RZ podľa potreby,
riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy.

Priama hospitačná činnosť vo výchovno-vyučovacom procese je rozdelná podľa aprobácie
(príbuznosti) medzi riaditeľom a zástupkyňami školy nasledovne:
Riaditeľ školy - spoločensko-vedné predmety, prírodo-vedné predmety
Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie – primárne vzdelávanie a ŠKD
Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie a II. stupeň - spoločensko-vedné predmety,
jazyky
Výchovno-vzdelávací proces kontrolovalo vedenie školy hospitačnou činnosťou. Túto sme
rozdelili na kontrolnú, orientačnú a tematickú. Kontrola obsahovala plnenie základných
povinností pracovníkov vyplývajúcich z pracovného poriadku, úroveň a výsledky výchovnovyučovacieho procesu vrátane výchovy mimo vyučovania. Kontrolovali sme aj dodržiavanie
pedagogického taktu vo vzťahu učiteľ – žiak, aby bol v súlade s „Dohovorom o právach
dieťaťa“. Na škole využívame v tomto smere rozhovory, nepriame a priame pozorovanie,
účasť na zasadnutiach MZ a PK, vstupné a výstupné previerky (SJL a MAT), kontrolu povinnej
dokumentácie, úroveň dozorov, správanie žiakov, kontrola dochádzky pedagogických
a nepedagogických pracovníkov, dodržiavanie pracovného poriadku a plnenie svojich
povinností vyplývajúcich z pracovnej náplne. NUCEM vykonal Testovanie 5 pre žiakov 5.
ročníkov. V 9. ročníkoch Celoslovenské testovanie 9 z matematiky a zo slovenského jazyka,
testovanie pre žiakov 9. ročníkov KOMPARO z matematiky a zo slovenského jazyka sa pre
opatrenia proti šíreniu COVID – 19 nekonalo.

10.4. Výsledky testovania v šk .r. 2019/2020

Výsledky - Testovanie 5 - 2019
ZŠ Mojmírova 98, Piešťany
Základné údaje
Počet testovaných žiakov
Maximálny počet bodov
Priemerný počet bodov školy
Priemerný počet bodov v rámci SR
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer (v %)
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému
priemeru (v %)
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MAT

SJL

74
30
22,4
19,0
74,5
63,4
11,1

74
30
21,3
19,4
71,0
64,8
6,2

11.FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Dotácia v školskom roku
2019/2020
prenesené
kompetencie
mzdy a poistné

originálne
kompetencie
861 250 €

PK + OK

mzdy a poistné

286 368 €

mzdy a poistné

1 147 618 €

PN

1 832 €

réžia

22 618 €

PN

1 832 €

vzdelávacie
poukazy

15 488 €

poplatok za ŠKD

17 138 €

vzdelávacie
poukazy

15 488 €

asistent učiteľa

11 824 €

dobropis, vratka ZP,
dar

2 128 €

asistent učiteľa

11 824 €

prevádzka

146 586 €

prevádzka

prevádzka

147 310 €

hmotná núdza

66 €

dopravné
žiakom

7 221 €

príspevok na
učebnice

14 442 €

príspevok na
LVK, ŠvP
príspevok pre
žiakov zo SZP
vlastné príjmy
príspevok na
stravu
ÚPSVaR
sponzorský dar
- ovocie pre
žiakov
2 % dane ZRŠ

724 €

hmotná núdza

66 €

dopravné žiakom
príspevok na
učebnice prvouky
príspevok na
LVK, ŠvP
príspevok pre
žiakov zo SZP
vlastné príjmy +
dobropis + réžia +
poplatok za ŠKD

9 100 €
750 €
12 529 €

príspevok na
stravu ÚPSVaR

137 752 €

sponzorský dar ovocie pre žiakov

638 €
2 104 €

2 % dane ZRŠ
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7 221 €
14 442 €
9 100 €
750 €
54 413 €
137 752 €
638 €
2 104 €

13. KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ
ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
-

pokračovali sme v systéme vyučovania cudzích jazykov už od 1.ročníka,

-

žiakom 9. ročníka sme umožnili predprípravu na monitorovanie z MAT a SJL formou
testov Komparo,
prijali sme opatrenia na zamedzenie náznakov šikanovania, agresívneho správania žiakov
ako aj možnosti prieniku drog do školy,
sledovali a vyhodnocovali sme dochádzku žiakov, v náznakoch záškoláctva sme
postupovali podľa platných predpisov,
talentovaných žiakov sme zapájali do predmetových súťaží a olympiád,
s integrovanými žiakmi sa pracovalo podľa individuálnych plánov a hodnotení boli podľa
platných predpisov,
formou vzdelávacích poukazov sme zapájali žiakov do činnosti krúžkov – doučovacie,
cudzie jazyky, športové, internetový, turistický, mediálny, rybársky, atď.,
žiaci pracovali v školskom parlamente a v projektoch Infovek , Zdravá škola, „projekt Žiak“
– protidrogová prevencia,
školská psychologička pracovala s deťmi vyžadujúcimi si jej starostlivosť, spolupracovala
s rodičmi aj s pedagógmi školy,
v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov sme pokračovali v úspešnom projekte ,,
Päťka rada číta“, žiaci I. stupňa navštevovali MsK v Piešťanoch na podujatiach a výmenách
kníh,
v oblasti environmentálnej výchovy sme sa zapojili do akcií Ekotopfilm, , zber papiera,
pomoc zvieratám v Útulku Pieštany, starostlivosti o areál školy a oddychovú zónu,
separovanie odpadu v triedach.

-

-

14. OBLASŤ, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ
VÝSLEDKY A NEDOSTATKY


Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti výučby cudzích jazykov, o čom svedčia
umiestnenia našich žiakov v olympiádach cudzích jazykov, tak isto výučba profilových
predmetov (100 %-ná kvalifikovanosť a odbornosť vyučujúcich) je na dobrej úrovni.
Využíva sa multimediálna učebňa.
 Testovanie 5 a Testovanie 9 – lepšie výsledky zo SJL a MAT ako je celoslovenský
priemer.
 Škola reaguje na požiadavku súčasnosti – rozvíjať úroveň vedomosti v oblasti IKT.
 Starostlivosť o integrovaných žiakov.
 Dobrým výsledkom našej školy je úspešné, bezproblémové prijímanie našich žiakov na
stredné školy a ich ďalšie uplatnenie sa.
 Veľkú pozornosť venujeme rozvoju športovej zdatnosti žiakov.
Nedostatky:
 V škole chýba kvalifikovaný učiteľ hudobnej výchovy a technických prác.
 Veľkým problémom je náš školský areál, resp. jeho údržba – kosenie, likvidácia
opadaného lístia (množstvo stromov a kríkov), sneh v zimnom období a pod,
poškodené chodníky pod pergolami a zlý technický stav časti pergol.
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Areál je neoplotený – vnikanie cudzích elementov.
Zastaraný školský nábytok, škola nemá špeciálnu učebňu fyziky a chémie.

15. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A
VZDELÁVANIA
Dôsledným uplatňovaním psychohygienických zásad vo vyučovacom procese sme
odbúravali u žiakov stres, hlavne v období pred klasifikáciou. Dodržiavali sme plán
písomných prác zo SJL a MAT. Na ostatných predmetoch sme nerobili celohodinové
písomné práce. Vzhľadom na veľkú absenciu žiakov vedenie školy, Rada RZ a pedagogická
rada sa riadi podľa Metodického pokynu – zák. 281/2002 o zanedbaní povinnej školskej
dochádzky:
a) neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca najviac 1 deň,
b) neprítomnosť viac ako 2 dni vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe, alebo iný úradný
doklad,
c) pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa
rodičovi, sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní
v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín. Škola oznámi zanedbávanie
školskej dochádzky dieťaťa mestu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta
trvalého pobytu rodiča.
Ďalej sme vypracovali opatrenia pre neprospievajúcich a slabo prospievajúcich žiakov:
- doučovanie zabezpečí vyučujúci,
- pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom, školskou psychologičkou a žiakom,
- pohovor triedneho učiteľa s rodičmi,
- vyšetrenie u školskej psychologičky.

16. VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY
Krúžková činnosť 2019/2020
ZŠ Mojmírova 98, Piešťany
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov krúžku
Stolný tenis
Objavujeme fyziku a
chémiu
Matematický krúžok
Nebojme sa matematiky
8. roč.
Matematický krúžok
9. roč.
Cvičenia zo SJL
9. roč.

Priezvisko pedagóga, ktorý
vedie krúžok
Mgr. Uherčík

piatok, 6:45 hod.

Mgr. Matulíková

štvrtok, 14:00 hod.

Mgr. Bezáková

Streda, 7:00 hod.

PeadDr. Pavelková

utorok, 7:00 hod.

Mgr. Berlanská

utorok, 7:00 hod.

Mgr. Hrubošová

streda, 13:40 hod.
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Deň - čas

Školský časopis
Biblický krúžok (1.st.)

Mgr. Žačok

piatok, 13:40 hod.

Mgr. Gajdošech

streda , 14:00 hod.

Mgr. Lukáš Mencl
Mgr. Ďugová
Mgr. Mičutková
Mgr. Filová

víkendy, sviatky, prázdniny
utorok, 13:30 hod.
streda, 13:50 hod.
utorok, 14:00 hod.

Mgr. Kaffelová

streda 14:45 – 15:45 hod.

Mgr. Ondrejková

pondelok 14:30 – 15:30 hod.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Poznávací krúžok
Varenie
Angličtina hrou
Spoznávajme svet (GEG)
Gymnastika 1.-4. roč.
len talentované deti
Kreslím, tvorím,
maľujem 3. roč.
Pohybové hry
Folklórny súbor
Ľudové tance 2. ročník
Tvorivá dielňa 3.roč.
Výtvarný
Turistický 4.-5.roč.
Spevácky

Mgr. Bartošová
Mgr. Lendvayová
Mgr. Drahovská
Mgr. Hinerová
Mgr. Baďurová
Mgr. Slezáková
Mgr. Kollárová

21.

Rybársky

Jaroslav Heler

štvrtok 14:45 – 15:45 hod.
utorok 14:45 – 16:30 hod.
utorok 13:30 hod.
pondelok 13:30 – 14:30 hod.
streda 13:30 – 14:30 hod.
sobota 1 krát za mesiac
pondelok 13:30-14:30
Sobota (klubovňa Sĺňava),
utorok (škola), 14:00 hod.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17. SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI
Škola aktívne spolupracovala v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo
vyučovania s týmito partnermi:
Mestský úrad Piešťany
Materské školy – Staničná, Zavretý kút, Detvianska
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
CvČ AHOJ –centrum
Základné školy v Piešťanoch
Stredné školy v Piešťanoch
Policajný zbor SR
Mestská polícia
Spolupráca so špecifickými organizáciami a združeniami – SČK, Slovenský zväz ochrancov
prírody, Združenie technických a športových činností, Motoristický klub, Požiarna ochrana,
Rybársky zväz, Zväz záhradkárov, Kvas
Športové kluby
Mestské kultúrne inštitúcie – Mestská knižnica, Dom umenia, Kino Fontána, výstavné
siene, Balneologická múzeum,...
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 28.08.2020

Piešťany 14.10.2020

Mgr. Rudolf Kollár

riaditeľ školy
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