
                                            

                                    

 

SPOLUPRACUJEME S UNICEF-OM 

IV. časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spolupráca našej ZŠ s UNICEF-om  
 
 

2014/2015 - Škola priate ľská  k de ťom - nadstavbová úrove ň 

 

 

Beseda s ambasádorkou UNICEF 

 

Dášou Kovářovou sa konala 10.11.2014 v zasadačke školy. Do 90-minúto-                 

vých interaktívnych hodín sa zapojili žiačky a žiaci zo IV.A a VI.A triedy. 

Vedomosti o detských právach, o UNICEF si obohatili aj formou hier a dis-

kusiou o premietnutom filme JEDEN SVET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spoločné rodičovské združenia  v našej škole-13.11.2014 a 16.04.2015 

 
Ich cieľom je otvorená komunikácia a upevnenie vzťahov medzi 

učiteľmi, rodičmi a deťmi, bezprostredné riešenie prípadných konfliktov 
a lepšie pochopenie na všetkých troch stranách.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školy pre Afriku 

„Deti musia chodiť do školy a nesmú byť finančne využívané." 

vyhlásil Nobelov výbor nórskeho parlamentu. Tento rok získali 

Nobelovu cenu za mier Kajlaš Satjarthí a Malala Júsafzajová. 

Komisia nórskeho parlamentu ocenila ich „boj proti potláča-

niu práv detí a za ich právo na vzdelanie. 

Vďaka vzdelaniu meníme životy 

Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitnejší ži-
vot a budúcnosť. Napriek tomu stále viac ako 61 miliónov detí na svete ne-
môže chodiť do školy. Vďaka kampani Školy pre Afriku sa podarilo toto 
číslo znížiť z 93 miliónov v roku. Len v subsaharskej Afrike je celkovo 
viac ako 45 miliónov detí, pre ktoré je možnosť vzdelávať sa úplne nedos-
tupná. Znamená to, že každé tretie dieťa školu nenavštevuje. 

 
Prečo je vzdelanie také dôležité? 

• Vzdelanie je základom pre rozvoj. 
• Vzdelanie pomáha v boji s chudbou a hladom. 
• Vzdelanie znižuje detskú úmrtnosť. 
• Vzdelanie pomáha v boji s ebolou, HIV/AIDS a ďalšími smrteľnými 

chorobami. 
• Vzdelanie podporuje rovnosť pohlaví a posilňuje postavenie žien. 
• Vzdelanie pomáha deťom chrániť sa pred násilím a zneužívaním. 
• Vzdelanie znižuje dikrimináciu a pomáha odstraňovať následky 

tráum. 

Globálna kampaň UNICEF Školy pre Afriku  vznikla v spolupráci s Nadá-
ciou Nelsona Mandelu a Hamburg Society (neskôr premenovanou na Peter 
Krämer Stiftung). Začal ju Nelson Mandela 6. decembra 2004 v Kapskom 
meste v Juho-africkej republike. Projekt odštartoval Peter Krämer osob-
ným darom vo výške 5 miliónov USD venovaných nemeckému výboru pre 
UNICEF. Týmto dňom sa začala písať história jednej z najúspešnejších 
kampaní organizácie UNICEF a každým rokom lákala tisícky nových pris-
pievateľov. 
 



 

 

 

 

 

 

AKTIVITY NAŠEJ ŠKOLY NA PODPORU - PROJEKTU ŠKOLY PRE AFRIKU 

BURZA KNÍH, CD, DVD, PLAGÁTOV - 01.12.2014 

VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA - 01.12.2014 

MIKULÁŠSKY VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 02.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VÝSLEDOK ZBIERKY    

                    83.- €   

ĎAKUJEME  ZA POMOC!            



DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  RIADITEĽA ŠKOLY 

A ZÁSTUPKYNE RŠ                                           

01.12.2014 a 30.03.2015 

 

                  

 

                    

 

Žiaci mali možnosť porozprávať sa s RŠ o jeho práci, o problémoch, ktoré 
musí riešiť, o pomoci žiackej školskej rady učiteľom počas dozorov v pa- 
vilónoch (správanie sa žiakov na toaletách počas prestávok), o pripravo-
vaných aktivitách v prospech žiakov,... 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Autoevaluačný dotazník                                                    
audit k nadstavbovej úrovni programu                             

           Škola priateľská k deťom 

 

VYHODNOTENIE 

Téma: Práva dieťaťa 

1. Poznáš Dohovor o právach dieťaťa? 

1. Poznáš Dohovor o právach die ťaťa? Celková hodnota 

áno 129 

nie 71 

Celkový sú čet 200 

 

2. Poznajú tvoji rodičia Dohovor o právach dieťaťa? 

2. Poznajú tvoji rodi čia Dohovor o právach 
dieťaťa? Celková hodnota 

áno 75 

pravdepodobne áno 55 

neviem 62 

asi nie 8 

nie 0 

Celkový sú čet 200 



 

3. Vieš vymenovať niektoré detské práva? *Ak áno-vymenuj a jednotlivé položky oddeľ 
čiarkou; ak nie-zapíš slovo nie.   XXX 

4. Vieš, aký je rozdiel medzi potrebami a želaniami? *Ak áno-napíš rozdiel, ak nie-zapíš 
slovo neviem.   XXX 

5. Vieš, že tvoja škola je zapojená do programu Škola priateľská k deťom? 

5. Vieš, že tvoja škola je zapojená do programu Ško la 
priate ľská k de ťom? Celková hodnota 

áno 164 

nie 36 

Celkový sú čet 200 

 

6. Vieš, čo je hlavnou myšlienkou tohto programu? *Ak áno-napíš, ak nie-zapíš slovo neviem.   
XXX                                                                                                                                                    
7. Učíte sa o detských právach aj na iných predmetoch ako na etike alebo na občianskej 
náuke? 

7. Učíte sa o detských právach aj na iných predmetoch ak o 
na etike alebo na ob čianskej náuke? Celková hodnota 

áno 113 

nie 87 

Celkový sú čet 200 



 

8. Myslíš, že deti v iných krajinách by mali mať rovnaké práva ako ty? 

8. Myslíš, že deti v iných krajinách by mali ma ť rovnaké práva 
ako ty? Celková hodnota 

áno 170 

nie 30 

Celkový sú čet 200 

 

9. Ako by si pomohol/la deťom v iných krajinách?   XXX 

 

 

                            Téma: Atmosféra v škole 

1. Máte v škole pravidlá? 

1. Máte v škole pravidlá?  Celková hodnota  

áno 195 

nie 5 

Celkový sú čet 200 



 

                                    2. Čo sa stane, ak ich niekto poruší?   XXX 

3. Máš pocit, že je to takto v poriadku? 

3. Máš pocit, že je to takto v poriadku? Celková hodnota 

áno 119 

nie 81 

Celkový sú čet 200 

 

4. Ako by si nejaký konkrétny problém riešil/a ty? (môžeš uviesť príklad)   XXX          

 

5. Vedel/a by si, na koho sa obrátiť v prípade, ak sú tvoje (detské) práva porušované? 

5. Vedel/a by si, na koho sa obráti ť v prípade, ak sú tvoje (detské) 
práva porušované? 

Celková 
hodnota 

áno 161 

nie 39 

Celkový sú čet 200 



 

 

6. Vedel by si poradiť kamarátovi/kamarátke, ak má nejaký problém? 

6. Vedel by si poradi ť kamarátovi/kamarátke, ak má nejaký 
problém? 

Celková 
hodnota 

áno 180 

nie 20 

Celkový sú čet 200 

 

 

7. Stretol/a si sa so šikanou vo vašej škole? 

7. Stretol/a si sa so šikanou vo vašej škole? Celková hodnota 

áno 131 

nie 69 

Celkový sú čet 200 



 

8. Ak áno, vyriešilo sa to? 

8. Ak áno, vyriešilo sa to?  Celková hodnota  

áno 105 

nie 65 

bez odpovede 30 

Celkový sú čet 200 

 

 

 

9. Keby ťa niekto šikanoval (alebo tvojho kamaráta), oznámil/a by si to niekomu dospelému? 

9. Keby ťa niekto šikanoval (alebo tvojho kamará-
kamaráta), oznámil/a by si to niekomu dospelému? Celková hodnota 

áno 135 

možno 51 

nie 14 

Celkový sú čet 200 



 

 

10. Cítiš sa dobre vo svojej triede? 

10. Cítiš sa dobre vo svojej triede? Celková hodnota 

áno 159 

nie 41 

Celkový sú čet 200 

 

 

 

11. Správajú sa k tebe ostatné deti príjemne? 

11. Správajú sa k tebe ostatné deti príjemne? Celková hodnota 

áno 156 

nie 44 

Celkový sú čet 200 



 

 

12. Cítiš sa v škole bezpečne a dobre? (Ako sa cítiš v triede, na chodbe, na ihrisku,                       
v toaletách, v jedálni, v šatni, v iných priestoroch školy...?) 

12. Cítiš  sa v škole bezpe čne a dobre? (A ko sa cítiš              v 
triede, na chodbe, na ihrisku, v toaletách, v jedál ni,                     
v šatni, v iných priestoroch školy...?) Celková hodnota 

áno 157 

nie 43 

Celkový sú čet 200 

 

 

13. Páči sa ti prístup učiteľov a iných zamestnancov k deťom? 

13. Páči sa ti prístup u čiteľov a iných zamestnancov                 k 
deťom? Celková hodnota 

áno 131 

nie 69 

Celkový sú čet 200 



 

                     14. Čo by si privítal/a, aby sa na prístupe k deťom zmenilo?   XXX 

 

15. Máš pocit, že triednemu učiteľovi na vás záleží? 

15. Máš pocit, že triednemu u čiteľovi na vás záleží? Celková hodnota 

áno 179 

nie 21 

Celkový sú čet 200 

 

16.a) Páčia sa ti spôsoby vyučovania? 

16. a)  Páčia sa ti spôsoby vyu čovania? Celková hodnota 

áno 62 

viac áno 80 

viac nie 37 

nie 21 

Celkový sú čet 200 



 

16.b) Páčia sa ti spôsoby hodnotenia? 

 

16. b) Páčia sa ti spôsoby hodnotenia? Celková hodnota 

áno 75 

viac áno 48 

viac nie 47 

nie 30 

Celkový sú čet 200 

 

17. Ak ti nejaký spôsob vyučovania/hodnotenia nevyhovuje, máš možnosť sa k tomu 
vyjadriť? 

17. Ak ti nejaký spôsob vyu čovania/hodnotenia nevyhovuje, máš 
možnos ť sa k tomu vyjadri ť? 

Celková 
hodnota 

áno 102 

nie 98 

Celkový sú čet 200 



 

      18. Môžeš kedykoľvek prísť za riaditeľom so svojou otázkou alebo problémom? 

18. Môžeš kedyko ľvek prís ť za riadite ľom so svojou otázkou 
alebo problémom? Celková hodnota  

áno 104 

nie 96 

Celkový sú čet 200 

 

19. Ak máš pocit, že treba niečo v škole zmeniť, ako by si to urobil/a?   XXX 

Téma: Participácia (spolupráca) detí na chode školy 

20. Je u vás aktívna Žiacka školská rada (študentský parlament)? 

20. Je u vás aktívna Ž iacka školská  rada (študentský 
parlament)? 

Celková 
hodnota 

áno 154 

neviem 39 

nie 7 

Celkový sú čet 200 



                                             

21. Poznáš konkrétnych zástupcov žiakov v Žiackej školskej rade? 

21. Poznáš konkrétnych zástupcov žiakov  v Žiackej 
školskej rade? Celková hodnota 

áno 139 

nie 61 

Celkový sú čet 200 

 

 

22. Máš možnosť vyjadriť sa k niečomu prostredníctvom Žiackej školskej rady? 

22. Máš možnos ť vyjadri ť sa k nie čomu prostredníctvom Ž iackej 
školskej rady? 

Celková 
hodnota 

áno 118 

nie 82 

Celkový sú čet 200 



 

 

23. Máš aj inú možnosť vyjadriť sa k tomu, ako to vo vašej škole funguje? 

23. Máš aj inú možnos ť vyjadri ť sa k tomu, ako to vo vašej škole 
funguje? 

Celková 
hodnota 

áno 48 

neviem 108 

nie 44 

Celkový sú čet 200 

 

            24. Ak áno, akú?   XXX 

25. Zúčastňujú sa tvoji rodičia pravidelne na rodičovských združeniach? 

25. Zúčastňujú sa tvoji rodi čia pravidelne na rodi čovských 
združeniach? 

Celková 
hodnota 

áno 175 

nie 25 

Celkový sú čet 200 



 

 

26. Realizujú sa v tvojej škole rodičovské združenia za účasti žiakov? 

26. Realizujú sa v tvojej škole rodi čovské združenia za ú časti 
žiakov? Celková hodnota 

áno 162 

nie 38 

Celkový sú čet 200 

 

 

27. Zúčastnil si sa aspoň raz na takom rodičovskom združení? 

27. Zúčastnil si sa aspo ň raz na takom rodi čovskom  združení? Celková hodnota 

áno 117 

nie 83 

Celko vý sú če 200 



 

28. Ako prebiehalo rodičovské združenie za účasti detí?   XXX                                               
29. Myslíš si, že by sa mali deti zúčastňovať na rodičovských združeniach? 

29. Myslíš  si, že by sa mali deti  zúčastňovať na rodi čovs kých 
združeniach? Celková hodnota 

áno 83 

neviem 60 

nie 57 

Celkový sú čet 200 

                                                                                         
30. Aká je podľa teba atmosféra vo vašej škole? 

30. Aká je pod ľa teba atmosféra vo vašej škole? Celková hodnota 

výborná 39 

veľmi dobrá 39 

dobrá 78 

nie veľmi dobrá 28 

zlá 16 

Celkový sú čet 200 



 

 

31. Chodíš rád/rada do tejto školy? 

31. Chodíš rád/rada do tejto školy? Celková hodnota 

áno 148 

nie 52 

Celkový sú čet 200 

 

 

32. Si hrdý, že si žiakom/žiačkou tejto školy? 

32. Si hrdý, že si žiakom/žia čkou tejto školy? Celková hodnota 

áno 146 

nie 54 

Celkový sú čet 200 



 

33. Je niečo, čo by si v nej rád zmenil/a? *Ak áno-napíš čo, ak nie-zapíš slovo nič.   XXX 

 

34. Môžeš kedykoľvek slobodne vyjadriť svoj názor primeranou formou? 

34. Môžeš kedyko ľvek slobodne vyjadri ť svoj názor primeranou 
formou? 

Celková 
hodnota 

áno 117 

nie 83 

Celkový sú čet 200 

 

 

35. Zapájaš sa do aktivít, ktoré tvoja trieda (škola) realizuje? 

35. Zapájaš sa do aktivít, ktoré tvoja trieda (škol a) realizuje? 
Celková 
hodnota 

áno 136 

nie 64 

Celkový sú čet 200 



 

 

Záverečná otázka:Je ešte niečo, čo by si chcel/a povedať?   XXX 

 

 

SPRACOVANIE ODPOVEDÍ K OTVORENÝM OTÁZKAM 
DOTAZNÍKA 

 

Téma: Práva dieťaťa 

3. Vieš vymenovať niektoré detské práva? *Ak áno-vymenuj a jednotlivé položky oddeľ 
čiarkou; ak nie-zapíš slovo nie.   XXX 

35% účastníkov dotazníka nevedelo vymenovať detské práva. 

4. Vieš, aký je rozdiel medzi potrebami a želaniami? *Ak áno-napíš rozdiel, ak nie-zapíš 
slovo neviem.   XXX  

26% účastníkov dotazníka nevedelo vysvetliť rozdiel medzi potrebami a želaniami. 

6. Vieš, čo je hlavnou myšlienkou tohto programu? *Ak áno-napíš, ak nie-zapíš slovo neviem.   
XXX 

31% účastníkov dotazníka nevedelo správne vysvetliť, čo je hlavnou myšlienkou programu. 

9. Ako by si pomohol/la deťom v iných krajinách?   XXX 

15% nevedelo uviesť konkrétny príklad, ako by mohli pomôcť, 85% navrhovalo zbierku peňazí, 
jedla, pitia, šatstva, učebných pomôcok, hračiek, stavaním škôl, nemocníc-prispeli by peniazmi, 
zapájaním sa do charitatívnych zbierok Unicef a iných organizácií. 



Téma: Atmosféra v škole 

2. Čo sa stane, ak niekto poruší školské pravidlá?   XXX 

Účastníci dotazníka uvádzali (podľa toho, či ide o jednorazové alebo opakované porušovanie 
školského poriadku): upozornenie žiaka, pohovor so žiakom, zápis v žiackej knihe, napomenutie, 
pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania, pred-
volanie rodiča do školy, pohor žiaka s riaditeľom školy, preradenie žiaka na istý čas zo športovej 
triedy do klasickej, kým nenastane zlepšenie v súlade so Štatútom hráča športovej triedy, stop 
zápasy, návšteva školského psychológa... 

4. Ako by si nejaký konkrétny problém riešil/a ty? (môžeš uviesť príklad)   XXX 

V závislosti od vážnosti priestupku by ho žiaci riešili: upozornením žiaka na jeho nevhodné sprá- 
vanie, pohovorom so žiakom, s rodičom žiaka, s triednym učiteľom, s riaditeľom školy,poznámka- 
mi, písomnými trestmi-prepisovaním školského poriadku, zisťovaním príčin nevhodného správa-
nia žiaka, zákazom účasti na nejakom podujatí organizovanom školou, ostal by po škole, niektorí 
sa vyjadrili, že používané spôsoby trestov sú postačujúce, niektorí by zlé správanie nechali bez 
povšimnutia alebo nemajú názor. 

14. Čo by si bol rád/a, aby sa na prístupe k deťom zmenilo?   XXX 

Žiaci by privítali: menej prísne hodnotenie vedomostí žiakov učiteľmi, spravodlivé hodnotenie 
vedomostí žiakov, viac úsmevu a milého slova od spolužiakov i dospelých, oznamovanie aj píso-
miek určených na 5-20 minút, nezadávať domáce úlohy v stredu, aby spolužiaci aj dospelí menej 
kričali, aby si dospelí vždy našli čas na rozhovor, boli ešte tolerantnejší-učitelia aj rodičia, zlé 
známky nezverejňovať pred celou triedou, ale individuálne ich žiakovi oznámiť, niektorých spo-
lužiakov by žiaci nechceli mať v triede, kratšie vyučovacie hodiny, menej vyučovacích hodín, no-
vá telocvičňa, potrestať hokejistov, ak si to zaslúžia, spolužiaci by sa nemali navzájom vysmie-
vať a šikanovať.  

19. Ak máš pocit, že treba niečo v škole zmeniť, ako by si to urobil/a?   XXX 

Žiaci by oslovili Žiacku školskú radu a jej pedagogických koordinátorov, išli by za vedením školy, 
za triednymi učiteľmi, za školníkom, urobili by anketu medzi spolužiakmi, čo by chceli zmeniť, 
prispeli by peniazmi, skrášlili by priestory školy sami, prijali by tablety na vyučovacích hodinách.  

 

 

 

 

 



Téma: Participácia (spolupráca) detí na chode školy 

 

24. Akú možnosť majú žiaci vyjadriť sa k tomu, ako to v škole funguje?   XXX 

Na triednických hodinách prostredníctvom triednych učiteľov, ostatných učiteľov, pani vychová- 
vateliek, obrátili by sa na riaditeľa školy, na Žiacku školskú radu a jej zástupcov žiackych alebo 
pedagogických. 

28. Ako prebiehalo rodičovské združenie za účasti detí?   XXX 

Žiaci, ktorí sa na ňom zúčastnili, uvádzali: Mohli sme sa vyjadriť k svojim známkam a k správa-
niu, vypočuli sme si, ako sa dospelí o nás rozprávajú, hrali sme sa s rodičmi hry o detských prá-
vach, navrhovali sme, ako zmeniť správanie v našej triede, pripravili sme pre rodičov krátky 
program, nudili sme sa na rodičovskom, je to pre dospelých, nemáme záujem o spoločné rodi-
čovské združenia. 

33. Je niečo, čo by si v škole rád zmenil/a? *Ak áno-napíš čo,ak nie-zapíš slovo nič.   XXX 

Vymaľovať staršie pavilóny, prerobiť telocvičňu, automaty-bufet na pitie a jedlo, skrinky na pre-
zúvanie pre všetkých žiakov, nerobiť rozdiely medzi hokejistami a nehokejistami, veľa vecí sa im 
toleruje (sú unavení, nemajú úlohu, nenaučia sa), je to nespravodlivé, vylepšiť interiér aj exte- 
riér školy, vzájomne zlepšiť prístup žiak-učiteľ, viac športových aktivít aj pre dievčatá, hojdač-
ky, preliezky, dlhšie prestávky, viac výletov na konci školského roka, zrkadlá do WC vo všetkých 
pavilónov, kvalitnejšiu techniku-počítače, viac športových potrieb, nové tabule do tried, hoke-
jisti-mať viac tréningov. 

 

Záverečná otázka: Je ešte niečo, čo by si chcel/a povedať?   XXX 

40% žiakov nechcelo dodať nič, ostatní účastníci sa vyjadrili v tomto duchu: Poďakovali za mož-
nosť vyjadriť sa k dianiu v škole, sú radi, že existuje UNICEF, napriek niektorým nedostatkom sú 
radi, že navštevujú túto školu, nepáči sa im uprednostňovanie hokejistov, často robia spolužia-
kom naschvál, vysmievajú sa, urážajú, želajú si dovybaviť betónové ihrisko za telocvičňou bas- 
ketbalovými košmi, bránkami, viac športových turnajov pre žiakov 7.-9. ročníka, rešpektovať 
právo žiakov na súkromie-mali by sa zrušiť kamery v triedach, viac účelových cvičení, laboratór-
nych prác,rôznych besied, viac informatickej výchovy, zábavnejšie formy vyučovania, využívanie 
tabletov počas vyučovacích hodín, privítali by krúžok karate, školské uniformy, aby sa zabránilo 
vysmievaniu kvôli oblečeniu. 

 

 

 

                                 

 



NEZISKOVÝ PROJEKT FLYING HIGH FOR KIDS 
 

založil Novozélanďan Andrew Parker Hamilton s cieľom pomôcť ľuďom 
uvedomiť si, čo sa deje vo svete a podporiť Unicef v jeho boji na podporu 
detských práv.  

23.04.2015 priletel do Košíc so svojím teplovzdušným balónom, ktorý sym-
bolizuje bratstvo a solidaritu k tým najmenším v regiónoch poznačených kru-

tosťou a vojnami. 

S touto myšlienkou a hodnotami chce obletieť viac ako 100 krajín. Balón privítali aj žiaci V.B a 
V.C, ktorí písali pozdravy pre ukrajinské deti, aby ukázali, že im držia palce, podporujú ich a 
myslia na nich. Z Košíc odletel balón do Bratislavy a neskôr na Ukrajinu. Žiaci sa dozvedeli viac 
o práci Unicefu, o problémoch detí vo svete. 

 

Viac informácií sa dočítate na stránke http://flyinghighforkids.com/ alebo na sociálnej sieti 
Facebook na https://www.facebook.com/flyinghighforkidsproject. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... absolvovali v rámci preventív-

neho programu univerzálnej pre-

vencie žiaci VI.A triedy, na kto-

rých sa v prípade potreby môžete 

obrátiť. Radka Boňková, Simona 

Jariabeková, Diana Kašková, So-

ňa Kuľbagová, Jakub Kurilla, To-

máš Mesarčík, Daniela Potošňá-

ková, Barbora Rovňáková, Róbert 

Schűrger, Richard Varga, Patrik 

Veščák vám radi pomôžu pri rie-

šení vašich problémov a usmernia 

vás, ako ich úspešne zvládnuť. 

 

                                        

  

                                                  RNDr. M. Žolobaničová 



                

        

 

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá 

kvapka by tam chýbala.“  

Matka Tereza 

VÝSLEDOK ZBIERKY - 191,53.- € 

 
 

 

 

Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom, nepedagogickým zames-
tnancom a dobrovoľníkom UNICEF-u za zrealizované aktivity počas 
TMG na podporu charitatívnej zbierky pre trpiace deti v zemetrasením 
zničenom  Nepále. Vami darované  finančné prostriedky sme vložili na 
účet UNICEF-u vo VÚB.  

                             Ďakujeme za Vašu solidaritu a pomoc! 

 



 

 

 

 

... dobrovoľníci UNICEF-u v našej škole ...                                                                  

Richard Kelišek, Matúš Tatič, V.A                                                                                      

Roland Schmiedt, VI.C                                                                                                   

Emma Kolcunová, Karin Dudeková, VII.B                                                                

Dominika Gašparová, Natália Sojková, VIII.A 

 
 

 

 

 

 

... DEŇ MODRÉHO TRIČKA NA PODPORU TÝŽDŇA MODRÉHO GOMBÍKA ... 

 

 

 

 

 

... v krúžku ŠIKOVNÉ RUKY pod vedením Mgr. Petronely Kajlovej ... 

 

 

 

 



ĽUDSKÉ PRÁVA OČAMI DETÍ 

      V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže našu školu vzorne reprezentoval                  

                                           ALEX ŠKAMĽA z I.A.  

Cenu za 3. miesto si prevzal osobne z rúk podpredsedu vlády a ministra zah-

raničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslava LAJČÁKA, 15.06.2015  
v Palugyayovom paláci v Bratislave.  

           
 

 

 

 

 

 

 

zdroj:http://www.teraz.sk/slovensko/vytvarno-literarna-sutaz-ludske-p/140629-clanok.html                                     
videozáznam z preberania ceny:https://www.youtube.com/watch?v=4hktHlRTdL0 

 

 

 

 

 

 

 

 

... úspešný umelec s triednou učiteľkou, Mgr. Marcelou Cidilovou ... 

 



Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi v spolupráci 

s Linkou detskej istoty s cieľom pritiahnuť k čí-

taniu viac detí a zároveň poukázať na význam 

literatúry  pre detského čitateľa. Realizuje sa           

6-hodinovým čitateľským maratónom, do kto-

rého sú zapojené deti z viacerých miest Sloven-

ska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. 

 

       Takto sme spolu čítali od roku 2008 

                            

 

 

... 18.06.2015 od 9.00 do 15.00 hod. žiaci I. a II. stupňa 

v knižnici Nezábudka                                                                    

pomáhali prekonať slovenský rekord ... 

     ... výsledok - V roku 2015 čítalo 38 383 detí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


