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Zahájenie školského roka 
2015/2016 

Po krásnych prázdninách a dovolenkách Vás srdečne 

vítam na pôde našej školy. Dva mesiace prázdnin sa 

skončili a my sa tu stretávame, aby sme zahájili nový 

školský rok, školský rok 2015/2016.  

Verím, ţe ste všetci mali moţnosť uţiť si radostné chvíle   

v kruhu najbliţších, ţe ste si oddýchli od školských 

povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú                  

a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového 

školského roka. Počnúc dnešným dňom totiţ ten pomalý    

a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda 

ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj Vás, 

ţiakov.  

2. septembra 2015 sa na celom Slovensku otvorili brány 

škôl a privítali ţiakov a pedagógov, ktorí sa venujú tomu 

najdôleţitejšiemu, čo človek v ţivote potrebuje – výchove 

a vzdelávaniu. V našej škole sa všetkým ţiakom, učiteľom 

a pracovníkom školy prihovorila riaditeľka Mgr. Beáta 

Figľárová.  

Projekty do ktorých sme sa zapojili  

 
V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do týchto 

projektov: 

Ekostopa 

Enviróza 

Európa v škole 

Modrá škola 

Kamoši z webu 
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Kampaň Červené stužky 

Hľadá sa energia 

Projekt UNICEF 

Recyklohry 

Recykluj a vyhraj 

Zober loptu, nie drogy 

Stvárni knihu 

Úsmev pre strom 

Záložka do knihy spája školy 

Včelia škola 

Biodiverzita 

Zelená škola 

 

...a niečo z úspechov 
Projekt Ekostopa 

- edukačný program je postavený na práci s internetovým 

kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje 

moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové 

vyučovanie a vyuţitie IKT vo vyučovacom procese. 

Ţiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých 

aktivít počas samotného vyučovacieho procesu. Program 

sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie 

environmentálneho povedomia v oblasti ochrany 

prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je 

spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. 

V tomto projekte sme sa umiestnili na druhom mieste. 

 

Európa v škole 

- projekt Európa v škole organizuje IUVENTA – 

Slovenský inštitút mládeţe. Mottom 63. ročníka projektu 

bolo „Ţiť spoločne v mieri“, ktoré sa viaţe k Európskemu 

roku boja proti násiliu páchaného na ţenách. 

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1760&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1760&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1760&lang=sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1760&lang=sk
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- S našimi ţiakmi sme sa v tomto roku zapojili do projektu 

výtvarnou prácou vo vekovej kategórii 1. Témou kategórie 

bolo „Je fajn, ţe ste tu s nami“, kde išlo o pomoc pri 

zaradení sa ţiakom z inej krajiny alebo kultúrne odlišného 

prostredia. S prácou „Priateľský výlet“ sme v obvodnom 

kole získali 1. miesto. 

 

Kamoši z webu 

Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom, ľuďom 

v kritickej situácii vyzbierať peniaze na splnenie svojho 

sna. 

Prečo Kamoši z webu? 

 Chceme nielen sprostredkovať dary pre deti zo 

sociálne slabších skupín a vylúčených spoločenstiev. 

Chceme pomôcť budovať silný a zmysluplný vzťah medzi 

príjemcami a ich donormi. 

 Chceme poukázať na podmienky, v ktorých 

vyrastajú stovky detí v našej krajine aj na začiatku 21. 

storočia. 

 Chceme vytvoriť sociálnu sieť, v ktorej sa stretnú 

dva rôzne svety a dozvedia sa o sebe viac, obohatia sa 

navzájom. 

V tomto školskom roku sa nám podarilo splniť dva 

vytýčené ciele, a to: 

1. Pavlína Horváthová - vyzbierali sme celkovú sumu 200 

eur, ktorá bola pouţitá na zakúpenie dvoch okuliarov. 

2. Lívia Holubová - vyzbierali sme tieţ 200 eur, ktorá 

bude taktieţ pouţitá na zakúpenie okuliarov. 

 

Recykluj a vyhraj 

- cieľom projektu je chrániť prírodu a preferovať zdravý 

ţivotný štýl u seba a svojich detí! 
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Našou úlohou  bolo nazbierať čo najväčšie mnoţstvo 

hliníkových viečok z výrobkov SABI v prepočte na 

jedného ţiaka. Podarilo sa nám nazbierať 1500 gramov 

hliníkových viečok, čím sme sa umiestnili na peknom   39  

mieste. Taktieţ sme sa naučili, ţe:  

- Prírodu si musíme chrániť -  „ Ten kto separuje 

odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný 

k ţivotnému prostrediu.“ 

- Preferuj zdravý ţivotný štýl u seba a svojich detí. – „ 

SABI – zdravé prírodné produkty pre Váš aktívny 

ţivot, lepšie trávenie a vitalitu, vyrobené z kvalitného 

slovenského mlieka .“ 

Včelia škola 

Od novembra 2015 do júna 2016 sme  sa  so ţiakmi 

1. triedy a 4.D triedy zapojili do  projektu „ VČELIA 

ŠKOLA“.  Zapojení triedni učitelia získavali teoretické 

podklady formou online kurzu, návody na tvorivé dielne 

prepojené s tematikou včiel a námety na aktivity. 

Uskutočnili sme spolu deväť aktivít s včelou tematikou. 

Po splnení všetkých aktivít získala naša škola titul „Včelia 

škola“ a prospekty, ktorými môţeme dopĺňať 

environmentálnu výchovu na našej škole. 

 

Zober loptu, nie drogy 

- v tomto projekte ide o boj proti rôznym typom drog, 

ktorým podliehajú ţiaci škôl. Sú to najčastejšie mierne 

opiáty, alkohol, tabak a gambling. Ide o prevenciu 

prostredníctvom športových aktivít ţiakov. 

V snahe ukázať ţiakom našej školy moţnosti trávenia 

voľného času v spoločnosti svojich priateľov sme dňa 

7.6.2016 zorganizovali v rámci projektu „Zober loptu, nie 

drogu“ v spolupráci s Občianskym zdruţením „Zober 

loptu, nie drogu“ Športový deň.  
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Starší ţiaci si zatancovali Zumbu, zahrali futbal  

a volejbal. Ţiaci niţších ročníkov a ţiaci B a C variantu sa 

prejavili  v  aktivitách stolný tenis, tenis, floorbal, hod na 

basketbalový kôš a hod lietajúcim tanierom.  

V závere boli vyhodnotené všetky aktivity dňa 

koordinátormi  projektu „Zober  loptu, nie drogy" . 

Najšikovnejší športovci, ale aj najsnaţivejší ţiaci dostali 

diplomy a tričká s logom „Zober loptu, nie drogu.“  

 

Zelená škola 

- Cieľom programu Zelená škola je zmeniť seba a svoje 

okolie vo vzťahu k ţivotnému prostrediu. Program je 

dvojročný a škola si vyberá jednu z tém, na ktorej bude 

pracovať. V našom prípade je touto témou odpad. Po 

prvom roku škola získava diplom „Na ceste k zelenej 

škole“, po druhom roku je to certifikát „Zelená škola“. 

- Prvý rok je prípravný. Vypracovali sme internú smernicu 

a pravidlá, podľa ktorých sme sa riadili pri činnostiach. 

Vytvorili sme informačný leták, z ktorého sa ţiaci 

dozvedeli ako budú separovať odpad. Tieţ sme vytvorili 

nástenku, ktorú sme priebeţne aktualizovali. Pripravili 

sme nádoby na odpad. Uskutočnila sa aj burza odevov. 

Oboznámili sme ţiakov o dôleţitosti kompostu a jeho 

vyuţití. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme pouţívali 

papiere z oboch strán. Pravidelne sme upratovali okolie 

školy od odpadkov. Do aktivít sme sa snaţili zapojiť čo 

najväčší počet ţiakov a zamestnancov školy.  

Po záverečnom hodnotení získala naša škola v júni 2016 

diplom Na ceste k Zelenej škole. 

 

Škola priateľská k deťom - UNICEF 

Cieľom programu bolo vytvoriť v školách také prostredie,         

v ktorom sa kaţdé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do 

ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre 

záujmu. Participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, 
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celoškolský prístup je podmienkou. Škola priateľská 

k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj ţije. 

Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi 

a rodičmi. 

 
Vianočné zbierka „Snehová vločka“  

Prostredníctvom „Vianočnej zbierky UNICEF“ sme tento 

rok pomáhali deťom, ktoré trpia podvýţivou. V našej 

škole sa dňa 22.12.2015 konala vianočná zbierka. Zbierku 

sme robili len v našej škole, v obidvoch budovách 

a podarilo sa nám vyzbierať 55 eur, ktoré sme poslali na 

účet UNICEF. 

 

 

Globálna virálna kampaň sa zameriavala na zvyšovanie 

povedomia verejnosti o klimatických zmenách. Triedny 

učiteľ odfotil kaţdého ţiaka samostatne, na výšku 

s rozpaţenými rukami vonku. Fotografie sme odoslali na 

UNICEF. Zo všetkých zapojených škôl  vytvorili koláţ. 

Cieľom kampane bolo povzbudiť deti, ale aj dospelých, 

aby sa viac aby sa viac rozprávali o klimatických 

zmenách, ktoré prebiehajú a ktoré nás ovplyvňujú.  
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Súťaţ v kreslení „Veľké deti, malé sny“. Ţiačky našej 

školy sa zapojili do súťaţe v kreslení a ukázali, o čom 

snívajú a aký ţivot by chceli zabezpečiť všetkým ostatným 

deťom sveta. Sandra Dirdová sa umiestnila na 2. mieste 

v kategórii ŠZŠ a získala krásne vecné ceny.  

 

Týţdeň modrého gombíka – tretí májový týţdeň od 16. – 

22. mája 2016 niesol v duchu tejto zbierky. Výnos z 

tohtoročnej zbierky bol venovaný na podporu programov 

na riešenie detskej podvýţivy v Mauritánii. Zbierku sme 

robili len v našej škole. Vyzbierali sme 50 eur, ktoré sme 

poslali na účet UNICEF. 

Po splnení všetkých úloh sme získali titul „Škola 

priateľská k deťom“.  

 

Recyklohry 

"PRÍRODA JE OPROTI NÁM VO VÝHODE, MÔŽE 

EXISTOVAŤ BEZ NÁS, ALE MY BEZ NEJ NIE.“ 

Kaţdý jedinec je zodpovedný za ochranu ţivotného 

prostredia, preto sa všetci musíme snaţiť o zachovanie 

kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, flóry, nerastného 

bohatstva. Z tohto dôvodu sme sa opäť zapojili                

do projektu Recyklohry. Cieľom projektu je prehĺbiť 

znalosti ţiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. 

 

V tomto školskom roku opätovne získavali body za 

vyzbieraný elektroodpad, za ktoré sme si mohli objednať 

učebné pomôcky a športové potreby pre ţiakov. Projekt 

Recyklohry bude pokračovať aj v budúcom školskom roku 

a my sa opäť do tohto projektu zameraného na ochranu 

ţivotného prostredia zapojíme. 
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Aktivity školy 

Deň rodiny 

 
Rodina zaloţená trvalým manţelstvom jedného muţa a 

jednej ţeny, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou 

a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny 

priestor pre ţivot, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky 

partnerov. 

Dňa 11.5.2016 naša škola pripravila kultúrno spoločenský 

program venovaný tomuto krásnemu sviatku. Svetový deň 

rodiny sa oslavuje podľa kalendára tretiu májovú nedeľu. 

Pripravila som program na túto tému. Celé vystúpenie 

bolo venované rodine. Básničky, scénky, tance, spev bol 

ladený s motívom rodiny. Na naše vystúpenie boli pozvaní 

aj hostia z mesta a samozrejme aj ţiaci z okolitých škôl. 

Scéna bola krásne vyzdobená, za čo vďačím mojim 

kolegyňam. Celý program bol obohatený prezentáciou 

o rodine. Na záver sme spoločne zaspievali krásnu pieseň 

Madona. Cele vystúpenie bolo zavŕšené disko tancom, 

konfetami a búrlivým potleskom. Ţiaci boli odmenení 

veľkou čokoládou a dobrým pocitom z vystúpenia. 
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Úspechy našich žiakov  
 

Gaňova Tarnava 

V krajskom kole prednesu poézie a prózy pod názvom 

Gaňová Tarnava našu školu reprezentovali traja ţiaci. 

Petra Pokutová ţiačka ôsmeho ročníka, Mária Mirgová 

ţiačka tretieho ročníka a Martin Pokuta variant B je 

ţiakom druhého ročníka. Porota sledovala samotné 

zvládnutie textu, mimiku tváre ,výber textu, rečový prejav. 

Naša ţiačka Mária Mirgová obsadila druhé miesto. 

Blahoţeláme Marienke! Okrem recitačnej súťaţe ako 

sprievodná akcia bola výtvarná súťaţ na určené témy. 

Naše výtvarné práce sa umiestnili na prvom a druhom 

mieste. 

 

Slovo o slove  
 

Na okresnom kole v prednese poézie a prózy sa zúčastnili 

traja ţiaci z našej školy. Dvaja ţiaci  s variantom A a 

 jeden ţiak s variantom B. Ţiaci boli rozdelení podľa veku 

do kategórii. Marienka obsadila prvé miesto v prvej 

kategórii s poéziou - Jana Belašíčová - Roztrţitý slon. 

Petra reprezentovala našu školu s poéziou Jana 

Humeníková – Farby. Martin mal rozkošnú básničku 

o prštekoch. Aj keď nezískal ţiadnu cenu, ale aj tak mu 

blahoţeláme za vystúpenie. 

Víťazi získali pekné vecné ceny a sladkosti. 

Ocenený bol aj medovníkový domček na ktorom sa 

podieľali ţiaci piateho a deviateho ročníka. 
 



12 

 

Budúcnosť našich žiakov 
Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy 

 
Končiaci ţiaci našej školy sú pred váţnym rozhodnutím, 

pre aké povolanie sa majú rozhodnúť. 

Z tohto dôvodu sme pre ţiakov 8. ročníka a IX.A triedy 

dňa 21.1.2016 zorganizovali exkurziu do SSOŠ SEZ 

Krompachy. Privítal nás riaditeľ školy, ktorý nás 

informoval  o moţnostiach  štúdia v danej škole. Pani 

učiteľka školy  previedla našich ţiakov priestormi 

a oboznámila s vybavením jednotlivých učební. Priestory 

dielne a vybavenie nám ukázal majster odborného 

výcviku. Dievčatá zaujala kuchynka, kde akurát ţiaci 

pripravovali so svojou majsterkou studenú kuchyňu. 

Pripravovaným jedlom ponúkli aj nás a našich ţiakov. 

Ţiakom sa škola veľmi páčila, najmä PC učebňa a veľká 

telocvičňa. Táto exkurzia vzbudila v nich záujem o ďalšie 

štúdium. 
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Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy - 

múzeum 

 
Končiaci ţiaci našej školy sú pred váţnym rozhodnutím, 

pre aké povolanie sa majú rozhodnúť. 

 

Z tohto dôvodu sme pre ţiakov 8. ročníka a IX.A triedy 

dňa 04.2.2016 zorganizovali exkurziu do SSOŠ SEZ 

Krompachy - múzeum. Privítala nás pani učiteľka 

a zároveň majsterka a previedla nás po budove a 

informovala o moţnostiach  štúdia. Priestory dielne 

a vybavenie nám ukázal majster odborného výcviku. 

 

Ţiakom sa škola veľmi páčila z dôvodu  toho, ţe sa 

nachádza v blízkosti ich obydlí. Táto exkurzia vzbudila 

v nich záujem o ďalšie štúdium. 
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Vyberáme z aktivít školy 
 

   
Hoď kockou a povedz čo vidíš          Hygiena 

   
        Šarkaniáda                       Halloween 

             Dental Alarm        Úcta k starším 

   
     Svetový deň mlieka  Mikuláš  
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      Vianočné svietniky     Starostlivosť o zvieratá 

       v  zime 

   
               Karneval                         Valentín 

   
            Fašiangy                 Svetový deň bez mobilu 

   
      Valentínska párty          Svetový deň vody  
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        Svetový deň vody          Krížová cesta 

   
Veľkonočné pohľadnice          Svetový deň slnka 

    
      Účelové cvičenie                      Účelové cvičenie 

 

Akcie konané za účasti inštitúcií 

spolupracujúcich so ŠZŠ 

Krompachy 
 

Počas školského roka 2015/2016 sa na našej škole 

uskutočnili akcie s príslušníkmi Policajného zboru  

v Krompachoch. Zúčastnili sme sa návštevy Hasičskej 
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zbrojnice v Krompachoch. Pravidelne sa zúčastňujeme 

návštevy v Mestskej kniţnici – besedy o spisovateľoch, 

prednášky, čítanie rozprávok. Spolupracujeme s Rímsko-

katolíckou farnosťou v Krompachoch a Základnou 

umeleckou školou, kde sme sa zúčastnili súťaţe Šprincove 

Krompachy. Spolupracujeme s Mestským úradom 

v Krompachoch – Deň Rómov, Deň Zeme, Súťaţ               

o najkrajší vianočný stromček, Beh ulicami Krompách      

a iné. 

 

 

 
Beh ulicami Krompách  

    
Baníctvo, spracovanie    

a využívanie nerastného 

bohatstva na Spiši 

       

 
Vianočné vystúpenie 

 

Návšteva mestskej 

knižnice

 

 

 

 
Deň Zeme 
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DOD na Hasičskej zbrojnici          Matica slovenská  

 

 

 

Redakčná rada: 

 

  Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka  

  Mgr. Janka Koršňáková, učiteľka 

  e-mail    krompachyszs@gmail.com 

  web:      szskrompachy.edupage.org 
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