
 

 

Vážení rodičia, 

V šk. roku 2011/2012 sa naše projektové iniciatívy zameriavajú na budovanie pozitívnej školskej atmosféry 

prostredníctvom rozvoja dôležitých životných zručností u všetkých žiakov. Od 1.decembra 2011 začíname 

realizovať školský projekt „DOBROVOĽNÍCKI PATRÓNI“, ktorý sa uchádza aj o získanie finančného 

grantu (VÚB).  

V projektových aktivitách  si budú žiaci 5.-9.r. postupne rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť, 

formovať pozitívne vzťahy k mladším spolužiakom a iniciatívne napomáhať pri starostlivosti o priestory 

školy a jej okolia. Základnou aktivitou projektu je vytvorenie spolupracujúcich „patronátnych“ tried (trieda 

2.stupňa s triedou 1.stupňa), ktoré sa budú pravidelne stretávať a organizovať spoločné aktivity. 

Spolupracujúce triedy:  1.B- 5.B,  1.M- 5.A,  1.S-5.C, 1.V-5.D, 2.L- 6.C, 2.M- 6.A, 2.V- 6.A, 2.Z- 6.B 

3.L- 7.C, 3.S-7.B, 3.T- 7.A, 4.M- 8.B,  4.S-8.A, 4.V- 8.C 

  Žiaci 9.ročníka budú zapojení do organizovania a hodnotenia projektových aktivít. 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU 

December 2011- jún 2012 spoločné stretnutia patronátnych tried po dohode s triednymi učiteľmi. 

December 2011- predstavenie projektu, zoznámenie spolupracujúcich tried, dohodnutie spoločných  

      pravidiel stretávania, dohodnutie pravidiel hodnotenia tried 

Január 2012 -  zavedenie triednych „Kníh dobrovoľníckych vkladov“ na zapisovanie triednych aktivít  

     organizovaných v rámci projektu. 

- projekt „Reklama na ticho“ zameraný na zníženie hlučnosti v triedach a šk.priestoroch 

s vyhodnotením najúspešnejších tried 

- multikulturálny projekt „Škola vo svete, svet v škole“ triedne jazykové projekty  

Február 2012-  projekt „Čitateľská štafeta“  zameraný na čitateľskú gramotnosť žiakov, spoločné triedne  

     čítanie vybranej literatúry 

- projekt „Denník priateľstva“ zameraný na rozvoj jazykovej gramotnosti a propagáciu 

vhodných prejavov priateľstva  

- projekt „Naša trieda“ zameraný na estetizáciu a environmentálne správanie v triede. Každá 

trieda bude mať za úlohu vhodným spôsobom esteticky vylepšiť priestory triedy a dôsledne 

dodržiavať dohodnuté environmentálne zásady- separovaný zber, čistota, šetrenie vodou 

a elektr.energiou, starostlivosť o zeleň.... Úspešnosť tried bude pravidelne hodnotená.  

Marec 2012 - pokračovanie projektu „Naša trieda“  

- celoškolská akcia Amosov deň- patronátna trieda z 2.stupňa pripraví pre triedu z 1.stupňa 

jeden vyučovací deň, počas ktorého sa stanú ich učiteľmi.  

Apríl 2012 - projekt „ Škola vo svete, svet v škole“- jazykové projekty vytvorené žiakmi 5.-9.roč., v ktorých  

 predstavia jazyk a kultúru iných krajín všetkým žiakom  

- projekt „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ v rámci dobrovoľníckych aktivít budú žiaci spoločne 

upravovať školskú záhradu, školský dvor a prírodnú učebňu (altánok na šk.dvore) 

Máj 2012 - pokračovanie projektu „Komu sa nelení, tomu sa zelení“  

  - projekt „Dobrovoľníci v meste“ zameraný na zvýšenie občianskej angažovanosti a rozvoj  

    dobrovoľníctva- každá trieda zorganizuje dobrovoľnícku aktivitu v rámci mesta s rôznym  

    zameraním. 

- „Škola vo svete, svet v škole“ záverečné prezentácie 

Jún 2012 - hodnotenie výsledkov a výber najúspešnejších tried 

- „Dobrovoľnícka oslava“ slávnostné vyhlásenie výsledkov 

Veríme, že aj vďaka Vašej podpore prinesie projekt žiakom aj škole nové možnosti rozvoja. 

Za Váš dobrovoľnícky spôsob zapojenia sa do projektu Vám vopred ďakujeme 

     Riaditeľstvo školy. 


