Projekt Dobrovoľnícki patróni 2015/2016
Projektom „Dobrovoľnícki patróni“ napomáhame prostredníctvom neformálnych stretnutí
starších a mladších žiakov vytárať nové priateľstvá a viesť deti k rešpektu, dôvere, ochote
pomôcť, zlepšiť vzťahy medzi žiakmi nielen v rámci triedy, ale medzi staršími a mladšími
žiakmi. Žiaci sa učia zastať sa niekoho, pomôcť mu, odovzdať mu vedomosti aj skúsenosti,
poradiť mu. Aj takto sa nám darí eliminovať na škole negatívne prejavy správania, ktoré
vznikajú ako prejavy nadradenosti starších nad mladšími a môžu prerastať aj do šikanovania.
Našim cieľom je bezpečné prostredie pre žiakov školy.
Vytvorené patronátne dvojice zo starších a mladších ročníkov sa stretli počas polroka
niekoľkokrát. Na stretnutiach sa spoločne zabavili, spolu niečo hodnotné vytvorili, /pozdravy,
drobné darčeky alebo „veľkáči“ pomohli mladším kamarátom s predvianočnou výzdobou
triedy/. Počas Čitateľského festivalu si vo všetkých triedach navzájom čítali obľúbené diela.
V predvianočnom čase sa všetky triedy stretli a predviedli sa na svojich vystúpeniach, spolu si
zaspievali, zatancovali, zasmiali sa na svojich scénkach. Dievčatá z V.B si v novembri vyskúšali
učenie malých prvákov v I.M. Žiaci triedy VI.A vyrábali s II.Z vianočné pozdravy pre rodičov.
V.C spolu so svojimi prváčikmi navštívili LEGO výstavu. Šiestaci zo VI.B učili prvákov z I.M
angličtinu, ôsmaci z VIII.A sa „zahrali“ na učiteľov v IV.M. Žiaci z IX.A vytvorili na hodinách
matematiky trojrozmerné telesá, ktoré neskôr žiaci I.D budú môcť spoznať, využiť a vyfarbiť.
Žiaci V.A aktívne pomáhali pri prváckej imatrikulácii a spoločne sa v decembri prešli v meste.
Trieda II.L si zašportovala spolu so VI.C - „Športujeme spolu“. Nezištná pomoc starších detí sa
ukázala napríklad aj pri odprevádzaní malých prváčikov na desiatu, kým si zvykli na školu.
V druhom polroku sme pokračovali v našom zámere vytvárať priateľské prostredie
pre žiakov školy vďaka vytvoreným partnerským dvojiciam. Najväčšou akciou polroka bol
Amosov deň v marci, keď sa starší žiaci postavili pred katedry a prijali rolu učiteľa. Tradične
bola táto aktivita úspešná. Tento rok sa takto odučilo 49 hodín. Úlohu učiteľa si vyskúšalo
149 detí spolu vo všetkých patronátnych triedach. Po odučení mnohí priznali, že práca
učiteľa je náročná. Mladším žiakom sa zas páčilo, že ich učili ich spolužiaci.

Aj v apríli sa deti aktivizovali vďaka Dňu Zeme trieda VI.A pripravila pre svoje zajačiky z II.Z
ekohodiny. Prostredníctvom hier a zaujímavých úloh sa spolu sa porozprávali o potrebe
ochrany životného prostredia. V máji sa uskutočnila „Burza vedomostí – Učenie nás baví“,
kde starší žiaci pripravili prezentáciu projektov z chémie, biológie, fyziky, geografie a techniky
pre mladších spolužiakov. Deti so záujmom počúvali nové poznatky a prezerali si projektové
práce. V júni si žiaci V.D a I. V spolu zašportovali na školskom dvore. Priebežne počas
prestávok a pri rôznych aktivitách starší žiaci pomáhali svojim malým spolužiakom.
K zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi prispievajú aj školy v prírode, ktoré prebehli v máji a júni.
Vďaka za túto prácu a aktivity patrí deťom a učiteľom, ktorí sa angažujú v tomto projekte. Aj
takto je možné vytvárať harmonickejšie prostredie pre všetkých žiakov našej školy.

