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Projekt „Dobrovoľnícki patróni“ má za úlohu napomáhať prostredníctvom neformálnych 

stretnutí starších a mladších žiakov k vytváraniu nových priateľstiev 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.  

Patronátne dvojice tried žiakov zo starších a mladších ročníkov sa stretli počas polroka 

niekoľkokrát. Spoločne sa zabavili, tvorili pozdravy, drobné darčeky alebo starší pomohli 

mladším s predvianočnou výzdobou triedy. Aj počas tohto roka sa stretli žiaci počas 

Čitateľského festivalu a čítali si diela podľa výberu mladších a starších žiakov. O knihách sa aj 

spoločne porozprávali a riešili rôzne úlohy. V predvianočnom čase sa všetky triedy stretli 

a predviedli sa na svojich vystúpeniach, spolu si zaspievali, zatancovali, zasmiali sa na svojich 

scénkach. Starší spolužiaci pomohli aj pri príprave rekvizít na besiedky. Okrem príjemného 

zážitku si mnohokrát odniesli aj drobné, často krát aj vlastnoručne vyrobené darčeky. Žiaci 

trávili čas aj formou učenia sa kvízmi a zábavnými úlohami. Patronátne triedy si počas 

polroka spolu zašportovali, čítali si texty aj v angličtine. Nezištná pomoc starších detí sa 

ukázala aj pri odprevádzaní malých prváčikov na desiatu, kým si zvykli na školu.  Deviataci 

potešili druhákov počas Halloweenu a spolu sa stretli aj pri vianočnom vinšovaní. Aj 

v druhom polroku trávili partnerské triedy spoločne čas užitočne. Najvýraznejšou aktivitou 

počas neho bol Amosov deň, keď sa starší žiaci premenili na učiteľov a spolu takmer 200 

žiakov odučilo 39 vyučovacích hodín. Pre svojich kamarátov si pripravili rozmanité úlohy, 

zaujímavé informácie a pestré aktivity. Po prvý krát sa na učiteľov premenili aj druháci, ktorí 

učili partnerských spolužiakov matematiku podľa p.Hejného. Vďaka tejto aktivite si aj starší 

žiaci uvedomili, že práca učiteľa je rozmanitá a náročná. Žiaci patronátnych tried trávili spolu 

čas aj počas prestávok, počas športových popoludní, čítania počas mesiaca knihy, ekoaktivít 

pri príležitosti Dňa Zeme aj počas MDD. Projekt je veľkým prínosom k vytváraniu bezpečného 

a rešpektujúceho prostredia v škole.  Preto patrí vďaka všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa 

zapojili do aktivít.  


