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Aktivity projektu Dobrovoľnícki patróni vedú žiakov k rešpektu, tolerancii, empatii 

a ohľaduplnosti so základným cieľom vytvorenia bezpečného prostredia pre žiakov školy. Vďaka 

spoločným aktivitám a stretnutiam starších a mladších žiakov vznikajú nové priateľstvá, žiaci oboch 

skupín získavajú nové zručnosti, spoznávajú nielen spolužiakov ale aj samých seba, učia sa dôverovať 

jeden druhému i sami sebe a taktiež nezištnej pomoci. Učia sa zastať sa niekoho, pomôcť a poradiť 

mu, odovzdať vedomosti aj skúsenosti. Našou snahou je znížiť negatívne prejavy správania, ktoré 

vznikajú ako prejavy nadradenosti starších nad mladšími, ktoré by mohli prerastať aj do šikanovania.  

Patronátne dvojice tried sa stretli počas roka niekoľkokrát. Po prvých zoznamovacích stretnutiach si 

počas Čitateľského festivalu čítali spoločne príbehy. Porozprávali sa o obľúbených knihách 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. Spoločne sa zabavili, tvorili vianočné 

pozdravy, drobné darčeky alebo starší pomohli mladším s vianočnou výzdobou triedy. Žiaci trávili čas 

aj formou učenia sa kvízmi a zábavnými úlohami, športovými alebo spoločenskými hrami. Nezištná 

pomoc starších detí sa ukázala aj pri odprevádzaní malých prváčikov na desiatu, kým si zvykli na 

školu, pomoc triednym učiteľkám na začiatku školského roka a potom podľa potreby.  Najvýraznejšou 

aktivitou počas 2.polroka bol Amosov deň, keď sa starší žiaci premenili na učiteľov a spolu takmer 

209 žiakov odučilo 50 vyučovacích hodín. Pomocou rozmanitých úloh a pestrých aktivít strávili 

niektorí aj 4 vyučovacie hodiny. Starší žiaci si počas tohto dňa uvedomili, že práca učiteľa je 

rozmanitá a náročná. Mladším sa páčilo, že ich učil niekto iný. Žiaci patronátnych tried trávili spolu 

čas aj počas prestávok, počas športových popoludní, ekoaktivít pri príležitosti Dňa Zeme aj počas 

MDD. Netradičné učenie sme podporili počas Burzy vedomostí, ktorú sme tento rok preniesli do 

školskej záhrady. Starší žiaci prezentovali mladším spolužiakom svoje projekty, predviedli pokusy 

a riešili spolu úlohy z geografie, chémie, fyziky, biológie a dejepisu.   

Projekt je veľkým prínosom k vytváraniu bezpečného a rešpektujúceho prostredia v škole. Všetkým 

učiteľom a žiakom, ktorí sa počas tohto roka zapojili do aktivít, patrí veľká vďaka.   

 

Aktivity projektu koordinujú p.uč.Semaničová a Butkovičová.   


