
Hodnotenie projektu Dobrovoľnícki patróni   

 počas školského roka 2019/20  

Cieľom projektu Dobrovoľnícki patróni je nadviazať nové a prehlbovať priateľstvá, 

zaktivizovať žiakov školy k dobrovoľným činom, rozvíjať v žiakoch pocit spolupatričnosti 

k škole, k triede, viesť ich k vzájomnej pomoci a ochote urobiť niečo pre iných.  

Starší žiaci 2. stupňa získali pod „patronátne krídla“ svojich mladších spolužiakov 

z 1.stupňa. Po zoznamovacích stretnutiach v rámci Dňa triedy v septembri nasledovali ďalšie. 

Žiaci piateho ročníka boli užitočnými pomocníkmi prváčikov svojej bývalej triednej pani 

učiteľky najmä počas prvých mesiacov na našej škole, keď si na školský život len zvykali. 

Ochotne pomáhali prvákom, ukázali im že tu majú svojich starších kamarátov, ktorí im radi 

pomôžu a môžu im dôverovať. Aj starší žiaci rozvíjali svoje sociálne a komunikačné zručnosti 

pri týchto spoločných aktivitách. Vďaka nim vznikajú vzťahy, ktoré napomáhajú preventívne 

pôsobiť proti nevhodným prejavom správania, ktoré môžu viesť až k šikanovaniu.  

Mesiac október sa pre patronátne triedy niesol v znamení kníh a chuti do čítania. 

Tradične ako po iné roky sa stretli žiaci s knihami na podujatí „Číta celá rodina.“ Vzájomným 

čítaním a rozprávaním o knihách a obľúbených literárnych hrdinoch starší žiaci prebúdzali 

záujem o čítanie u ich mladších kamarátov. Počas literárnej burzy triedy prezentovali svoje 

obľúbené knihy.   

V predvianočnom období mladší predstavili starším vianočné vystúpenia, spolu sa 

zabavili, zahrali, zaspievali si koledy a iné pesničky, hrali na hudobných nástrojoch pripravili si 

vtipné scénky, zatancovali, pochutnali si na pripravených dobrotách. Počas predvianočných 

dní sa naladili na krásne vianočné obdobie.  

Srdečná vďaka patrí všetkým kolegom a žiakom, ktorí sa na projekte aktívne podieľali. 

Pre veľkých aj malých školákov našej školy pripravili pekné chvíle a zážitky.  

Projekt je súčasťou každodenného života na škole a jeho výsledky majú odozvu medzi 

žiakmi, učiteľmi ale aj rodičmi. Budovanie vzájomného rešpektu medzi všetkými žiakmi školy 

a nezištnej pomoci, je jedným z hlavných cieľov projektu.    

 

V 2.polroku  boli aktivity vzhľadom na neobvyklú situáciu spojenú s pandémiou výrazne obmedzené. Je 

nám ľúto, že sa mnohé akcie a aktivity nemohli uskutočniť.   
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