
 

 

 

 

 

     Prázdniny 

 

 

 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

 

 

jesenné 
28. október 2020 

(streda) 

29. október – 

30. október 2020 

2. november 2020 

(pondelok) 

vianočné 
22. december 2020 

(utorok) 

23. december 2020 

– 7. január 2021 

8. január 2021 

(piatok) 

polročné 
29. január 2021 

(piatok) 

1. február 2021 

(pondelok) 

2. február 2021 

(utorok) 

jarné 

Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj  

 

12. február 2021 

(piatok) 

15. február – 

19. február 2021 

22. február 2021 

(pondelok) 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

19. február 2021 

(piatok) 

22. február – 

26. február 2021 

1. marec 2021 

(pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

26. február 2021 

(piatok) 

1. marec – 

5. marec 2021 

8. marec 2021 

(pondelok) 

veľkonočné 
31. marec 2021 

(streda) 

1. apríl –  

6. apríl 2021 

7. apríl 2021 

(streda) 

letné 
30. jún 2021 

(streda) 

1. júl – 

31. august 2021 

2. september 2021 

(štvrtok) 

  

 

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl.  

O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin 

rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje 

oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. 

         

      

 

 

 

 



 

 

2. september 2020- Začiatok školského roka 2020/2021 

Začal sa školský rok 2020/2021. Jeho začiatok je  poznačený koronakrízou, 

podobne ako to bolo v druhom polroku školského roka 2019/2020. V škole budú 

platiť viaceré hygienické opatrenia. Návrat do školy  je povinný pre všetkých 

žiakov základných škôl. Začiatok tohto školského roka bude iný ako ten 

predošlý, pretože druhú polovicu školského roka poznačila pandémia 

koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Žiaci okúsili inú formu vzdelávania, na 

akú boli doposiaľ zvyknutí. Aj tento rok ich však čakajú určité zmeny a najmä 

rôzne bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať. Tieto opatrenia sa 
tiež môžu podľa situácie meniť či vyvíjať. 

Práve teraz možno viac detí očakáva príchod 

nového školského roka s radosťou, pretože 

minulý školský rok prežili niekoľko mesiacov 

v domácej výučbe a svojich spolužiakov 

mohli vidieť väčšinou len online. A tak sa 

dnes môžu niektoré deti tešiť viac, že sa 

vrátia do kolektívu, ako to bežne býva 
zvykom. 

 

 September Čitateľská súťaž Na textovej vlne 

 

Počas školského roka 2020/2021 bude v našej škole 

prebiehať čitateľská súťaž pre žiakov 2. stupňa -  

Na textovej vlne. Do súťaže sa prihlásilo 39 žiakov.  

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:  

V 1. kategórii sa nechajú unášať na vlnách vecných 

i umeleckých, súvislých aj nesúvislých textov žiaci    5. a 6. ročníka, pričom 

preukážu svoje čitateľské zručnosti.  

V 2. kategórii si zmerajú svoje sily žiaci 7. až 9. ročníka. Súťažiť sa bude 

v ôsmich kolách od októbra do mája.  

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na konci školského roka.  

Tak do čítania, priatelia! 

                                                    p. uč. Mgr. Renáta Kadlecová 

 

 



 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy 

Naša škola sa zapojila                         

do 11. ročníka česko-slovenského 

projektu Záložka do knihy spája 

školy: Radosť z čítania, ukrytá                    

vo veršoch básní alebo v próze, ktorý 

každoročne vyhlasuje Slovenská 

pedagogická knižnica v Bratislave 

a Knižnica Jiŕího Mahena v Brne.  

Pri príležitosti Medzinárodného 

mesiaca školských knižníc budú žiaci 

5. – 9. ročníka vyrábať záložky do kníh, ktoré odošleme na výmenu pridelenej 

partnerskej škole – Základnej  škole  Gyulu Juhásza v Leviciach. 

Sprievodným programom výroby záložiek budú rôzne aktivity zamerané                         

na podporu čítania. Žiaci vyrobia záložku ako darček pre zatiaľ neznámeho 

kamaráta z partnerskej školy. Podelia sa o svoje čitateľské zážitky                             

so spolužiakmi a odporučia knihu na čítanie rovesníkom z partnerskej školy. 

Veríme, že pri realizácii projektu objavia krásu a múdrosť kníh a nezištnú 

radosť z priateľstva. 

                                                                                                     p. uč. Mgr. Renáta Kadlecová 

       

 

 

 

 



Október 2020 - Záložka do knihy spája školy 

 

Naša škola sa zapojila  v októbri – Mesiaci 

školských knižníc -  do česko-slovenského 

projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý 

každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická 

knižnica v Bratislave a Knižnica Jiŕího Mahena 

v Brne.  

Tohtoročné  motto  projektu, do ktorého sme sa zapojili v tomto školskom roku 

 po tretíkrát,  bolo: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Ako 

partnerská škola nám bola pridelená Základná škola Guylu Juhásza 

s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach, v Nitrianskom kraji. 

    Žiaci 2. stupňa vytvárali záložky samostatne  i v spolupráci s pani učiteľkami  

na vyučovacích  hodinách slovenského jazyka  a literatúry. Žiaci  v spolupráci  

so svojimi pani učiteľkami spracovávali rôzne knižné tituly pre deti a mládež,  

pričom dbali na dodržanie témy. Žiaci sa usilovali vyrobiť záložku podľa svojich 

možností a schopností a snažili sa o to viac, že vedeli, že ide o darček pre zatiaľ 

neznámeho kamaráta zo základnej školy v Leviciach. Žiaci sa podelili o svoje 

čitateľské zážitky so spolužiakmi a odporučili knihy na čítanie rovesníkom 

z partnerskej školy. 

Do balíka so záložkami sme pribalili aj sprievodný list a propagačné materiály, 

pohľadnice, informačné brožúrky o obci Nacina Ves a o mikroregióne Duša,  

a taktiež niekoľko predmetov, darčekov.   

A teraz už nedočkavo čakáme na záložky od žiakov z levickej školy. 

   p. uč. Mgr. R. Kadlecová, Mgr. M. Kudžová, Mgr. A. Tokárová a Mgr. A. Kužmová 

 

 

 

 
 

 

 



12 . – 16. október 2020 - Hovorme o jedle 2020 
 

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do aktivity, ktorá nás povzbudzuje 

k zdravšiemu životnému štýlu – Hovorme o jedle. Pandémia koronavírusu síce 

priniesla isté obmedzenia, a tiež v našej škole výrazne znížila počet 

zúčastnených žiakov, ale nás to od realizácie neodradilo. Z vyhlásených denných 

tém sme si vybrali: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Oproti minulým 

ročníkom sme neboli viazaní konkrétnym dňom realizácie, tak sme si vybrali 

týždeň od 12. do 16. októbra, v ktorom sme v jednotlivých triedach spoznávali 

význam ovocia a zeleniny. 

Fotografie z organizovaných aktivít vo fotogalérii. 

Na prvom stupni sa každá triedna učiteľka venovala téme vo svojej triede,                   

na druhom stupni sa na realizácii podieľali: 

      p. uč. Mgr. A. Švárna, p. uč. Ing. P. Ivan a p. uč.Mgr. A.  Kužmová. 

 

 

Ovocníčkovia – 1. ročník, p. uč. Poláková – deti i pani učiteľka si do školy 

priniesli ovocie a zeleninu, naučili sa rozlíšiť jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, 

v pracovnom liste farebne rozlišovali ovocie a zeleninu, žiaci s pomocou pani 

učiteľky vyrábali papierové jabĺčka a hrušky. 

   

 

 

Zdravé ovocie a zelenina – 2. ročník, p. uč. Kuliničová – na hodine prvouky 

pani učiteľka rozprávala žiakom o tom, aké zdravé je ovocie a zelenina,                       

na hodine matematiky riešili slovné úlohy s témou ovocia a zeleniny,                          

na výtvarnej výchove vyfarbovali maľovanky s rôznymi druhmi ovocia 

a zeleniny. 

                          

 

                        

 

 

 



O jabĺčku a hruške – 3. ročník 

 P. uč Mgr. L.  Gačková, p. as. PhDr. V. Kornélová –  na hodine slovenského 

jazyka sa žiaci naučili krátku básničku, ktorú im zložila pani učiteľka. Do školy 

si všetci priniesli ovocie a zeleninu, urobili si výstavku i ochutnávku. Výstavku si 

dozdobili papierovým ovocím a zeleninou, ktoré vytvorili z kartónu a krepového 

papiera vylepovaním. 

                        

 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne – 4. ročník, p. uč. Sokolovová – trieda sa zmenila na tvorivú 

dielňu, žiaci vytvárali ovocie a zeleninu rôznymi technikami a potom si vyzdobili 

triedu. Do školy priniesli ovocie a z neho urobili ovocných ježkov i „srdiečkové“ 

ovocie. Pani učiteľka oboznámila žiakov, že v ovocí a zelenine sa ukrýva veľmi 

veľa vitamínov. 

 

                                                 

 

 

 

Zeleninovo-ovocné puzzle – 5. ročník – v triede bola škatuľa plná vitamínov 

(zabezpečil nám ju p. uč. Ivan), úlohou žiakov bolo hmatom zistiť, aký druh 

ovocia alebo zeleniny chytili do ruky. Pomocou prezentácie žiaci spoznali, aké 

druhy vitamínov sa nachádzajú v rôznych druhoch ovocia a zeleniny. Každý žiak 

dostal puzzle, na ktorom bol obrázok nejakého ovocia a zeleniny. Keď obrázok 

zložili, lepili ho na farebný papier a ozdobili ním chodbu školy. 

 

 

 

 



 

Vítamíny v ovocí a zelenine – 6. ročník – žiaci triedili ovocie a zeleninu, ktoré 

priniesla p. uč. Švárna. Zeleninu zadelili do skupín, každú skupinu pomenovali 

a označili. Ovocie rozdelili na malvice, kôstkovice a bobule. Pomocou 

prezentácie spoznali, aké druhy vitamínov sa nachádzajú v rôznych druhoch 

ovocia a zeleniny. Na základe získaných poznatkov žiaci vytvorili plagát na tému 

Vitamíny v ovocí a zelenine, ozdobili ním chodbu, aby sa poučili aj ostatní žiaci 

školy. 

            

 

 

 

 

 

Zelenina a ovocie prospešné pre naše zdravie – 7. ročník – aj v tejto triede bola 

škatuľa plná vitamínov, z ktorej žiaci hádali druhy ovocia a zeleniny. Pomocou 

prezentácie žiaci spoznali, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú prospešné                         

pre činnosť mozgu, na bolesť hrdla, pre husté vlasy, peknú pleť, dobre fungujúce 

srdce, pečeň, žalúdok, oči, zdravé ďasná a zuby. Potom vytvorili plagát na tému 

Zelenina a ovocie pre zdravie, kde využili vedomosti z prezentácie. Plagát zdobí 

chodbu školy, aby aj žiaci iných tried zistili, prečo je také dôležité jesť ovocie 

a zeleninu. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvorba výstavky – 8. ročník – žiaci z vytriedenej zeleniny a ovocia do skupín, 

ktorú pripravili šiestaci,  naaranžovali výstavku na hornej chodbe pre potešenie 

ostatných pod vedením triednej učiteľky p. Švárnej. Zopakovali si vedomosti 

o ovocí a zelenine z nižších ročníkov. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Príprava výstavky – 9. ročník – ako najstarší žiaci dostali zodpovednú úlohu – 

povynášať a pripraviť ovocie a zeleninu, lavice, nádoby ...  pre mladších žiakov 

na triedenie a aranžovanie. Oprášili si pritom svoje vedomosti z nižších 

ročníkov o ovocí a zelenine a ich význame pre naše zdravie. 

 

 

 

 

 

 

Aj takýmto hravým spôsobom sme sa naučili mnoho nového o ovocí  a zelenine, 

získali nové poznatky, ktoré sa snáď našim žiakom podarí preniesť aj                          

do stravovacích návykov.                                      p.uč. Mgr. Anna Kužmová 

 

 

 

 



21. október - Deň jablka 

 

Jablko oslavuje svoj deň 21. októbra  

Pri tejto príležitosti sme si so žiakmi 6. A vyskúšali                         

na vyučovacej hodine slovenského jazyka ďalšiu 

techniku tvorivého písania, tentoraz písanie 

v zmenenej perspektíve. Práce  žiakov začínajú 

slovami Som jablko... Žiaci si predstavili, že sú jablko a písali v 1. osobe. 

Podarilo sa im napísať niekoľko naozaj zaujímavých a pekných viet 

o tomto ovocí. Veď napokon, posúďte sami.     p. uč. Mgr. R. Kadlecová 

 

 

 

 

 

 

OKTÓBER - Medzinárodný mesiac školských knižníc 

           Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských 

knižníc sa žiaci 5. – 9. ročníka zapojili do aktivity Čítame 

našich autorov.  

     Pod vedením pani učiteľky – Mgr. R. Kadlecovej 

a Mgr. M. Kudžovej sa žiaci bližšie zoznámili s vybraným 

autorom a jeho dielami. V každom ročníku bol žiakom 

predstavený jeden konkrétny autor a úlohou žiakov bolo 

vytvoriť projekt o tomto spisovateľovi či spisovateľke. 

Piataci sa bližšie zoznámili s autorkou známych príbehov pre deti Kristou 

Bendovou. Šiestaci sa dozvedeli o známej slovenskej autorke Gabriele Futovej 

a o jej najznámejších dielach. V siedmom ročníku žiaci 

vyrobili projekt o spisovateľovi Antonovi Marcovi a žiaci 

ôsmeho ročníka opísali v projekte osobnosť a diela 

spisovateľky Marty Hlušíkovej. Naši najstarší žiaci – 

deviataci sa zamerali na osobnosť a diela spisovateľky 

Kláry Jarúnkovej. Žiaci sa dozvedeli veľa nových 

informácií o živote, osobnosti  a tvorbe našich autorov  a pri výrobe projektov 

sa zabavili.                                                                     

                                                                                      p.uč. Mgr. M. Kudžová 

 



 

                                                                                                                                                       

22. október - Medzinárodný deň školských knižníc v ročníkoch 1.- 4. 

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských 

knižníc,  ktorý  od  roku  1999  pripadá  na  deň  

22. október triedne učiteľky ročníkov 1. - 4. 

zriadili  so žiakmi v  triedach  čitateľské kútiky,  

pretože  naša škola školskú knižnicu zatiaľ 

nemá. V úvode premietli žiakom prezentáciu 

o tom, čo je to knižnica, ako to v nej vyzerá 

a ako sa v nej správať. Niektorí žiaci, najmä prváci sa s knihou, nie učebnicou, 

zoznámili prvýkrát. V čitateľských kútikoch si žiaci nielen na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry, ale aj počas prestávok, knihy prezerali, čítali 

z nich aj v nasledujúcich dňoch počas celého týždňa.  

Na hodinách čítania o knihách a o tom, čo prečítali, rozprávali, vypracovali 

pracovné listy, kreslili ilustrácie ku knihe a robili záložky do kníh. Aktivity boli 

zamerané na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti našich žiakov. 

Veríme, že to bolo pre žiakov prínosné, že ich to motivovalo a siahnu po knihe       

aj vo svojom voľnom čase... a možno to mnohých inšpirovalo k tomu,                        

že poprosia rodičov, aby im nejakú knihu kúpili. 
                                                                                        p. uč. Mgr. E. Poláková  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


