
Výročná správa za školský rok 2012/13

Pedagogický proces

Integrácia

Tento rok začal dobrodružným nápadom – založiť špeciálnu triedu pre deti 
s mentálnym postihnutím.  Počas prázdnin sa objavila špeciálna pedagogička – 
s odborom psychopédia, odhodlaná pustiť sa do učenia týchto detí. Nemali sme však dosť
detí pre založenie triedičky. Oslovovali sme rodičov a známych, ale do termínu 
odovzdania štatistiky integrovaných detí sa nám to nepodarilo. Napriek tomu sme 
pokračovali v odhodlaní otvoriť špeciálnu triedu na budúci školský rok. Organizovali 
sme pravidelné stretnutia organizačného tímu, stretnutia pre rodičov, ale aj workshopy 
pre deti. Zrazu sme mali 7 potenciálnych záujemcov. Práca s deťmi bola mimoriadne 
inšpiratívna. Počas toho sa ukázalo, že vhodnejšia kandidátka na post učiteľky bude 
dlhoročná asistentka jednej žiačky u nás v škole. Napokon sa stav detí stabilizoval na 
spodnej hranici – 4 deti. Bude to krásna výzva pre našu školu. 

V štvrtom ročníku mali žiaci tiež možnosť zažiť celoročnú zmenu. Učitelia a rodičia sa 
rozhodli, že žiaci absolvujú školský program INPP. Táto metóda vychádza z dlhoročnej 
štúdie amerických neurológov, ktorá potvrdzuje pozitívny vzťah medzi pohybovými 
schopnosťami dieťaťa a jeho schopnosťou učiť sa. Tréning pozostáva z cvičení, ktoré 
kopírujú pohybový vývin v prvých mesiacoch života. Tieto denno-denné pätnásť-
minútovky sme spestrili drobnými koncentračno-orientačnými cvičeniami. Priebežne sme
deti testovali, ako vplýva cvičenie na úroveň ich reflexov. Môžme skonštatovať, že sa 
zlepšila ich ohybnosť a schopnosť ovládať jemno-motorické sekvencie cvikov. Ak budú 
rodičia nasledujúceho štvrtého ročníka súhlasiť, budeme v tejto dobrej skúsenosti 
pokračovať.

Ďalším projektom, ktorý sme organizovali z našej špeciálno-pedagogickej platformy, 
bolo aj medzitriedne čítanie. Pôvodne sme ho navrhli pre šiesty ročník ako súčasť 
tréningu čitateľských schopností pre deti, ktoré majú ešte drobné ťažkosti v čítaní. 
Predpokladali sme, že deti, ktoré budú mať viesť mladších žiakov, budú brať čítanie 
zodpovednejšie a viac sa doň zahĺbia. Náš predpoklad sa naplnil. Šiestaci sa celoročne 
zodpovedne pripravovali, viedli svojich mladších „kolegov“ a aj im napokon vyberali 
texty, či knižky podľa ich záľub.

Aj pre štvrtákov bol tento projekt prínosom. Viac sa snažili a tešili na  stretnutia.
Podľa tohto príkladu sa pridali aj tretiaci s piatakmi, pre nich však bolo neľahké nájsť 
spoločný čas v rozvrhu, preto sa nedokázali stretávať celoročne.



Zaznamenali sme aj drobné úspechy, ktoré však znamenajú mnoho pre budúcnosť. Zistili 
sme, že pravidelným 10 minútovým čítaním nahlas je možné za pol roka zdvojnásobiť 
počet prečítaných slov za minútu. Tento úspech jednej našej žiačky, ktorá bola odhodlaná 
to skúsiť a denne čítala so špeciálnou pedagogičkou sme nie len oslávili, aj oznámili 
rodičom, ktorých deti sa doma trápia s písmenkami. 

.V treťom ročníku prebiehala úspešná asistencia žiačky s ADHD. Na začiatku roka 
dievčatko s ťažkosťami spolupracovalo, často odbiehalo od práce, ale zároveň bolo veľmi
sústredené na to, aby jej práca bola krásna a všetko menej dokonalé ju rozrušovalo. 
Vďaka pravidelnej pomoci, ale aj trpezlivému vedeniu učiteľkou sa jej stav veľmi zlepšil.
Ku koncu roka nepotrebovala vystúpiť z lavice a dokázala aj akceptovať svoj omyl. Tým 
sa zlepšilo aj jej postavenie v kolektíve spolužiakov.

Riešili sme krízové intervencie v kolektíve štvrtákov a ôsmakov v spolupráci s CVPPP na
Hubenného ulici. Nebolo veľa treba na to, aby sa stav stabilizoval.

Opäť len môžeme konštatovať, že individuálny prístup k žiakom, ktorí majú ťažkosti, 
prináša pre nich benefit. Dôkazom je, že deviatak, ktorý bol integrovaný od druhého 
ročníka a mal označenie skupiny zdravotného oslabenia – dva, spravil testy pre deviaty 
ročník na 45 % z matematiky a 72 % zo slovenského jazyka.

Celkovo bol tento rok v znamení skutočnej spolupatričnosti v škole. Prebehlo množstvo 
rôznych celoškolských projektov, kde starší pomáhali mladším. Týmto sa slovo 
INTEGRÁCIA, čo je vlastne spájanie, do jedného celku, sceľovanie, naplnilo vo 
všetkých rovinách.

Práce s drevom
V uplynulom školskom roku sme pracovali s piatym ročníkom na téme vodný 

živel , kde si deti mohli po návšteve vodného toku a lužného lesa precítiť silu vodného 
živlu a následne ju stvárniť v kúsku lipového dreva. Naučili sa pritom základné 

vyrezávacie rezy nožíkom 
a obrúsenie svojho výrobku do 
hladka tak akoby ho omývala 
voda. V druhej polovici roka 
s dlátom a rašpľou vytvorili 
guľu ako symetrický 
geometrický útvar súvisiaci so 
základom života. 

S vodným živlom sme sa
zúčastnili súťaže Úľuv  
„V krajine remesiel“ na ktorej 
získala Sandra Dhriff 2. Miesto 
vo svojej kategórii.



Šiesty ročník pracoval na téme ruka a jej predĺženie vydlabaním varešiek lyžíc a misy 
ako predmetu v praktickom živote napomáhajúcemu v činnostiach súvisiacich 
bezprostredne s rukou. Žiaci sa rovnako zúčastnili s výrobkami súťaže Úľuv  „V krajine 
remesiel“ v ktorej získal 3.miesto v katergorii Robert Mátray.

Siedmy ročník pracoval s témou rovnováha. Žiaci hľadali rovnovážny princíp 
v herných prvkoch pre spolužiakov z menších ročníkov a škôlky. S výrobkami chodúľov, 
preklápačiek a hojdačiek sa rovnako zúčastnili remeselnej súťaže  Úľuv  „V krajine 
remesiel“.

8. ročník pracoval na téme bábka a jej osud. Žiaci si prešli tvorbou divadeľného 
príbehu, námetu, scenára divadelnej hry, úlohou v skupine pracovať na jednotlivých 
obrazoch, obsadiť úlohy, vyrobiť drevenú bábku v životnej veľkosti. Odohranie krátkeho 
osudového príbehu, obrazu v prostredí obchodného priestoru outdoorovej spoločnosti , 
kde budú zhotovené bábky slúžiť ako figuríny.

9. ročník pracoval na téme pevný spoj výrobou konštrukcie kulís pre koncoročný 
projekt divadla „Lakomec“ od Moliéra



Triedy
1. ročník

Triedny učiteľ: Slavomír Lichvár

Do  prvej  triedy  nastúpilo  v školskom  roku
2012/2013 dvadsaťpäť detí,  sedemnásť  dievčat  a osem
chlapcov. Práca v prvej triede nebola nová iba pre deti,
ale  tiež  pre  ich  triedneho  učiteľa,  ktorý  doteraz  učil
poväčšine staršie deti. Pán učiteľ mal, pravda, výhodu,
že je dospelý a určité veci mu idú ľahko.

Deti sa sprvoti učili správne sedieť, správne držať
voskovku a kvádrik,  zdvihnúť ruku, ak chcú niečo povedať,  učili  sa dokonca správne
dívať a počúvať. Pravdaže ich neobišli ani písmená veľkej tlačenej abecedy a potrápili sa
aj s číslicami, ktoré sa im pod rukami zavše neposlušne obracali ako v zrkadle. Aby sme
číslice trochu skrotili, prizvali sme si na pomoc gaštany, žalude a cícer. Ale i chute, vône
a tóny.

Veľkú radosť deťom spôsobovala práca s vlnou: pranie, sušenie, česanie a farbenie,
no  predovšetkým  namotávanie  klbiek.  Z vlny  si  deti  napokon  uplietli  peračník  na
pastelky. Ešte mnoho iného bolo pre deti celkom nové: kreslenie zváštnych čiar, ktorým
pán  učiteľ  hovorí  „formy“,  maľba  akvarelom  do  mokrého  podkladu,  a napokon  aj
eurytmia, kde sa hlásky a tóny nevyjadrujú ústami ale gestami rúk a postojom nôh.



Na ceste rokom sme neboli  sami,  sprevádzali  nás sviatky. Vrámci michaelského
sviatku sme si zahrali hru na rytiera a draka. Keď sa dni skrátili a ochladilo sa, vystrihli
sme  si  z výkresov  lampáše  a spolu
s ostatnými  sme  sa  vydali  na
martinský  sprievod  s lampášmi  za
sprievodu  gitár  a píšťaliek.  Na prahu
adventného  obdobia  sme  si  prešli
adventnou  špirálou  a prežili  náladu
ročných  dôb  až  k príbehu  o matke
s dieťaťom,  ktorá  na  svojej  ceste
putovala  ríšov  minerálov,  rastlín
a zvierat  až k obydliam ľudí.  Neskôr,
na  karnevale  sme  sa  premenili  na
rozprávkových  hrdinov.  Prišiel  tiež
čas,  keď  bolo  treba  zúčtovať  so
zimou,  a tak  sme  spolu  s kamarátmi

s prvého stupňa vyniesli Morenu. A dobre, že
sme ju vyniesli,  lebo inak by teplo snáď ani
vôbec neprišlo.

Veľkou udalosťou bolo pre nás cirkusové
vystúpenie  6.  ročníka.  Okamžite  sme  si
vyskúšali ako vytvoriť ľudskú pyramídu. O nič
menšou, a zároveň podstatne náročnejšou bola
pre nás škola v prírode. Jej súčasťou bola totiž
okrem jazdy  na  koni  ešte  sedemkilometrová
túra  na  hrad  Červený  kameň,  pri  ktorej  sa
nejeden z nás musel poriadne prekonávať.

Po  škole  v prírode,  ktorá  nás  pomerne
stmelila, sme žili náladou kolohry o Popoluške
a príbehmi  z krajiny  flautových  tónov,  ktoré
nás priviedli až k tomu, že sme zvládli zahrať
jednoduchú  ľudovú  pesničku.  V júni  sme
zakončili školský rok tak, ako sme ho začali –
epochou  formového  kreslenia.  Júnové  formy
však už boli citeľne krajšie a precíznejšie, než
tie zo septembra.



Mnohému  sa  veru  za  ten  rok  naučili  naše  ruky. Až  sa  nám  ani  veľmi  nechcelo  na
prázdniny.

1.ROČNÍK

Klubistka:  Eva Anjelová

Minulý školský rok sa niesol v znamení začiatkov. Okrem toho, že to bol pre mňa 
klub prvýkrát s prvákmi, bol to i začiatok triednictva pre triedneho učiteľa. No 
a samozrejme najväčší začiatok to bol pre deti, začiatok školáctva. Mnohé pre ne bolo 
nové, ale ľahko prijímali spôsob, ako fungujú pravidlá, ako funguje klubová činnosť. Aj 
pre to sa mne pracovalo s nimi veľmi dobre. Postupne sme sa spoznávali a myslím, že 
každé dieťa sa  v klube cítilo dobre. 

Našou priestorovou doménou bol predný dvor, jeho kopec, domčeky, hojdačky, 
pieskovisko.



 

Na jeseň sme si pozbierané jabĺčka strúhali a upiekli sme si aj štrúdľu. Potom prišiel 
Michael, keď si  mnohé deti aj vyrobili drevené meče. Deti si precvičovali svoju vôľu, 
hrubú motoriku pri skákaní na lane, bežeckej hre na mrázika či ovečky a vlka, pri práci 
s drevom, pílkou, nebožiecom, kladivom i klincami. 

Zima nám nadelila po celú svoju vládu plno snehu. Preto guľovačka, váľanie sa 
do snehu, stavanie snehuliakov a šmýkanie sa z kopca boli časté.

Na jar s veľkonočným bazárom sme pripravovali naň aj výrobky. Počas 
vyučovania začali deti štrikovať, čo sme preniesli aj do klubu. Štrikovali sme, obaľovali 
vajíčka s vlnou, vyrábali vlnkové obrázky, plietli náramky z vlniek.

No a s teplejším počasím sme sa začali s niektorými deťmi viac venovať 
záhradke. Preč staré lístie, posadiť semienka kvetiniek, ktoré sme potom presadili aj do 



záhradky. V posledné školské dni, ktoré začali byť veľmi horúce, sme sa čľapkali vo 
vode v bazéniku. Vonku sme už bývali aj počas olovrantov i pri čítaní rozprávok.

Ako vyzeral náš klubový rytmus? Začínal po obede stále vonku. 

 Po takej hodine, dvoch sme sa presunuli do triedy na olovrant na naše koberčeky. 
Veľa detí v triede sa o olovranty aj podelilo. Potom sa deti voľne hrali. Rozprávky nás 
sprevádzali celý rok. Čítali sme si o boji dobra a zla, o rytieroch a princeznách, 
o Indiánoch a ich duchoch i čarodejoch, o orientálnych kupcoch, o zvieratkách. Po 
rozprávke som priniesla nejakú činnosť, či s farbičkami, či strihačkami, lepením, 
štrikovaním, či hranie na flautičke, spievanie ľudoviek a ktoré deti chceli, pridali sa ku 
mne. Keďže nás bolo až 25, občas to v triede bolo hlučné. Na zberný klub sme so 
zvyškom takmer vždy, kým nám to svetlo a počasie dovolili, zamierili ešte na zadný dvor.

Som rada, že deti v našej triede neprejavovali žiadne veľké problémy. Prvé 
spoznávania a obrusovania sa sme sa snažili vždy zvládnuť radšej slovami a s pokojom 
ako štuchaním či kopaním a plačom. 

Chlapci vytvorili jednu kompaktnú skupinku, ktorá sa najradšej hrala na 
bojovníkov, či naháňala. V triede si zas stavali svoje hrady a bojovníkov preniesli na 
papier. Som rada, že sa správali k sebe s úctou a keď si ublížili, druhému sa  ospravedlnili
a vysvetlili si, že to nebolo úmyselné.



Dievčat je pomerne viac a tak aj ich skupiniek bolo viac. Niektoré radi sadili 
kvietky, polievali, iné sa hrali s blatom, v domčekoch. Veľmi rady si kreslili, prezliekali 
sa do kostýmov a hrali si svoje hry. Skákali na švihadle, či hrali hry s loptou, lozili po 
stromoch.

Myslím, že deti sa v klube cítili príjemne a ja tiež. Tešili sme sa navzájom na seba.



2. ročník

Triedna učiteľka:  Dáša Czéreová

Druhý ročník pracoval minulý 
školský rok v zložení 9 chlapcov a 9 dievčat. 
Trieda pokročila z nálady rozprávok do ríše 
bájok a legiend o Svätých, 

poprepájaných prekrásnymi príbehmi o 
Včielke Slnienke, ktorá deťom priniesla 
obrazný a zároveň pravdivý pohľad na život 
včiel. Začali sme čítať prvé knižky a teda 
lúskať prvé ťažké slová.

 Žiaci absolvovali krásne vystúpenia počas 
celého roka na školských slávnostiach, 
vyrobili veľa nových výrobkov na Vianočný 
i Veľkonočný bazár. Oslavy narodenín sa 
stala pre deti zaujímavou a vďačnou témou. 
Omnoho viac detí ako predchádzajúci 



školský rok bolo pri oslave svojho spolužiaka bdelejších a zároveň tešiacich sa na túto 
slávnosť.

 

V máji sme boli v Škole prírode v Modre Harmónii. Navštívili sme Smolenický 
hrad i jaskyňu Driny. Preskúmali sme veľa turistických chodníčkov, zažili nočný pochod 
odvahy a pripravili si náročný orientačný pretek. 



Deťom sa orientačné preteky tak zapáčili, že sa rozhodli zopár úloh pripraviť aj 
pre nás, učiteľov, tak i my sme absolvovali zaujímavú cestu lesom, kde bolo treba 
vyriešiť zopár "ťažkých" úloh. 

V júni sme absolvovali týždňový plavecký výcvik pre začiatočníkov. Všetky deti sa 
postupne naučili plávať, alebo minimálne nebáť sa vody. Dopomohla im k tomu 
vynikajúca plavecká trénerka. 



Záver školského roka sa niesol v duchu očakávania prázdnin, pracovného dokončovania 
svojich povinností.



2. ročník

KLUBISTKA: DENISA MÁTRAYOVÁ

Program školského klubu sa ako každý rok aj tento odvíjal od ročného obdobia 
a počasia. Začiatkom školského roka sme s deťmi trávili čas hlavne na prednom dvore, 
kde sa deti môžu vyhrať na drevených preliezkach, lanách, posedieť si a pohrať sa 
v drevenej lodi. Často kreslili kriedami na chodník, skákali cez lano, hrali rôzne loptové 
hry (vybíjaná, Triola volá, ...), naháňačky, schovávačky. Nacvičovali si divadlo aj 
s vystúpením pre iné triedy, na deke si čítali knižky, hrali pexeso alebo sa venovali 
ručným prácam (šitie a pletenie). Popri plote v kríkoch si deti rady stavali bunkre.
 

Na jeseň sme začali aj so starostlivosťou o dvor: zametali chodníky, hrabali lístie, 
tvorili kompost, zbierali popadané konáre. Z nazbieraných jabĺčok sme si aj upiekli 
koláče.

V zimných mesiacoch sme okrem zimných vonkajších hier (guľovačky, 
šmýkačky, stavanie snehuliaka, iglu,...) veľa času trávili aj v triede, kde sa deti mohli 
venovať svojej fantázii. V klube máme truhlicu s látkami, ktoré deti radi využívali na 
divadlo alebo hry medzi sebou na zvieratká, rodinky, cirkus,... . Inokedy zase pracovali 
viac ruky a venovali sa rôznym prácam ako strihanie a lepenie z papiera, z rôznych 
prírodných materiálov, hviezdy do okna z transparentného papiera, šitie rôznych hračiek, 



pletenie kapsičky. Ak bol nejaký sviatok, pracovalo sa na výzdobe triedy alebo školy:  
napr. farebné reťaze na karneval, transparentné hviezdy do okna, výroba masiek, 
lampiónov, výrobkov na vianočný, či veľkonočný bazár. 

Na jar, keď sme znova viac času trávili na dvore, začala starostlivosť o kvetinovú 
záhradku, sledovali sme prebúdzajúcu sa prírodu (včielky, motýle, húsenice, larvy, 
chrobáčiky,..), kvitnutie stromov. Deti už celkom dobre spoznali náš ovocný sad, zbierali 
ríbezle, čerešne, egreše.





3. ročník

Triedna učiteľka:  Miroslava Okuliarová

S deťmi sme mali  tento rok bohatý na zážitky a činnosti.  Po epoche stvorenia
sveta, kde nám vznikli nádherné obrázky, sme sa učili ako sa pestuje obilie, poorali sme
i zasiali  spoločnými  silami.  Urobili  sme  si  aj  výlet  do  vinohradu  našich  rodičov
v Halbturne. 

Tu si deti vyskúšali ako prebiehajú vinohradnícke práce zberu hrozna. Spoločne
sme sa najedli ako to robievali roľníci na poli, zajazdili sme si na traktore. Túto ponuku
využili všetky deti :-). Po skončení prác na poli sme sa naplno ponorili do cibrenia našich
schopností  v násobilke,  vybraných  slovách  rôznymi  hrami,  básničkami  a piesňami.
Deťom  vznikali  v zošitoch  krásne  obrázky  násobkových  radov,  piesní  o vybraných
slovách, či slovných druhoch. 

Navštívili  sme počas  roka  i kultúrne  podujatia,  prežívali  spoločne  sviatky. Na
rozlúčenie  sa  so  zimou,  sme si  vyšli  spoločne  aj  s inými  triedami  k Malému Dunaju



a pustili  sme dolu vodou Morenu. Počasie nám vyšlo nádherne.  Len na druhý deň sa
zima, akoby s nami nechcela ešte rozlúčiť, nasnežilo kopec snehu! 

Fašiangy sme strávili vo výrobe ľudových masiek a uskutočnili sme si po škole aj
sprievod masiek s naším hosťom Duchoslavom. 

Veľká  Noc  sa  v našej  triede  niesla  v téme  ľudových  tancov.  Naučili  sme  sa
tancovať s dievčatami kruhové tance – karičky a chlapci si nacvičili palicový tanec, ktorí
obe skupinky detí predviedli na veľkonočnej besiedke. Veľa sme rozprávali tento rok aj
o ľudovej kultúre a remeslách. S deťmi sme navštívili Ústredie ľudovej kultúry – ÚĽUV,
kde sa deti zoznámili a mohli si vyskúšať na vlastnej koži hrnčiarstvo, rezbárstvo, výrobu
zo šúpolia, či prácu s hlinou.





 Ale toto nebolo z témy remesiel všetko. Koncom mája sme s deťmi navštívili aj
skanzen v Pribyline, ktorý bol súčasťou nášho programu v škole prírode. Deťom sa veľmi
rátal  ujo  kováč,  ktorý  ich  naučil  ukovať  si  malú  podkovu.  Popasovali  aj  s ťažšou
technikou na zručnosť a sústredenie – s paličkovaním. Deťom sa podarili krásne záložky.
Naučili  sme sa  aj  zaujímavé  veci  o včelách  a včelárstve,  vyrobili  sme si  zo  včelieho
vosku krásne predmety. Ale o remesle v treťom ročníku, to nebolo všetko. Aj naši starší
spolužiaci,  siedmaci,  sa  zapojili  pri  vyrábaní  martinských  lampášov  do  pracovného
vyučovania, kde nás trpezlivo viedli v technike drôtovania, s ktorou sme si vyrobili aj
krásne predmety na vianočný bazár. Háčkovanie sme sa naučili pri vyrábaní si spoločnej
retiazky a zavŕšili ho uháčkovaním čiapky na zimu, ktorú určite niektorí využijeme. 

Čo sa týka nášho triedneho spoločenstva, pribudli nám počas roka tri nové deti.
Ninka Frantová a Simonka Benešová obohatili  našu triedu hneď v septembri  a po pol
roku k nám prišiel Adam Opet. Tak ako život sprevádzajú nové stretnutia, zažívame aj
rozlúčenia s dobrými kamarátmi. Z našej triedy odišiel Ravi Bagin, ktorý sa odsťahoval
do iného mesta. 

Koniec roka sa niesol v téme stavby domu.

 





S deťmi  sme  už  v máji  začali  kopať  základy  pre  hlineno-slamenný  dom.  Z malého
projektu sa vykľula práca, ktorá spojila nielen žiakov tretieho ročníka a ich rodičov, ale aj
učiteľov a žiakov z vyšších ročníkov, či ľudí so záujmom o prírodné staviteľstvo. Deti si
vyskúšali  aj  výrobu svojich vlastných modelov z kukuričných chrumiek,  ktoré zdobia
vitríny v našej  škole.  Bolo to naozaj  krásne sledovať proces tvorenia,  každého z detí,
ktoré sa prejavili v rozmanitosti návrhov svojho domu. 

Niektoré  deti  počas  roka navštevovali  aj  krúžok Da Vinci,  kde  sa im podarili
vyrobiť krásne predmety z dreva, hliny i papiera. 

Koniec  školského  roka  sme  zakončili  krásnym  výletom  spolu  s rodičmi  ku
kolovému mlynu v Jelke, v rámci témy mlynárstva. Spojili sme ho aj so splavom malého

Dunaja, kde sme postupne vyrazili rodiny s deťmi na miesto mlyna. 

Počasie  bolo  nádherné  a deti  sa  mohli  do  sýtosti  vykúpať  pri  brehoch  rieky,
zahrať sa loptové hry a rodičia porozprávať o svojich ratolestiach.



Stretli sme sa aj počas prázdnin, pretože príroda nepočká na nový školský rok.
Naše  obilie  za  ten  čas  pekne  dorástlo  a zožltlo  ako  zlato.  Spoločne  sme  ho  skosili,
vycepovali a uložili na začiatok školského roka, kde ho budeme previevať a piecť z neho
chlebík. 

Bol to rok inšpiratívnych zážitkov a učenia sa nových schopností nielen detí, ale
aj ich učiteľky :-)!



3. ročník
Klubista: Daniel Iždinský

Prevažnú väčšinu času v klube s 3. triedou sme strávili na školskom dvore.

.

Skupina chlapcov hrávajúcich futbal v mimoškolskom čase sa mu venovala
aj v klube. Ďalšia skupina chlapcov sa venovala činnostiam v záhrade.



Dievčatá v rámci svojej skupiny sa venovali voľným hrám. 

Počas zimného obdobia sa pobyt vonku skrátil, a väčšinu času sme trávili v triede,
pričom sa deti hrali spoločenské hry, prípadne sa hrali medzi sebou. Niektorí si robili 
domáce úlohy alebo si plnili školské povinnosti.

Od apríla sme opäť trávili väčšinu času na dvore, pričom sme sa venovali prácam 
súvisiacim so stavbou domčeka.  Deti pracovali na skrášľovaní školskej záhrady. Po 
splnení povinností mali deti voľnú hru.



4. ročník

Triedna učiteľka:  Renáta Kubečková

Daždivé leto vystriedal slnečný september, a preto sme sa s veľkou chuťou pustili 
do posledných prác z epochy obilia, ktorá mala svoj počiatok ešte v tretej triede. Vtedy 
sme s pánom učiteľom Janom Glembom obrobili kus zeme, zasiali pšenicu a s deťmi sme
sledovali ako pekne rastie. Cez prázdniny sa obilie zožalo a uschovalo. Príchodom detí 
do školy nás ešte čakalo vymlátenie a previevanie obilia. Nakoniec sa obilie zomlelo na 
múku a prišla tá najslávnostnejšia chvíľa, keď sme upiekli medosoľný chlieb, ktorý chutil
nielen našim, ale aj deťom z iných tried, s ktorými sme sa podelili. 

Vo štvrtom ročníku sa preberá menej nového učiva, upevňujú sa vedomosti 
z tretieho ročníka.  Predovšetkým základné matematické operácie, ako je sčítanie, 
odčítanie, násobilka a “delilka.” V slovenskom jazyku vybrané slová, základné slovné 
druhy, druhy viet a podobne.



Predsa však nás v septembri  čakalo viacero noviniek. Napríklad vo vyučovacom 
procese: každý druhý mesiac učila u nás pani učiteľka Ivana epochu slovenského jazyka. 
Žiaci mali veľmi radi jazykolamy a pohybové hry, kde si učivo precvičovali alebo 
prebrali nové. V matematike sme začali novou témou – zlomkami. Učebnými pomôckami
boli čokoláda, torty a iné sladkosti. 

Ďalšou novinkou bolo zavedenie troch klubov. Naša klubistka  Eva prešla do 
prváckeho klubu a štvrtáci boli delení medzi tretiacky a druhácky klub. Deti zle niesli 
rozdeľovanie a atmosféra v triede  sa začala čoskoro meniť k horšiemu, preto sme využili
aj pomoc psychológov z pedagogického centra. Postupnou pomalou prácou a príchodom 
novej klubistky Stanky sa nálada v triede začala upokojovať. Začali sa zlepšovať vzťahy, 
zlepšovali sa aj učebné výkony.  Prispievali k tomu aj časté sociálne hry a skupinové 
práce na vyučovaní. 



Vo  štvrtom ročníku sme žili aj v atmosfére severských bohov a mýtických 
bytostí. Prežívali sme ich v tancoch, piesňach, vo výtvarných činnostiach a v recitácii 
rýmov  severských bardov. 

Obľúbenou epochou bola aj epocha zvierat. Začali sme človekom (jeho 
zmyslami), čím sa líši a čím sa približuje k zvieracej ríši. Hodiny boli veľmi živé 
a interaktívne. Vtipné situácie vznikali, keď  deti so zaviazanými očami chutnali látky 
rôznych chutí. Trieda napäto čakala na okamih, ako spolužiaci zareagujú na kyslú alebo 
horkú chuť. Od človeka sme postupne prešli k morským živočíchom. Časť morského 
sveta sme mali aj v stene triedy, kde sme mali vybudované morské akvárium s kúskom 
morského útesu, okolo ktorého plávali korálové rybky. Morský svet sme si užili aj na 
výlete vo Viedni v Haus de Mere. Deti si mali možnosť prezrieť  morské živočíchy 
rôznych veľkostí, tvarov a farieb. Postupne sme sa začali učiť  o domácich a iných 
suchozemských zvieratách. Epochu sme spestrovali príbehmi a prezentáciou krásnych 
projektov o domácich miláčikoch, ale aj o iných zvieratách.

Školský rok ubehol ako voda v Dunaji a posledný mesiac sme ukončili epochou 
vlastivedy. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí z legiend, z článkov, ale aj z výletov po 
Bratislave a jej okolí. Príjemné boli návštevy v rodinách, kde sme mali možnosť spoznať 
bližšie spolužiaka a jeho rodinu.

Bol to rok plný napätia, dobrodružstiev a objavov. Veľa sme toho spolu prežili 
a myslím, že nový triedny učiteľ  Pavel Hanuštiak preberie triedu skonsolidovanú a 
pripravenú prijať nové výzvy v piatom ročníku. 

4. ročník
Klubistka:  Stanislava Haláčová

Pre  štvrtákov  nastala  na  začiatku  školského  roka  2012/2013  výrazná  zmena
v školskom klube.  Nemali  svojho  vlastného  „triedneho“  vychovávaveľa,  s ktorým by
trávili čas po vyučovaní spoločne, ako boli doteraz zvyknutí. Museli sa rozdeliť na dve
časti,  pričom  jedna  polovica  bola  priradená  k tretiakom,  pod  vedením  pána
vychovávateľa  Daniela  Iždinského,  a druhá  polovica  k druhákom  pod  vedením  pani
vychovávateľky  Denisy  Matrayovej.  Tento  model  priniesol  so  sebou dosť  problémov
a nepríjemných  situácií.  Pre  kolektív  štvrtej  triedy,  v ktorom  sa  odohrávali  búrlivé
vnútorné sociálne procesy, neprinieslo takéto „roztrhnutie“ napoly ozdravujúce účinky.
Skôr  naopak,  sociálne  problémy  sa  ešte  viac  prehlbovali  a celkovo  v organizácii
školského klubu vládol akýsy neporiadok a chaos. 

Nakoľko  som  situáciu  v tejto  triede  veľmi  citlivo  vnímala,  ponúkla  som
pedagogickému kolégiu svoje sily a skúsenosti v úlohe štvrtáckej klubistky. Začiatkom
novembra sme túto zmenu oznámili  s triednou učiteľkou Renatou Kubečkovou deťom
a oslávili spoločnou návštevou blízkej cukrárne. Pre deti bolo toto riešenie liečivé hlavne



v tom, že sa mohli zažívať ako kolektív aj mimo vyučovania, mohli tráviť čas spoločne
v známom prostredí svojej vlastnej triedy. 

Naša vzájomná spolupráca s deťmi začala hľadaním rytmu činností v klube – čas
trávený na dvore a voľná hra,  ale  aj  práca  na pozemku,  voľný čas  užitočne  strávený
vnútri. Znovu sme obnovili zvyk chodiť z dvora späť do triedy na olovrant, pričom som
deťom čítala príbehy. Najviac ich zaujala kniha „Dobrodružstvá Fucka Fina“. Zaviedli
sme si klubové denníky – zošity, do ktorých si deti mohli kresliť, alebo i písať, čo zažili,
čo ich potešilo, zarmútilo.

V adventnom období sme viac času trávili  vnútri. Pripravovali  sme už tradičnú
štvrtácku  aktivitu  –  ČAJOVŇU.  Deti  si  sami  vyrobili  plagátiky,  vymysleli  a krásne
vypísali ponukové lístky s cenami. Prichádzali s množstvom nápadov, ako by sme mohli
návštevníkom spríjemniť pobyt v čajovničke.  Rozhodli sme sa, že budeme ponúkať aj
vlastnoručne  napečené  koláčiky,  ktoré  sme  ukuchtili  buď  priamo v triede,  alebo  sme
priniesli z domu. Čajovňa mala ako každoročne dosť vysokú návštevnosť, hlavne počas
zimných  tmavých  podvečerov.  Peniažky,  ktoré  sme  za  čajíky,  kávičky  a koláčiky
vyzbierali,  poputovali na podporu štvrtáckeho akvária. Okrem čajovne však bola zima
spojená aj s pobytom vonku, odpratávaním snehu, guľovačkou, stavaním snežného domu
a výletom na klzisko.

S príchodom jari v deťoch stále viac rástla túžba postaviť si na školskom dvore
vlastný  bunker.  Nostalgicky  spomínali  na  jeden,  ktorý  musel  ustúpiť  oprave  plota
a z toho dôvodu bol zvalený.  Aby sa takáto  situácia  neopakovala,  rozhodli  sme sa so
štvrtákmi  prizvať  do  triedy  pána  učiteľa  Petra  Heribana  a pána  učiteľa  Dominika
Dluhoša,  ktorí  sú zodpovední  za záhradu.  Tí  nám navrhli  miesto,  kde by sme mohli
stavať, dali nám povolenie, ktoré drevo môžeme na to použiť a dokonca nám prisľúbili
zapožičať klince a náradie. A tak sa stavba mohla začať. Pracovali všetci. Keď bolo málo
kladív,  priniesli  si  deti  z domu  vlastné  náradie.  Táto  spolupráca  celý  kolektív  veľmi
stmelila. Dievčatá mali za úlohu skôr skrášliť okolie bunkra. Vyzametali tam, poodnášali
zbytočné halúzky, vytvorili záhradky a nasadili kvietky. Niekto prišiel s nápadom, že by
tam mohlo byť aj ohnisko. Urobili sme ho, ale pri kolaudácii nám ho Peter a Dominik
z bezpečenostných dôvodov neschválili. No napriek tomu sme v ňom aspoň pri otváracej
oslave  založili  ohník  a upiekli  si  hadíkov  z kysnutého  cesta.  Dievčatá  dokonca  ušili
a nakreslili zástavu s názvom ŠTB – štvrtácky triedny bunker. Aj keď túto malú stavbu
využívala  neskôr  už  len  hŕstka  štvrtákov  na spoločné  posedenia,  hry  a rozhovory, tie
intenzívne dni stavby mali  obrovský vplyv na celý kolektív. Spojili  sa v nasadení pre
spoločnú vec, dokázali sa organizovať a akceptovať v jednotlivých úlohách. Zaslúžili si
môj úprimný obdiv.

Záver leta sa niesol v nálade zberu čerešní. Väčšinu času deti trávili v korunách
stromov s igelitkou v ruke.



Na konci školského roku sme spoločne absolvovali školu v prírode v Kopytovskej
doline,  kde museli  deti  často pri  turistických vychádzkach prekonávať  vlastné  limity.
Podarilo sa to všetkým bez ujmy na zdraví.

V súvislosti  s epochou  vlastivedy  a spoznávaním  širšieho  okolia  svojho  mesta
a miest,  kde deti bývajú, sme rodičom navrhli,  aby sa už deti postupne naučili chodiť
domov  samé.  Aby  získali  skúsenosti  a schopnosti  využívať  prostriedky  hromadnej
dopravy a neboli odkázané len na to, kedy ich prídu rodičia do školy vyzdvihnúť. Je to aj
predpríprava na piaty ročník, keď už klub po vyučovaní nebude. Na konci školského roka
asi päť detí už chodilo pravidelne z klubu domov samých.

5. ročník

Triedna učiteľka:  Zuzana Bugárová

Piaty ročník sa nachádza presne uprostred školskej deväťročnej dochádzky. Je to 
harmonické obdobie a takí boli aj tohtoroční piataci. Stali sa z nich zabehnutí školáci 
dychtiví po nových poznatkoch. 

No a tých mohli tento rok načerpať neúrekom.  Našou nosnou témou bolo 
Staroveké Grécko s jeho mytologickými príbehmi. Pribudli aj úplne nové predmety ako 
dejepis, prírodopis,



 zemepis, geometria voľnej ruky, práce s drevom, ručné práce, či starostlivosť 
o pozemok. Deti sa tak mohli prejaviť aj v iných oblastiach a aj sami v sebe odhaliť nové 
záujmy a zručnosti. 



Novinkou boli aj noví odborní učitelia v troch predmetoch. Písať o obsahoch 
jednotlivých predmetov by som nedokázala nijako v stručnosti, lebo záber bol široký 
a témy a zážitky príliš bohaté. 

Spomeniem teda aspoň niekoľko 
mimotriednych akcií.

Od októbra do našej pomerne 
dievčenskej triedy (16dievčat) pribudol ôsmy 
chlapec Miško Vašečka. Aj preto sme prijali 
pozvanie Centra poradenstva (Pedag.-
psycholog.  poradňa) do programu o piatej 
triede na zlepšenie sociálnej klímy a prevencii 
proti šikanovaniu. Tiež sme počas roka 
pokračovali v návštevách u spolužiakov – 
hlavne zo širšieho okolia.(najďalej sme sa 
dostali do Jakubova, dedinky za Malackami)
V období Adventu sme si každý deň 
pripomenuli rôzne zvyky, nakukli do štedrých 
vrecúšok a spoločne posedeli v kruhu pri 
príbehu. Toto obdobie vyvrcholilo Vianočnou 
besiedkou, bazárom, návštevou klziska, trhov 
a triednym večierkom.



 
Hneď od nového roku sme začali navštevovať malý plavecký kurz s milou pani trénerkou
v bazéne na Pasienkoch. 



Plávanie bola už zimná príprava 
na tradičnú jarnú olympiádu 
waldorfských škôl v Shonau. Medzitým 
však bol školský karneval, kde sa naša 
trieda ukázala v kostýmoch 
reprezentujúcich úsvit dejín, teda 
postavy starých Indov, rôznych božstiev, 
faraónov, Gangy, múmie...

S príchodom jari sa zintenzívnila 
aj príprava na olympiádu. 

Deti si dokončovali chitóny, 
zdobili vlajku, ale hlavne trénovali 
všetky olympijské disciplíny.



S heslom ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku sme za tradične daždivého počasia 
koncom mája rozkladali stany v rakúskom Shonau. 

Zážitkov je tiež neúrekom, ale napriek počasiu tam deti podali obdivuhodné športové 
výkony a na túto úžasnú akciu iste nikdy nezabudnú.



Keďže dážď neutíchal ani začiatkom júna, museli sme bohužiaľ zrušiť náš dlho 
plánovaný a veľmi očakávaný výmenný pobyt s piatakmi z pražskej waldorfskej školy. 
V tom čase práve v Prahe nebezpečné záplavy vrcholili. S nádejou, že tento výlet len 
presúvame do šiestej triedy, sme navštívili iný susedný štát – Maďarsko.

 V Komárne  a Komárome  sme si zažili hranicu tvorenú riekou, ochutnali typický 
guláš, či pochytili pár nových slovíčok. Koncoročné drobné zemepisné výlety sme si 
spestrili ešte jazdou po Bratislave v historickej električke.



6. ročník
Triedna učiteľka:  Zuzana Bajusová

Šiesty  ročník  sme otvorili  naozaj  pompézne  –  koncertom kvarteta  Slovenskej
filharmónie priamo u nás v triede! 

Páni  muzikanti  z kvarteta  nám nielen  predviedli  svoje  umenie  tým,  že  zahrali
zopár  viac  i menej  známych  skladieb,  ale  nám  dovolili  aj  vyskúšať  si  ich  nástroje,
porozprávali o nich a so zopár odvážnymi šiestakmi hrali improvizáciu na rôzne motívy.
Tento krásny zážitok  sme mali  vďaka fyzike,  ktorá bola pre nás  nová a začínali  sme
akustikou.  V rámci  fyziky  sme  sa  oboznámili  aj  s optikou,  termikou,  elektrinou,
magnetizmom a to  všetko  cez  priame každodenné pozorovanie  zaujímavých  pokusov.
Bol to pekný a poučný prvý školský mesiac. 

Po  ňom nasledovala  epocha  geometrie,  na  ktorej  sme  síce  prvýkrát  pracovali
priamo s geometrickými pomôckami, ale zvládli sme veľa rôznych konštrukcií a rysovali
sme pekné, až umelecké obrazce. I ďalšie epochy, ktoré nasledovali, nás vždy obohatili
a posúvali naše obzory stále ďalej. 



Dejepis nás zaviedol do Starého Ríma
a o pár  mesiacov  aj  do  stredoveku,
zemepis  pojednával  o našej  Zemi,
klimatických pásmach, mineráloch, ale
i o Európe a jej štátoch, na prírodopise
sme  sa  učili  o spoločenstvách  rastlín
i živočíchov  v jednotlivých  
vegetačných  pásmach.   Z mnohých
týchto  tém sme vypracovali  aj  pekné
a pútavé projekty. 

Ekonomická  matematika  nás
uviedla  do  oblasti  bankovníctva,
percent  a úrokov,  na  slovenskom
jazyku  sme  prakticky  spoznávali
slovotvorbu  i písomnosti  osobného  aj
úradného styku. Tiež sme sa učili robiť
pozvánky i plagáty a to priamo na náš
CIRKUS ŠAPITÓ! 

Bol  to  spoločný  projekt  ,
ktorým sme  žili  takmer  celý  školský rok
.  Najskôr  sme  si  precvičovali  rôzne



cirkusové disciplíny, potom sme si vybrali  a dolaďovali  už len niekoľké.   Keď sa po
Veľkej noci  blížilo finále - vystúpenia pred školou i rodičmi, mali sme  aj trému, no obe
predstavenia boli výborné  a sme na ne a najmä na seba  právom hrdí, čo všetko sme
zvládli. 

Niekoľkí z nás boli so svojimi  cirkusovými číslami i reprezentovať školu v rámci
celého mesta pri príležitosti Dňa svetového cirkusu v DK Karlova Ves. Vôbec sme sa tam
nestratili,  práve naopak, vynikli nielen naše čísla, ale zaujímavé bolo i to, že sme boli
medzi dospelými účinkujúcimi jediní školáci. 

V máji  sme  spolu
absolvovali  školu  v prírode  na
malebnom  mieste  -  v Chate  pod
Radzimom  v Slovenskom  raji.
Navštívili sme Dobšinskú ľadovú aj
Ochtinskú  aragonitovú  jaskyňu,
Kaštieľ  Betliar,  spravili  sme  i
náročnejšiu  túru  cez  rebríky,  pri
ktorej sa nám síce podarilo zablúdiť
,  no  nakoniec  sme  do  vytúženého
cieľa  dorazili  .

V poslednom týždni školského roka sme si ešte urobili výlet do rakúskeho Carnuntumu,
kde sa kedysi  na veľkom území  rozprestieral  rímsky tábor, mohli  sme vidieť  zvyšky



opevnenia,  zachované  rímske  kúpele  i nahliadnuť  viac  do  spôsobu  života  starých
Rimanov. 

Tak sme vlastne pekne zavŕšili ďalšiu veľkú
tému, ktorá nás sprevádzala celým ročníkom – život
v  Starom  Ríme  a mohli  sme  sa  rozpŕchnuť  na
prázdniny, aby sme načerpali nové sily do ďalšieho
roka.  



7. ročník
Triedna učiteľka:  Alena Klčová

V školskom roku 2012 - 2013 sa siedmakom podarilo splniť celý učebný plán. Po 
prvýkrát sa stretli s chémiou a fyziku rozvinuli o mechaniku. 

 

Silu páky si vyskúšali aj prakticky v školskom jazierku.



V matematike nastúpila práca s algebrou a čísla sa zmenili na písmená. Geometria
znamenala myšlienkovú prácu smerujúcu k objavu Pytagorovej vety. V dejepise s 
objaviteľmi vyplávali na moria a oceány. V tomto duchu sa niesla aj slovenčina: 
motív cesty, komunikácie sa niesol obidvoma epochami. Kým prvá  priniesla 
systematiku doteraz preberaných javov z literatúry, na druhej sme si za východisko 
gramatického učiva zvolili literárny príbeh Dva roky prázdnin od Julesa Verna. 
Waldorfské kurikulum je vlastne pokusom o príbeh a čím viac sa ho podarí vytvoriť, 
tým väčším zážitkom sa stáva pre žiakov aj učiteľa.  Príbeh chlapcov, ktorí stroskotali
na opustenom ostrove a dokázali na ňom prežiť dva roky, a tým zvíťaziť sami nad 
sebou – dospieť, bol zaujímavou inšpiráciou pre žiakov v rovnakom veku, ako bol 
vek literárnych stroskotancov.
  V biológii lepšie spoznali vlastné telo.  A splav na konci roka kvôli povodniam 
nevyšiel, tak aspoň ukončili školský rok zemepisom na Zlatých Pieskoch. 

Podarilo sa navštíviť balet Rómeo a Júlia. Bedárov videli v divadelnom aj 
filmovom prevedení. Navštívili galériu s výstavou výtvarného umenia a Zlín, kde si 
prezreli múzeum obuvi. 



Pred Martinským sprievodom pomáhali tretiakom vyrábať lampióny.

Rodičia a deti, ktorí o to mali záujem, si vyrobili tradičné slovenské bubny.  



8. ročník
Triedna učiteľka: Ivana Bartovičová

 Tento školský rok sa v ôsmom ročníku niesol najmä v znamení vzťahov. 
Predovšetkým tých dobrých. Prišli ku nám traja noví žiaci- jedno dievča a dvaja chlapci. 
Veľmi dobre sa včlenili do kolektívu a obohatili ho. Podarilo sa nám dať do poriadku aj 
naštrbené vzťahy zo siedmeho ročníka. Vznikli nové priateľstvá, ktoré boli niekedy aj pre
nás veľkým prekvapením. V tomto duchu sa niesla aj triedna lyžovačka v Oraviciach 
i splav Malého Dunaja. 

Veľkou témou ročníka bola priemyselná revolúcia a obdobie pred ňou a po nej,
najvýznamnejšie  objavy  a vynálezy  a ich  prínos  pre  ľudstvo.  V spojitosti  s  ručnými
prácami,  kde  sa  žiaci  oboznámili  so  šitím  na  mechanických  i elektrických  šijacích
strojoch, sa nám podarilo vytvoriť komplexný obraz tohto obdobia.

V učive geografie sme sa dostali do Austrálie, Oceánie, na Antarktídu, venovali sme sa
i meteorológii. Žiaci spracovali učivo o týchto oblastiach do podoby katalógu cestovnej
kancelárie, mnohé boli skutočne pútavými materiálmi.

Na chémii sme pracovali s látkami, ktoré bežne používame v kuchyni: cukrami, škrobmi,
tukmi  a bielkovinami  a skúmali  sme  ich  reakcie  s  niektorými chemickými  prvkami
a zlúčeninami.



V  rámci  hudobnej  výchovy  sme  zažili  veľa  zaujímavých  prezentácií  projektov
o hudobných  skladateľoch  –  predstaviteľoch  baroka,  klasicizmu  a romantizmu.  
Literatúru sme prebrali od jej počiatkov – ústnej ľudovej slovesnosti – po dnes hádam
najčítanejší román. Počas roka sme čítali román Alchymista od Paula Coelha a venovali
sme sa mu aj v anglickom jazyku. Tiež cestopis Za ľudožrútmi južných morí, ktorého dej
bol veľmi dobrým obrazom o živote v Oceánií, čo nám pekne dopĺňalo učivo geografie.

Na slovenskom jazyku boli hlavnou témou jazykové štýly a slohové postupy i syntax.
Biológia bola venovaná kostre človeka.

Okrem učenia  sme však zažili  aj  niekoľko zaujímavých mimoškolských akcií.  Z tých
kultúrnych to bol muzikál Bedári,  baletné predstavenie Rómeo a Júlia,  Shakespearova
dráma Veľa kriku pre nič, opera Čarovná flauta, výstava Secesia, filmové spracovanie
Bedárov,  návšteva  Bibliotéky  a samozrejme  záverečný  divadelný  projekt  deviatakov
Lakomec.



Ďalšími bola lyžovačka v Oraviciach, kde sme vo večerných hodinách navštevovali aj
 aquapark  a splav  Malého  Dunaja  pred  koncom školského roka  v dosť  nepriaznivom
počasí, čo ale nebránilo športovému nasadeniu, ani dobrej nálade.

Predposledný deň školského roka bol 
veľkou narodeninovou oslavou 
a prezentáciou takmer dvojmesačnej 
práce na akejsi kronike triedy – od 
prvého ročníka po koncoročný splav 
v ročníku ôsmom.  Žiaci odchádzali na 
prázdniny so scenárom divadelnej hry, 
ktorá bude záverečným spoločným 
projektom v deviatom ročníku.



9. ročník
Triedna učiteľka:  Slávka Šebová

Celý deviaty ročník sa niesol v znamení osudu. To, že život deviataka môže byť veľmi
pestrý, sme zhodnotili, keď sme sa na konci roka obzreli dozadu a zosumarizovali všetko
to, čím sme prešli. 

Od začiatku školského roka sme sa začali zaoberať témami našich individuálnych
projektov. A tých zmien, koľko sme urobili :-)) Postupne sme začali pripravovať aj naše
divadelné predstavenie Moliérovho Lakomca. Pracovali  sme so scenárom, robili rôzne
hlasové a rečové cvičenia. Vžívali sme sa do doby, v ktorej sa dej odohrával. No a popri
tom sme sa intenzívne pripravovali na Testovanie 9, počítali rovnice, analyzovali vety.
Keď prišiel deň D, boli sme pripravení, nemali sme žiadnu trému. Možno pomáhala aj
dobrá čokoláda, ktorú sme dostali a ďalšiu pre istotu ešte priniesli z domu. Cez prestávku
medzi  matematikou  a slovenským  jazykom  sme  mali  v jedálni  pripravené  chutné
občerstvenie – zapekané bagety, čerstvý zeleninový šalát a džús – kvôli pitnému režimu.

Odchádzali  sme  zo  školy  spokojní.  Oficiálne  výsledky  z Testovania  9,  ktoré
neskôr prišli na školu,  boli veľmi dobré. Učitelia boli na nás hrdí a my tiež. Ďakujeme
tým, ktorí nás dobre pripravili. Bolo pekné, ako nám učitelia prišli do triedy poblahoželať
k úspešnému absolvovaniu testovania. Višňovo-čokoládová torta bola sladkou bodkou. 

V tomto roku nás čakali aj prijímacie pohovory na stredné školy. Spolužiaci, ktorí
robili  prijímačky  na  umelecké  školy,  to  mali  skôr  za  sebou,  ostatní  sme  sa  museli
pripravovať a čakať dlhšie.  Nakoniec sa každý z nás dostal  na školu,  ktorú si  vybral.
Väčšina  z nás  ide  na  gymnáziá  (12),  štyria  na  umelecké  školy,  dvaja  na  dopravnú
priemyslovku a jeden na pedagogickú a sociálnu akadémiu.

Po  veľkonočných  prázdninách  začala  intenzívnejšia  príprava  na  divadelné
predstavenie.  Texty  sme  už  ovládali  (až  na  pár  výnimiek  ).  Podľa  kostýmových
návrhov, (ktoré  sme si  navrhli   pomocou pani  učiteľky),  sme začali  prácu  na  výrobe
kostýmov. Každý prispel svojim dielom. Nakoľko k divadlu patria aj kulisy, tie si pod
patronát vzali chlapci. Merali, pílili, vŕtali – bola to poriadna „fuška“. 

Samotné scénky sme usilovne precvičovali aj v Škole v prírode v Starej Bystrici. 



Vedeli ste, že v tejto dedinke je jediný orloj na Slovensku? My sme sa dostali až
do jeho samotného srdca, podľa slov jedného z domácich, je mechanika  veľmi presná.

Posledné dva mesiace sme v škole trávili veľa času. Niekedy aj víkend, čo sa nám
páčilo a to nie len kvôli schovávačke v škole v úplnej tme.    Individuálne sme počas
dňa striedali činnosti. Raz sme pracovali na našich projektoch, vyrábali k daným témam
vlastné knihy, inokedy šili kostýmy, zhotovovali či maľovali kulisy alebo precvičovali
jednotlivé scény.

Tretí  júnový  týždeň  sme  počas  štyroch  dní  všetci  odprezentovali  svoje
individuálne projekty. 



Naši rodičia, starí rodičia, priatelia, učitelia, mladší spolužiaci vytvorili pre nás
veľmi príjemnú atmosféru. Každý projekt bol ako malé vyznanie sa z toho, čím žijeme,
čo nás baví, čo nás napĺňa.



 Pre niekoho to bolo horolezectvo, flamenco, móda, hokejbal, parkour, či rečnícka
otázka Sme vo vesmíre sami?, iného trápi osud detí v Afrike, iný zasa rád zapája LED -
diódy. Rozmanitosť sama, ak ste tam neboli, máte čo ľutovať. O rok to nezmeškajte. 

22. júna sme vrámci Jánskej slávnosti odohrali naše prvé divadelné predstavenie
Moliérovho  Lakomca.  Telocvičňa  bola  do  posledného  miesta  plná.  Predstavenie  bolo
úžasné. Všetká snaha a úsilie, ktoré sme do toho vložili,  sa znásobene vrátila. Bola to
dobrá skúsenosť do života. Našich rodičov sme dojali k slzám, nechceli  veriť, že celé
divadlo, vrátane kulís a kostýmov, sme urobili z vlastných síl. Teda, samozrejme, nebyť
skvelých učiteľov, ktorí nás viedli, by sme to nedokázali. Patrí im obrovská vďaka. 

Hneď  na  ďalší  deň  –  v nedeľu  sme  divadelné  predstavenie  odohrali
v Medzinárodnom  divadle  Meteorit.  Druhé  predstavenie  dýchalo  inou  atmosférou,
použili  sme  „pravé  divadelné  kulisy“,  keďže  tie  naše  sme  kvôli  rozmerom  nechceli



prenášať a navyše sme ešte do úvodu pridali rytmickú francúzsku pesničku ktorú sme
mali nacvičenú. 

Do tretice sme predstavenie odohrali aj pre svojich mladších spolužiakov v škole.
Aby videli, na čo sa môžu tešiť, keď budú starší. 

Na záver roka sme sa na jednej strane tešili, veď prichádzali vytúžené prázdniny
a na druhej strane sme boli smutní, že už odchádzame. Ale, veď my predsa vieme, že
kedykoľvek prídeme, budeme vítaní.

Milí učitelia, ďakujeme Vám, že ste nás učili dbať o svoje myšlienky, slová,
činy, zvyky i svoj charakter, ktorý sa stane naším osudom.

Ďakujeme.



Organizácia školy

V školskom roku 2012/13 pracovalo v našej škole 30 zamestnancov. Z toho 25 
učiteľov (2 učitelia v elokovanej triede v Košiciach) a 5 zamestnancov denného chodu.

Prvý ročník v Bratislave viedol triedny učiteľ Slavomír Lichvár s počtom 25 detí. 
Klubistkou sa stala Eva Anjelová. Prvý ročník a našu prvú elokovanú  triedu s 10 žiakmi 
v Košiciach prevzali Renáta Blaschke ako triedna učiteľka a  Viktor Sedlák ako klubista. 
Koncom kalendárneho roka 2012 bola za triednu učiteľku do nového prvého ročníka 
zvolená Denisa Mátrayová. Klubistkou jej bude Barbora Krajíčková.

Školský rok sme začali overovaním nového modelu so spojenými školskými 
klubmi a s 3 klubistami, pred Vianocami sme ho vyhodnotili ako nevhodný pre všetky 
potreby školy a vrátili sme sa k systému 4 klubov, pre každý nižší ročník jeden. 
Klubistkou vo štvrtom ročníku sa stala Stanka Halačová.

V apríli ukončil svoje pôsobenie na poste správcu školy Peter Kubinec a na konci 
školského roka sa s nami rozlúčil aj učiteľ Tv Jozef Malý. Všetky úlohy a činnosti 
správcu prevzala na seba Správcovská skupina zložená z interných zamestnancov školy.

 Na miesto nového učiteľa Tv pre vyššie ročníky sme prijali Petra Poláka.
V marci prebehla i voľba nového triedneho učiteľa do budúceho 5. ročníka. Stal sa ním 
Pavel Hanuštiak a bude pokračovať v práci s triedou po triednej učiteľke Renáte 
Kubečkovej. 

Počas celého roka bolo podporované vzdelávanie a osobnostný rozvoj 
zamestnancov, ktorí sa zúčastnili mnohých kurzov, vzdelávaní, či absolvovali  štúdium v 
doplňujúcich odboroch na vysokých školách.

Počas školského roka 2012 / 2013 pracovalo v tíme denného chodu šesť 
zamestnancov. O kancelársku administratívu a každodenný styk s okolím sa starala 
Tatiana Jozefíková, beh kuchyne zabezpečovala Tatiana Čunderlíková ako kuchárka 
a Jana Baníková ako pomocná sila pri umývaní a pri vydávaní obedov. Technickú správu,
financie a koordináciu denného chodu mal na starosti Peter Kubinec. Dennú starostlivosť 
o funkčnosť vybavenia školy a záhrady, nákup materiálu a tovarov a dovoz obedov 
zabezpečoval Dominik Dluhoš. Každodenná čistota a hygiena v celej škole bola poslaním
pre Eriku Hickievičovú.

V technickej oblasti sme sa snažili ako každý rok zabezpečiť, čo najlepšiu 
funkčnosť toho, čo v škole všetci, no najmä deti užívajú. Častokrát si to vyžaduje veľkú 
pozornosť zo strany pedagógov a zamestnancov. Neodmysliteľnou súčasťou projektov 
z hľadiska designu a realizácie je učiteľ predmetu  Práce s drevom, Peter Heriban. Vďaka
nemu dýcha naša škola drevom a organikou. Počas celého roka sa s malými pauzami 



pracovalo na dokončení detského ihriska, ktoré je vo finálnej fáze ukončenia. Práce boli 
zamerané na výrobu rebríkov, striech a výkope dopadových plôch. Taktiež rekonštrukcia 
plota – budovanie dreveného plota namiesto pletiva - je realizovaná počas celého roka. 
Pracujeme na nej v spolupráci s rodičmi.

Samostatným projektom realizovaným učiteľmi, deťmi, zamestnancami školy 
a rodičmi by mala byť stavba domu v treťom ročníku. Počas tohto roka sa nám prvýkrát 
podarilo realizovať projekt stavby slameno-hlineného domčeka, ktorý bol obrovským 
sústom. Na projekte sa podielali s počiatku iba deti a rodičia za koordinácie učiteľov. 
Postupne sa pridávali brigádne aj iné triedy, rodičia i zamestnanci. Projekt momentálne 
pokračuje a ukončenie očakávame v júni 2014.

Najviac práce sa v škole realizuje počas školských prázdnin. Tohto roku sa nám 
podarilo:

rekonštrukcia stoličiek a lavíc v 2. a 3. triede
výroba a inštalácia krytov na radiátory v 2. triede
výmena svietidiel v 4. a 5. triede
farebná úprava a povrchová starostlivosť o obklad morského akvária a kuchynky v 4. 
triede
povrchové ošetrenie krytov na radiátory v 6. a 8. triede
revitalizácia drevených políc a skriniek v 7. triede
revitalizácia tabule v 7. triede
oprava dlažby v 8. triede
rekonštrukcia posuvných dverí v 9. triede
nová dlažba pred 1. triedou
oprava dlažby pred hlavným vchodom
rekonštrukcia elektrickej siete v zborovni a kancelárii (ističe, zásuvky, rozvody)
rekonštrukcia internetovej a intranetovej siete (server, siete, rozvody)
výmena boilera v sprchárni za moderný
výmena dverí v zborovni

Z  hľadiska vonkajšej komunikácie bol tento školský rok  veľmi aktívny. Škola inovovala
svoju web-stránku najmä obsahovo, doplnila množstvo dosiaľ chýbajúcich informácií, 
zintenzívnila facebookovú komunikáciu a  prezentovala sa na viacerých fórach.  
V Staromestskom klube bol waldorfskej pedagogike venovaný diskusný večer 
o alternatívnej pedagogike, na celoslovenskej konferencii učiteľov v Poprade sme mali 
prezentáciu na tému sloboda v školstve, v slovenskom rozhlase v relácii Vec verejná 
školu zastupovala Miroslava Heribanová s problematikou vzdelávania detí so 
špeciálnymi potrebami na našej škole.

Najvýznamnejším podujatím pre školu bol ministerstvom školstva zorganizovaný 
Okrúhly stôl k waldorfskej pedagogike, kde boli prezentované všetky existujúce 
hodnotiace správy štátnych orgánov k našej škole vrátane výsledkov Testovania 9 za 



posledné roky.  Do odbornej diskusie boli prizvaní všetci odborníci na waldorfskú 
pedagogiku vrátane hostí zo zahraničia ako aj dlhoroční oponenti, z ktorých mnohí na 
diskusiu neprišli, zrejme pre chýbajúce odborné argumenty. Výsledky školy boli 
presvedčivé, skúsenosti zo zahraničia len potvrdili význam waldorfskej pedagogiky 
vštátnych vzdelávacích systémoch. Negatívnejšie vyznela len inšpekčná správa spred 
troch rokov, ktorá však vychádzala len z porovnávania našej školy s verejnými, čo 
spôsobilo chybné východisko: ako norma bolo zvolené štátne školstvo. Celkovo však 
diskusia vyznela v prospech waldorfskej pedagogiky. Ako významný zaznel aj hlas 
rodičov školy, ktorý tento vzdelávací systém oceňujú na základe doterajších skúseností. 
Z Okrúhleho stola ministerstvo pripravuje printovú prezentáciu.

Absolvovali sme aj druhý ročník Dní otvorených dverí pre širokú verejnosť a pri 
tej príležitosti sme vytvorili prezentačný leták o našej škole. Po dlhých rokoch sa nám 
podarilo aj tabuľami zviditeľniť školu na okolitých verejných komunikáciách.
Veľmi pozitívne pre waldorfskú pedagogiku vyzneli aj rôzne porovnávacie rebríčky 
slovenských škôl z portálu INEKO na základe sledovaných výsledkov z Testoavania 9, 
kde naša škola figurovala na popredných miestach.

Na osobnú návštevu školy zavítal z ministerstva aj Riaditeľ odboru regionálneho 
školstva Zdenko Krajčír, aby sa sám presvedčil na vlastné oči, ako škola pracuje.  Pozvali
sme aj nového ministra školstva, pána Čaploviča, ale ten naše pozvanie neprijal.

Škola sa prezentovala na verejnosti aj dvoma žiackymi vystúpeniami: šiestaci 
predviedli svoj cirkus pri príležitosti Svetového dňa cirkusu v bratislavskej Dúbravke 
a deviataci svoj záverečný divadelný projekt Lakomec od Moliera v divadle Meteor.

Počas roka sme mali aj niekoľko návštev novinárov najmä ku ukončovanie 
experimentálneho overovania waldorfskej pedagogiky na Slovensku či v súvislosti so 
štrajkom učiteľom, do ktorého sa zapojila aj naša škola. 

Významným prínosom pre školu boli aj blogy českého novinára, pána Feřteka, 
oceňujúce waldorfskú pedagogiku.

Celkovo sa nám podarilo zase o niečo zvýšiť povedomie o waldorfskom školstve 
na verejnosti, čo by spolu s dobrými výsledkami a spokojnosťou rodičov malo prispieť  
k jej definitívnemu etablovaniu sa v našom vzdelávacom systéme v nasledujúcom roku.



Hospodárenie školy

Výsledky hospodárenia (september 2012 – august 2013) sú uvedené v tabuľke (v €):

Príjmy štát + mesto 375 067

Príjmy rodičia 262 355

Príjmy ostatné 12 358

Príjmy spolu 649 780

Výdavky personálne 404 729

Výdavky operatívne 123 528

Výdavky projektové 10 300

Výdavky spolu 538 557

Rozdiel príjmy/výdavky 111 223

Zvýšil sa počet žiakov aj počet pedagógov a mierne sa zvýšili platy zamestnancov školy.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami slúži ako rezerva  a záloha na rekonštrukcie – na
odpisy a pripravované investície.  

Údaje o škole

Názov: Súkromná základná škola waldorfská 

Adresa: Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava

IČO: 36069833  

Tel.: 00421 2 202 830 20, 0903 557 121

E-mail: ba@iwaldorf.sk

Web: www  .  waldorfskaskola.sk

Vznik: Zriadená 10. 7. 2001 na základe rozhodnutia MŠ SR a zaradená do siete s 

účinnosťou od 1. 9. 2001. 

Riaditeľ: PaedDr. Slávka Šebová

Zriaďovateľ: Výchova k slobode, o.z. 

Štatutár: Mgr. Marián Czére
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Projekt: MŠ SR schválilo  postup  školy  podľa  projektu  Overovanie  organizácie,

foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu, ukončenie  ktorého

bolo naplánované na                  r. 2010. MŠVVŠ SR predĺžilo projekt do roku 2013 a do

konca  kalendárneho  roku škola   predložila  všetky  dokumenty  k uzavretiu  overovania

a čaká na rozhodnutie ministerstva školstva.

Gestor/Garant:  Odborným gestorom školy sa v roku 2001 stal Prof. Miron Zelina z PF 

UK. V šk. roku 2010/2011 bola gestorkou Doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. FF 

UK. Od šk. roku 2011/2012 PhDr. Ľubica Bagalová, Štátny pedagogický ústav.

Organizácia: Od šk. roku 2009/2010 – plnoorganizovaná základná škola (1.-9. ročník). 

Školu navštevuje 201  žiakov, priemerná naplnenosť tried je 20 žiakov na 

triedu.   Od  septembra  2012  má  škola  zriadené  alokované  pracovisko  

v Košiciach, kde v tomto šk. roku pracovala jedna - 2. trieda. Vyučovanie na

waldorfskej škole prebieha  v  epochách  (8.30–10.15)  –  hlavné  predmety

(M,Sj,D,Z…), po nich nasledujú odborné predmety (Aj, Nj, Rp, Tv…trvajú 45 min.). 

Pedagogika: Waldorfská  Škola  (WŠ)  uskutočňuje  model  pedagogiky  waldorfského

typu, vo svojej činnosti  vychádza  z  princípov  waldorfskej  pedagogiky

Rudolfa  Steinera.  Zakladateľom  waldorfskej  pedagogiky  je  Rudolf  Steiner  –

rakúsky filozof a pedagóg. Dal základy tzv. antropozofickému poznaniu sveta, z

ktorého  vychádza  aj  waldorfská  pedagogika.  Antropozofia  sa  však  v  škole

neobjavuje  ako  priamy  vyučovací  obsah,  pomáha  ale  učiteľovi  k  hlbšiemu

pochopeniu dieťaťa. 


