Základná škola, Palešovo námestie 9,
05304 Spišské Podhradie

Ponúkame viac ako len vedomosti, sme kompas,
ktorý ťa vedie. Sme inšpiráciou na dosiahnutie
veľkých výšok a útechou, keď občas zakolíšeš...

2021/ 2022

Základná škola
Palešovo námestie 9,
053 04 Spišské Podhradie
tel.: + 421 53 4541 172
direktor@zspalnam.sk
www.zspalnam.edupage.sk

Naša základná škola sa nachádza v centre mesta. Výhodná poloha vytvára priaznivé
podmienky na jej otvorenosť voči deťom, rodičom, verejnosti. Príďte a presvedčte sa, že i keď
jej korene siahajú až do obdobia Márie Terézie, nemožno povedať, že je to „stará škola“. Práve
naopak, aby sme boli školou súčasnosti, neustále modernizujeme priestory školy i vyučovací
proces, vytvárame odborné učebne, ale aj priestor na voľnočasové aktivity.
V škole pôsobí dynamický kolektív pedagógov, ktorý sa žiakom venuje počas vyučovania,
ako aj po vyučovaní a dbá na všestranný rozvoj žiakov, pripravených na život v 21. storočí.
V priestoroch školy sa nachádza pobočka jazykovej školy. Sme škola, ktorá je nielen
stánkom vzdelávania, ale najmä miestom a časom plnohodnotne prežívaného detstva jej
žiakov.
Na nasledujúcich stranách Vám predstavíme niektoré zrealizované aktivity v školskom roku
2021/2022.
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Letná škola

Piataci v pondelok zavítali do areálu
občianskeho združenia Hipoedu v Spišskom

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ
SR na zmiernenie dopadov dištančného
vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.
Letná škola neprebieha vo forme klasického
vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek
tomu ostáva vzdelávanie, rozvoj kritického
myslenia, schopnosť spolupráce, vzájomná
súdržnosť a pomoc slabšiemu.

školy zúčastnilo 75 žiakov. Boli rozdelení
do 6 skupín: I. stupeň 12 žiakov, 5. A a 5. B
26 žiakov, 6. A, 7. A a 7. B 37 žiakov.
Skupina žiakov I. stupňa začala týždeň
návštevou Izby ľudových remesiel
Nemešanoch,

pokračovali

návštevou Katedrály sv. Martina na Spišskej
a

prechádzkou

v

biskupskej

záhrade. Nasledujúci deň si deti zážitky
zaznamenali do zošitov, a tiež sa začítali

do Mestskej knižnice v Spišskom Podhradí,
kde si zasúťažili. V stredu absolvovali výlet
do Kaštieľa a Letohrádku v Markušovciach
a potešili dobrotami psíkov v útulku Šťastný
psík v Matejovciach nad Hornádom.
Vo štvrtok si deti opäť zapisovali svoje
zážitky a porovnávali život v meste a
na dedine. Deti nezabudli ani na svoje triedne
pani učiteľky a poslali im pohľadnicu. Letnú
školu ukončili exkurziou v ZOO v Spišskej
Novej Vsi. Skupinu z I. stupňa viedla
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slávnostný

obed.

Ďalšou

zástavkou bol Spišský Jeruzalem, Spišská
Kapitula a biskupská záhrada. Na druhý deň
sa

deti

nástrojov

vybrali
a

do

Múzea

spoznali

hudobných

exteriér

kaštieľa

v Spišskom Hrhove. V stredu si piataci

a zároveň si overili vedomosti z biológie v
ZOO. Nakoniec sa naučili ako sa správne
starať o psíka v útulku Šťastný psík v
Matejovciach nad Hornádom. Štvrtý deň
skupina venovala vychádzke na Dreveník

Z Dreveníka prešli cez planinu do Hodkoviec
a prezreli si miestny kaštieľ. Posledný deň
Letnej školy strávili tvorbou denníka zážitkov,
grilovačkou a hrami na školskom dvore.
Program pre deti pripravil Mgr. Vladimír
Jacko

do knihy Murko sa vracia. Podnikli exkurziu

PaedDr. Renáta Valková.

vychutnali

s cieľom) lepšie spoznať Kamenný raj.
návštevou

Múzea medu v Klčove a deň zakončili

Kapitule

si

„zalietali“ v Aeroklube v Spišskej Novej Vsi,

V dňoch 9. až 13. augusta 2021 sa Letnej

v

Podhradí, presunuli sa na Spišský salaš, kde

a

Mgr.

Ľudmila

Jacková.

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka začali
Letnú

školu

biologickodejepisným

poznávaním v Spišskom Hrhove. Navštívili
Muzikmuseum,

kaštieľ

a

deň

ukončili

výstupom na Medvedí vrch. Žiaci si oddýchli,
zahrali

loptové

hry,

opekali

špekáčiky,

klobásky a rôzne iné dobroty.
V

utorok

geografickému

sa

venovali

poznávaniu

biologicko
v

Tatrách.

Lanovkou sa vyviezli na Hrebienok a odtiaľ k
Studenovodským vodopádom. Cestou domov
navštívili Prírodovedné múzeum TANAPu v
Tatranskej Lomnici.

Stredu strávili kreatívnou tvorbou v škole.

Program pre deti pripravili: Mgr. Barbora

Žiaci si vymaľovali keramické kvetináče,

Labudová, Mgr. Zdenka Kukoľová

spoznávali izbové rastliny, ktoré si zasadili

a PhDr. Zuzana Vilčková.

a odniesli vo vytvorených kvetináčoch domov.

Celý týždeň deti sprevádzalo krásne

Vyrábali aj voňavé a farebné mydielka či

počasie, videli a spoznali nové miesta, ale

šumivé guľôčky do kúpeľa. Vo štvrtok sa

hlavne strávili spolu pekné chvíle, ktoré im

vybrali na exkurziu do ZOO a Dinoparku

počas dištančného vzdelávania chýbali.

v Košiciach. Záver týždňa patril nedeľnému
obedu, ktorý si žiaci sami pripravili v škole.

Aero klub Spišská Nová Ves

Múzeum medu v Klčove

Vysoké Tatry – Hrebienok
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vyhľadávaním, zbieraním informácií, tvorbou

Európsky deň jazykov
Vraví sa: „Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát
si človekom.“ Preto sme sa aj v našej škole
rozhodli venovať poznávaniu cudzích krajín.
24.

9.

2021

vyučovanie
jazykov.

sme

uskutočnili

venované
Dva

týždne

blokové

Európskemu
pred

dňu

blokovým

vyučovaním si každá trieda vyžrebovala
jednu z krajín Európy. Nasledujúce dni strávili
v spolupráci s triednymi učiteľmi,
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projektov, prezentácií, zábavných úloh a
zaujímavostí

o

danej

krajine.

V

deň

blokového vyučovania sme prvé dve hodiny
pripravovali triedu na prezentáciu svojej
krajiny. Z každej triedy si žiaci určili
4  5 žiakov, ktorí prezentovali danú krajinu.
Ostatní žiaci sa nasledujúce tri hodiny vybrali
na „cestovanie“ po krajinách Európy.

ktoré sme poslali na účet misionárke Eve

Dobročinné aktivity
Tak ako sa Cirkev rozhodla pomáhať
chudobným, tak sa rozhodla pomáhať aj
naša škola. Chceli sme prispieť svojou
aktivitou a podeliť sa s tým, čo máme s tými,
ktorí to potrebujú viac. Zorganizovali sme
Misijný jarmok, ktorého cieľom bolo vyzbierať
čo

najviac

finančných

prostriedkov

na

konkrétne misijné dielo. Od 25. októbra do
5. novembra 2021 mali naši žiaci a žiačky
možnosť zakúpiť si výrobky, ktoré zhotovili
učitelia alebo samotní žiaci a priniesli ako dar
na Misijný jarmok. Počas Misijného jarmoku

Krajčovičovej.
V decembri sme sa rozhodli podporiť psí
útulok  Šťastný psík v Matejovciach nad
Hornádom. Forma pomoci bola rôznorodá.
Boli to staré deky, uteráky, osušky, ktoré žiaci
mohli nosiť, alebo konzervy, salámy určené
pre psy a čistiaci prostriedok Savo. Nechýbal
ani balíček detských piškót a malá hračka.
V predvianočnom období sme sa so žiakmi
2. až 4. ročníka rozhodli zapojiť do výzvy
Slovenského Červeného kríža v Spišskom
Podhradí „Vianočná krabica plná lásky“.

sme z predaja výrobkov získali 300 eur,
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Aby sa dostali k jednotlivým úlohám, museli

Halloweenska noc v škole
Žiaci 7. a 8. A si pripravili halloweenske
masky, aby sa mohli zúčastniť halloweenskej
noci v škole. V piatok 5. 11. 2021 sa vrátili
večer do školy prezlečení za rôzne strašidlá.
Po úvodnom predstavení masiek čakalo
žiakov

halloweenske

pátranie.

Žiaci

sa

rozdelili do 4 skupín, každá skupina si
vymyslela

názov,

postupne

zdolávali

jednotlivé úlohy: šifrovačku, tajničku
z prečítaného textu, časovú postupnosť,
osemsmerovku,

názvy

rozprávok,

halloweenske hádanky, ÁNO/NIE, puzzle a
kvíz na interaktívnej tabuli.
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vyriešiť predchádzajúce. Záverečné body
získali za rýchlosť.
Po súťažení si žiaci oddýchli a doplnili
energiu spoločnou večerou. Neskôr sme si
v priestoroch školy zahrali skrývačku a iné
spoločenské hry. Po zábave sme si rozložili
v triede spacáky, karimatky a deky, zaliezli
sme do tepla a pozreli film na interaktívnej
tabuli.
V školskej knižnici organizujeme i mnohé
iné aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej
gramotnosti,

a

to:

Pasovanie

čitateľov,

Popoludnie s vianočnou rozprávkou, Čítanie
vo dvojiciach, Čitateľský maratón.

Pasovanie čitateľov

Popoludnie s
vianočnou rozprávkou
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Vďaka

Erasmus  Okno na Európe
Koncom septembra desať žiakov a traja
učitelia základnej školy v Spišskom Podhradí
sa

zúčastnili

krátkodobého

výmenného

pobytu v Poľsku. Boli ubytovaní v obci
Podzamcze.

Počas

týždňa

absolvovali

aktivity podľa vopred dohodnutého programu.
Navštívili základnú školu v Giebłe, v ktorej
prebiehala tvorivá dielňa so sochárom a
poobede opekačka spojená s diskotékou.
Nasledujúci

deň

absolvovali

výlet

do

Krakova, kde si mohli prezrieť okolie hradu
Wawel, krakovské krypty. Loďou sa plavili po
rieke Visle a absolvovali kulinárske tvorivé
dielne v továrni na cukrovinky, kde si mohli
žiaci sami vytvoriť vlastné sladkosti. V rámci
vzdelávacích aktivít sa zúčastnili hodiny
tanca v tanečnej škole, navštívili palác v
Koszencine. Oboznámili sa s folklórnymi
národnými tancami Poľska.

exkurzii

do

Wieliczky,

národnej

pamiatke UNESCO, sa informovali o histórii
ťaženia soli v historickej poľskej bani. V
posledný deň účastníci projektu zavítali na
hrad Ogrodzieniec, pri ktorom si zašportovali
v

interaktívnom

parku,

uvideli

miniatúry

známych poľských hradov a zámkov a zažili
adrenalínovú prechádzku domom duchov.
V októbri jedenásť žiakov a tri učiteľky
základnej školy v Gieble sa zúčastnili
krátkodobého

výmenného

pobytu

na

Slovensku, v Spišskom Podhradí. Počas
týždňa absolvovali aktivity podľa vopred
pripraveného programu.
Cieľom projektu bolo posilnenie motivácie
učenia

sa

anglického

komunikačných
jazyku,

rozvoj

jazyka,

schopností

v

sociálnych

rozvíjanie
anglickom
zručností,

zdokonalenie IT zručností, ako aj možnosť
vycestovať do zahraničia a nadviazať nové
kontakty a priateľstvá.

Krakov
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Tvorivá dielňa so
sochárom

WIELICZKA – soľná baňa

Park miniatúr v
Liptovskom Jáne

Smolnícka Osada

10

Tvoríme, tvoríme, tvoríme...
V školskom roku 2021/2022 sme mimo vyučovania zorganizovali pre žiakov rôzne tvorivé
aktivity, a to: Čo nám jeseň priniesla, Farebná jeseň  najkrajšia tekvica, Jesenné tvorenie zo
šišiek, Jesenné pečenie zo záhradky, Popoludnie v tvorivej dielni, Biologické päťveršie, Advetné
kalendáre, Tvorivá vianočná dieľňa, Vianočný anjel, Vlčie maky  symbol 1. sv. vojny.
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Súťaže
Slovenský jazyk
o Hovorme o jedle (literárna súťaž)
o Šaliansky Maťko (súťaž v prednese povestí)
o Hviezdoslavov Kubín
o Ypsilon  Slovina je hra (Lenka Kalinajová zo
6. A – 100 %)
o Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Všestranný rozvoj osobnosti
Expert geniality show  Damián Sedlák z 8. A( TOP Expert – Góly,
body, sekundy)
 Matúš Kožuško z 8. B (Svetobežník)
Matematika

 Kristína Molitorisová z 8. A (Do you speak English?)

o Pytagoriáda
o Klokan

Informatika
o iBobor (informatická súťaž)
Anglický jazyk
o Jesenný wocabee šampionát

Výtvarná výchova
o Vianočná pohľadnica (medzinárodná výtvarná súťaž)

 Liana Bendíková zo 4. A

získala čestné uznanie v kategórii B2
o Môj región, naše okno do sveta (medzinárodná výtvarná súťaž)
Telesná výchova
o Cezpoľný beh
Olympiády
o Anglický jazyk, Geografia,
Dejepis, Biológia, Fyzika,
Technika

Technika
o Technická olympiáda  Patricius
Dzurík z 8. B a Martin Kožuško z 9. A
získali 1. miesto na okresnom kole a 3.

ŠKD
o Jesenná súťaž s Čitkom

miesto na krajskom kole

o Najkrajší vianočný anjel
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Cieľom projektu bolo ukázať deťom, že keď

V zdravom tele zdravý duch

sa budú venovať pravidelným pohybovým

V našej škole nezabúdame na zdravý
životný štýl a žiakov vedieme k pravidelnému
aktívnemu pohybu. Dňa 6. 9. 2021 sme
zrealizovali pre žiakov 1.stupňa didaktické
hry. Tie preverili zvládnutie učiva Ochrana
človeka a prírody. Žiaci druhého stupňa
zatiaľ súťažli v cezpoľnom behu. 16. októbra
2021 p. uč. Olejníková, Valková a Fľaková
zorganizovali

turistickú

vychádzku

do

Baldoviec.

do

VŠESTRANNOSTI.
športový

projekt

projektu
Išlo
SOŠV,

ODZNAK

o

dobrovoľný

zameraný

na

podporu všestranného pohybového rozvoja
žiakov.
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zlepšia

sa

schopnosti.

Ďalším

sledovanie

športového

ich

cieľom

pohybové
projektu

vývoja

detí

je
a

identifikácia talentov. Nadané deti na základe
dosiahnutých výsledkov posúvať vpred a
odporúčať pre športové kluby, naopak pri
menej nadaných sa zamerať práve na
motivovanie a zlepšovanie sa.
V januári trávili žiaci druhého ročníka
telesnú výchovu korčuľovaním na ľade.

V mesiaci november 2021 sa naša škola
zapojila

aktivitám,

Koncom januára a začiatkom februára
absolvovali žiaci 3., 4., 8. a 9. ročníka
lyžiarsky výcvik v lyžiarskej škole
PEPEski Levočská dolina.
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Práca špeciálneho pedagóga
V škole pôsobí špeciálna pedagogička Mgr.
Lucia Zelená a pedagogická asistentka PhDr.
Darina

TomkoKrálová,

ktoré

sa

venujú

deťom

s

poruchami

počas

vývinovými

vyučovania i popoludní. Zorganizovali viaceré
zábavné aktivity.
Mgr. Lucia Zelená sa v tomto školskom roku
začala venovať Feuersteinovej metóde (FIE
metóde). Je určená pre všetkých s rôznymi
špeciálnymi

výchovno



vzdelávacími

potrebami, ktorí majú viac ako osem rokov,
horná hranica nie je uvedená, pretože z
metódy môžu mať úžitok aj deti, dospelé
osoby a seniori, ktorí majú záujem a chuť na
sebe pracovať.

Aplikácia FIE metody v ŠKD
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Žijeme vo svete neustálych rýchlych zmien.
Dnes vieme ťažko predpokladať, aké znalosti
budú potrebné o 10  15 rokov. Snažiť sa deti
pripraviť na uplatnenie sa v neustále sa
vyvíjajúcej spoločnosti a učiť deti myslieť
v súvislostiach, aby získali také zručnosti,
ktoré budú vedieť využiť v akýchkoľvek
meniacich sa podmienkach, je veľmi dôležité.
Preto sme sa FIE rozhodli vyskúšať so
žiakmi 3. ročníka v rámci jednej hodiny
týždenne v ŠKD.

Cieľom prednášky bolo žiakov informovať o

Iné aktivity
Tento rok sme sa rozhodli prvýkrát osláviť
spolu s deťmi Deň vďakyvzdania aj na našej
škole. Začali sme piesňou Thank you song
spolu s triedou 3. A. Pieseň sme si prečítali,
preložili,

zaspievali,

a

odvážnejší

si

aj

zatancovali. Deti si potom podľa videa
pripravili kartičky, za čo sú vďačné ony.
Žiaci 9. A triedy sa zúčastnili projektu
organizovaného finančnou spoločnosťou OVB
s názvom Finančná sloboda.
Našu

školu

Holotňáková,

navštívila

referent

Mgr.

špecialista,

Mária
z

problémoch, ktoré so sebou prináša užívanie
návykových látok.
V rámci Svetového dňa zdravej výživy, sme
dňa 27. 10. 2021 pripravili pre žiakov 1.
stupňa blokové vyučovanie venované práve
tejto

téme.

primerane

Každá
veku

vyučujúca

žiakov

hravo

vytvorila

a

veľa

zaujímavých a tvorivých úloh zameraných na
potrebu

zdravého

stravovania,

dostatok

pohybu i odpočinku, pitný režim a vyhýbanie
sa zdraviu škodlivým potravinám.

OR

Policajného zboru v Poprade. Pre žiakov 8. A
a 8. B si pripravila prednášku „Tvoja správna
voľba“.

16

Chcete sa dozvedieť o ďalších aktivitách?

Príchod sv. Mikuláša
Karneval

Pozrite sa na:

Čo by to bol školský rok bez tradičných
akcií? Tak ako každý rok, ani tento rok na nás
Mikuláš nezabudol a 6. decembra zavítal
medzi nás. Spoločnosť mu robili dvaja
pomocníci – čert zamastený od sadzí a
prekrásny anjel. Žiakov trošku preverili, či sa
učia, píšu si domáce úlohy a poslúchajú
rodičov i pani učiteľky. Po rozdaní balíčkov
so sladkosťami sa deti s Mikulášom, anjelom
a

čertom

rozlúčili

peknou

básničkou,

pesničkou, a krásnymi detskými kresbičkami.
Vo februári sme spoločne oslávili
fašiangové obdobie karnevalom.
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www.zspalnam.sk
 Týmto žije naša škola
Čo plánujeme:
 Školu v prírode
 Popoludnie s H. CH. Andersenom
 Čitateľský maratón
 Boyard
 Deň detí a iné kreatívne, vzdelávacie i
športové aktivity

Zabav sa, vyrieš a nezabudni priniesť na Deň otvorených dverí 
čaká Ťa odmena :)

Vylúšti šifru

Pospájaj bodky a obrázok vyfarbi
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