
ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Základná škola Pavla Križku 

Kremnica



MÁME PRÍJEMNÉ VZDELÁVACIE 
PROSTREDIE

Historická budova po obnove 
poskytuje moderné a 
bezpečné prostredie.

V triedach je nový nábytok, 
informačné technológie, 
relaxačné kútiky. 

Máme 2 učebne informatiky. 
Herňa je plná hračiek . 

Jedáleň poskytuje mliečnu 
desiatu a obed.

Všetko je pod jednou 
strechou.



MÁME FUNKČNÝ ŠKOLSKÝ DVOR

Pri škole je ihrisko, 
atletická dráha, 
pieskovisko, preliezky, 
ekoučebňa, záhradka. 

Máme vytvorené 
posedenie - hojdačku, 
lavičky, stoly. Všade je 
trávnik. 

Pobyt vonku 
využívame pri každej 
príležitosti. 

V záhradke učíme deti 
pestovať a 
kompostovať. 



UČÍME PRE ŽIVOT

Sme presvedčení,  že 
vzdelanie je trvalá hodnota. 

Snažíme sa dať deťom dobré 
základné vzdelanie. 

Poskytujeme inkluzívne
vzdelávanie pre všetky deti 
bez rozdielu. 

Učíme deti všetko, čo využijú 
v ďalšom vzdelávaní. 



UČÍME V PROJEKTOCH

Každý rok realizujeme 
niekoľko  rozvojových 
projektov, ktoré sú  
zamerané na ochranu 
prírody, zážitkové učenie, 
šport, zdravie, poznávanie 
regiónu a bezpečné 
využívanie informačných 
technológií. 



VYUŽÍVAME ROVESNÍCKE 
VZDELÁVANIE

Deti si najlepšie rozumejú 
a vedia si poradiť. 

Využívame vzájomné 
učenie a deťom sa to vždy 
páči. 

Naši žiaci pravidelne učia 
aj kamarátov  zo škôlky. 



VEĽA ČÍTAME A PÍŠEME

Čítame klasické a 
elektronické knihy. 

Deti si píšu čitateľské 
denníky. 

Robíme čitateľské 
súťaže, maratón i 
štafetu v čítaní.

Deti sa venujú tvorivému 
písaniu. Pravidelne 
pripravujeme 
elektronický časopis 
Križkoviny. 



VYUŽÍVAME MODERNÉ 
TECHNOLÓGIE

Informačné technológie 
využívame na rôznych 
hodinách.

Máme interaktívne 
tabule, tablety, 
počítače, internet v 
každej triede. 

Realizujeme projekty, v 
ktorých sa deti učia 
bezpečne využívať 
moderné technológie.



REALIZUJEME TEMATICKÉ 
VYUČOVANIE

Zvolíme si tému, ktorú 
preberáme na 
všetkých hodinách. 
Nakoniec sa danú 
tému vyberieme 
poznávať priamo do 
terénu. Robili sme 
tému : Železnica, 
Rybky, Les, Pátranie 
po minulosti, Remeslá 
a podobne. 



UČÍME SA V MÚZEU A V GALÉRII

Dejepis a výtvarná výchova 
sa často vyučuje v múzeu a 
v galérii.

Deti majú možnosť získať 
vedomosti cez zážitky a v 
netradičnom prostredí.   



NADVÄZUJEME MEDZINÁRODNÉ 
PARTNERSTVÁ

Sme v partnerstve so 
školami v zahraniční.

Realizujeme projekt 
Erasmusplus a e-
twinning projekty.

Deti sa dorozumievajú v 
anglickom jazyku a 
prostredníctvom 
informačných 
technológií. 



CHODÍME NA EXKURZIE 

Navštevujeme exkurzie 
a výstavy rôzneho 
zamerania. 

Názorné učenie v 
autentickom prostredí 
zanecháva v deťoch 
trvalé zážitky, 
vedomosti a 
spomienky. 



KONCERTUJEME

Nacvičíme predstavenie, 
v ktorom naše deti 
spievajú, recitujú, 
tancujú, hrajú divadlo. 
Naše koncerty sú o 
tradíciách, rozprávkach, 
oslave života.

Koncerty venujeme 
rodičom, príbuzným a 
obyvateľom mesta. 
Výťažok darujeme na 
charitu.



TVORÍME A  VYMÝŠĽAME

Najmä v školskom klube 
deti neustále niečo pekné 
vyrábajú. 

Celá škola je vyzdobená ich 
výrobkami. 

Venujú sa aj tradičných 
remeslám. 

Drôtikované výrobky získali 
ocenenia aj na 
celoslovenskej súťaži.  



PESTUJEME, CHOVÁME A VYRÁBAME

Deti v záhradke sadia a  
starajú sa o rastliny. 
Pomáhajú pri úprave 
okolia školy. 

Vedieme ich k základným 
pracovným zručnostiam 
a zveľaďovaniu 
prostredia.

Rozvíjame ich tvorivosť a 
zručnosť. 



PONÚKAME TVORIVÉ DIELNE

Pravidelne realizujeme pre 
rodičov, starých rodičov a 
verejnosť tvorivé dielne 
tradičných remesiel, 
veľkonočné, vianočné a 
zamerané na recykláciu.



UČÍME CEZ ZÁŽITKY

To, čo si deti vyskúšajú, 
vyrobia, prežijú  a naučia 
na základe vlastnej 
skúsenosti si aj natrvalo 
zapamätajú .



UČÍME SA O PRÍRODE V PRÍRODE

Máme vlajku Zelenej školy. 

S deťmi sa venujeme 
poznávaniu a ochrane prírody. 

Často sa učíme priamo v 
prírode. 

Využívame našu ekoučebňu , 
záhradu a blízky park. 
Recyklujeme, zbierame starý 
papier a čistíme okolie školy.



VYCHOVÁVAME K SLUŠNOSTI A 
K ZODPOVEDNOSTI 

Učíme deti ctiť si 
tradičné hodnoty. 
Vedieme ich k 
slušnosti, 
spolupatričnosti ,
tolerancii a 
dobrosrdečnosti. 
Pomáhame pri 
zbierkach UNICEF.



PODPORUJEME TALENTY

Povzbudzujeme deti, 
aby sa zúčastňovali  
vedomostných, 
umeleckých a 
športových súťaží. 
Zodpovedne ich na 
tieto súťaže 
pripravujeme.



ŠPORTUJEME

Pre deti pripravujeme 
rôzne pohybové aktivity.

Máme letnú školskú 
olympiádu a rôzne súťaže v 
rámci školskej družiny. 



DBÁME NA ZDRAVIE

Realizujeme dni zdravia, 
školenia 1. pomoci, pohybové 
aktivity vonku.

Školská jedáleň poskytuje  
mliečne desiaty, ovocie v škole 
a zdravé obedy. 



ZABÁVAME SA

Organizujeme pre deti 
divadelné predstavenia, 
koncerty, karneval, 
súťaže a kvízy. 

Využívame na to 
kultúrne preukazy, 
financie z projektov a z 
2%.



DBÁME NA DOBRÉ VZŤAHY 

Snažíme sa o prostredie bez 
šikany a o priateľské vzťahy. 
Ceníme si záujem rodičov. 
Dbáme o kvalitnú prácu 
triedneho učiteľa.

Prizývame rodičov na 
spoluprácu.

Robíme rodičovské 
združenia v trojici a spoločné 
vyučovanie rodičov a detí.



MÁME KVALITNÚ DRUŽINU 

V bezpečnom prostredí 
školskej družiny sa deti 
hrajú, robia si úlohy, 
športujú  a rozvíjajú 
záujmy. 

Družina je aj pre deti z 2. 
stupňa.



ZÚČASTŇUJEME SA PODUJATÍ 
V MESTE

Pravidelne sa 
zúčastňujeme výstavy 
Kremnické jablko a 
iných kultúrnych a 
športových podujatí, 
ktoré sa organizujú v 
meste.  

Robíme pre verejnosť 
tvorivé dielne  a 
koncerty.



ZVEĽAĎUJEME NAŠU ŠKOLU

Máme možnosť učiť sa v 
škole s históriou a s 
krásnym areálom.

Snažíme sa prispieť k 
dobrému menu školy a 
skrášľovať vnútorné i 
vonkajšie vzdelávacie 
prostredie.


