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Priemerný učiteľ povie, dobrý vysvetlí, skvelí demonštruje, veľký inšpiruje. 

JEDINEČNÝ NESTRESUJE. 

William Arthur Ward (upravený citát) 

 

Vedenie Základnej školy so sídlom v Púchove vydáva tieto pokyny zahrnuté v Pláne 

adaptačného obdobia vzdelávania žiakov školy zamerané na pedagogickú časť k postupnému 

návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v 

škole na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ŠPÚ s účinnosťou od 3.5.2021 do 30.6.2021. 

Tento Plán sa môže meniť dodatkami na základe rozhodnutia ministra školstva, 

príslušného RÚVZ, rozhodnutia riaditeľa školy po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa vo 

vzťahu k celoštátnemu/regionálnemu Covid automatu/epidemiologickej situácie na škole.  

Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov 

z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za 

mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, to platí aj ak ide o obmedzenie 

prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. ZŠ Mládežnícka v Púchove 

v takomto prípade zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie zaužívaným spôsobom, 

prostredníctvom online výučby cez Teams. 

Plán je zameraný pre žiakov 2.stupňa ZŠ, pretože žiaci tohto stupňa mali prerušené 

prezenčné vyučovanie počas dlhého obdobia. 

Informácie o tomto Pláne adaptačného obdobia vzdelávania škola zverejní na svojom 

webovom sídle, zároveň o ňom budú pedagogickí a odborní zamestnanci informovaní 

prostredníctvom edupage dňa 29.4.2021. Následne triedni učitelia budú o tomto Pláne 

informovať rodičov i žiakov školy cez Edupage s cieľom znížiť ich stres a u žiakov posilniť 

pocit bezpečia. 

 

FORMY VZDELÁVANIA ŽIAKOV  

V termíne od 03. mája  do 14. mája 2021 sa vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl 

realizuje nasledovne: 

o 8. a 9. ročník: pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu 

s výnimkou NBV/ETV, 

o 5. – 7. ročník: prechádzajú na prezenčnú formu podľa upraveného rozvrhu,  

o žiaci v ročníkoch 1.- 4. pokračujú prezenčne. 
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V rámci PK je nevyhnutné pripraviť redukciu učiva/ jeho presunutie do vyšších 

ročníkov podľa Dodatku  č. 8 k ŠVP . 

Vedenie školy žiada pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov 

(OZ) školy, aby sa oboznámili s materiálmi, ktorými sú manuály, rozhodnutia ministra, 

usmernenia, školský covid semafor, príslušné vyhlášky a uznesenia vlády – všetky zverejnené 

na stránke ministerstva www.minedu.sk v časti Aktuálne témy a na stránkach Štátneho 

pedagogického ústavu www.ucimenadialku.sk.  

Zároveň ich vyzýva, aby, ak to potrebujú, prehodnotili svoj naplánovaný profesijný 

rozvoj vzhľadom na novú situáciu vo vzdelávaní v roku 2021. 

Súčasne žiada všetkých zamestnancov školy, aby dôrazne dodržiavali a rešpektovali 

všetky odporúčané hygienické opatrenia, ktoré sú detailne uvedené pre každý typ školy na 

webovej stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-

skolske-zariadenia/ a v Prevádzkovom poriadku školy.  

Pri podpore opätovnej adaptácie žiakov na podmienky štandardného školského 

vyučovania vedenie školy odporúča tiež využiť metodický materiál Ako podporiť návrat žiakov 

do škôl na portály ucimenadialku.sk (https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-

2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A

1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf ), ktorý obsahuje námety 

na aktivity, zamerané nielen na obnovenie študijných rutín a návykov, ale najmä na 

prinavrátenie emocionálneho a sociálneho bezpečia, podporu sociálnych vzťahov a duševného 

zdravia žiakov. Obsahuje tiež prehľad varovných signálov u žiakov, ktoré naznačujú potrebu 

zvýšenej pozornosti a postupy ako pristupovať ku žiakom, ktorí zažívajú traumu z dôvodu 

úmrtia blízkeho človeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucimenadialku.sk/
https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf
https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf
https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf
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Adaptačné obdobie pre 5.-7.ročník 

I. Záväzné pravidlá adaptačného obdobia (prvé dva týždne): 

 Adaptačným procesom musí prejsť každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke 

dvoch týždňov. 

 Prvé dva týždne nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do 

obvyklého režimu. 

 Prvé dva týždne realizovať bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne realizovať 

bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne.   

 Zápis do triednej knihy: Počas adaptačného obdobia sa do triednej knihy uvádzajú 

aj činnosti, ktoré reálne učitelia so žiakmi uskutočňujú, napríklad: 

 aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov, 

 aktivity zamerané na prevenciu problémového správania, 

 aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede, 

 aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie, 

 aktivity zamerané proti šikane. 

 Prvý adaptačný týždeň: 

 prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom, 

 prvý týždeň upravený rozvrh v prílohe č.2 s rozsahom na 4 – 5 hodín 

denne (21 hodín týždenne), 

 vytvoriť priestor na aktivity, vedúce k posilňovaniu vzťahov, 

komunikácie a spolupráce, zamerať dostatok času témam súvisiacich 

s duševným zdravím, príklad aktivít vypracované školským 

psychológom nájdete v prílohe č.1 tohto dokumentu, 

 časť aktivít realizujte vonku, pokiaľ na to máte v škole podmienky, 

 umožnite konzultácie so školským psychológom nielen žiakom, ale aj 

ich rodičom a pedagógom vo vyhradených hodinách, 

 triedni učitelia, prípadne tiež asistenti učiteľa, strávia čo najviac času 

vo svojej triede (prvé dva dni celé vyučovanie  a následné aspoň jednu 

hodinu denne), 

 dodržiavať záväzné pravidlá adaptačného obdobia. 

 Druhý adaptačný týždeň: 

 vyučovanie prebieha podľa pôvodného rozvrhu prezenčnej formy, bez 

0. a 7. hodiny výchov (NBV/ETV), 

 obsah vyučovania výchov (TSV, HUV, THD, VYV, HUV) budú 

nahradené aktivitami na adaptáciu žiakov, realizované učiteľmi výchov, 

resp. školským psychológom, alebo triednym učiteľom (príklad aktivít 

vypracované školským psychológom nájdete v prílohe č.1 tohto 

dokumentu), 

 vyučovanie predmetov deliacich sa na skupiny v ročníku (MAT, 

2.CJ/alternatíva) sa uskutoční bez premiešavania žiakov, 

 minimálne 2x do týždňa uskutočniť triednickej hodiny triednym 

učiteľom v čase 1.-6.hodiny, 

 umožniť žiakom čas na obnovenie pracovných a študijných návykov a 
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na postupnú záťaž, úlohy pridávať postupne, triedny učiteľ koordinuje 

ich početnosť a frekvenciu, 

 dodržiavať záväzné pravidlá adaptačného obdobia. 

 

II. Varovné signály 

V rámci adaptačného procesu sa zamerajte na možné varovné signály naznačujúce, že je 

potrebné venovať žiakovi zvýšenú pozornosť, resp. na danú skutočnosť upozornite 

triedneho učiteľa a školského psychológa: 
 

 nezapája sa do činností v triede; 

 je nepozorný, nesústredený; 

 má špecifické prejavy v správaní: mĺkvosť, verbálna či fyzická agresivita, výbušnosť, 

vzdor, často prejavuje smútok, ľútosť, obavy, pôsobí uzatvorene, odmieta komunikovať; 

 neadekvátne reaguje na bežné podnety (napr. plačom, výbuchmi zlosti); 

 nemá záujem o sociálne interakcie so spolužiakmi ani s učiteľmi; 

 zvýšené fyzické ťažkosti (napr. bolesti brucha, hlavy, zvracania, nechutenstvo...). 
 

Pri identifikácii vyšších signálov je potrebné spolupracovať spoločne s 

rodičmi, s odborníkmi a školským podporným tímom (špeciálny pedagóg, školský 

psychológ). 
 

III. Zamestnanci školy v adaptačnom období: 

Rovnako ako pre žiakov môže byť návrat k prezenčnému vyučovaniu náročný aj pre všetkých 

pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.  

Odporúčame: 

 začleňte skúsenosti z dištančného vzdelávania aj pri prezenčnom vyučovaní, 

 zapájajte žiakov do spoločného plánovania aktivít počas adaptačného obdobia.  

        Aj takýmto spôsobom sa dá naplánovať zhrnutie a zopakovanie prebratého učiva,    

            keď do procesu zapojíte žiakov, budú to brať aj ako svoju misiu. 

 využite aj vy konzultácie  so školským psychológom, 

 prvé dva týždne adaptačného obdobia majú možnosť pedagogickí zamestnanci po 

ukončení priamej vyučovacej činnosti pokračovať v práci z domu. 
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Poadaptačné obdobie  

Po adaptačnom období sa prezenčné vyučovanie bude realizovať podľa platného rozvrhu 

pre školským rok 2020/2021.  

Postupne sa vrátime do obvyklého režimu, adaptačné prvky budeme realizovať až do 

ukončenia školského roka 2020/2021.  

 Úlohy pridávať postupne, triedny učiteľ koordinuje ich početnosť a frekvenciu. 

 Využívať napr. skupinovú prácu, vzájomné učenie, vhodné digitálne nástroje 

(únikové hry, zábavné kvízy), učebné pomôcky z IKT a ostatné vizuálne a názorné 

pomôcky.  

 Zamerať pozornosť na ten vzdelávací obsah, ktorý potrebuje žiak vysvetliť alebo 

precvičiť. 

 Budovať na tom, čo žiak dokáže. 

 Rozvíjať to, čo ovláda a podporovať žiaka pochvalou, povzbudením. 

 Získať záujem žiaka a nadšenie pre prácu a vzdelávanie.  

 Ak v triede identifikujete žiaka, ktorý vo výraznej miere nedosahuje očakávané 

výsledky, a je tak ohrozený jeho ďalší vzdelávací pokrok, využite podporu školského 

špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa asociálnych pedagógov. 

 Venujte zvýšenú pozornosť a podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, tiež tým, ktorí neboli dlho v kontakte so školou alebo ktorí 

vykazujú varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa. 

IV. Priebežné a záverečné hodnotenie žiakov počas prezenčného vzdelávania 

Hodnotenie žiakov sa riadi Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému prospechu 

žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového 

stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej „Usmernenie k hodnoteniu 

žiakov ZŠ“), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR 

(https://ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/Usmernenie%20k%20hodnoteniu%20z%C3

%A1kladn%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l.pdf ).  

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/Usmernenie%20k%20hodnoteniu%20z%C3%A1kladn%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l.pdf
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/Usmernenie%20k%20hodnoteniu%20z%C3%A1kladn%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l.pdf
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Príloha č.1:  Príklady aktivít počas adaptačného obdobia 

Námety aktivít so žiakmi II. stupňa počas adaptačného 

obdobia (návrat detí do škôl) pre triednych učiteľov 
 

Rozhovory so žiakmi 

- ak to umožňujú priestory v triede ideálne je pri niektorých aktivitách voliť sedenia 

v kruhu 

- úvodné rozhovory zamerajte na aktuálne prežívanie žiakov (napr. Ako sa dnes cítim? 

Ako sa mám? Čo príjemné som zažil/a? Z čoho mám obavy? Ako som prežíval/a 

obdobie sociálnej izolácie? Čo mi obdobie pandémie pozitívne prinieslo? Ako som 

vnímal/a dištančné vyučovanie? Akým problémom v učení som čelil/a? Na čo sa teším 

dnes/zajtra/o mesiac/v lete teším? Čo som počas obdobia dištančného vzdelávania 

dokázal/a, na čo som hrdý/á? Za ktoré veci som v živote vďačný/á? Na koho sa môžem 

vo svojom blízkom okolí obrátiť, keď budem potrebovať povzbudenie a pomoc? Aké 

efektívne stratégie zvládania psychickej nepohody som používal/a? ....) 

- aby ste zapojili všetkých žiakov, môžete dať uvedené otázky aj do formy dotazníka 

(písomne vyjadrovať svoje pocity ocenia žiaci, ktorí sú viac utiahnutí a hanbia sa 

hovoriť pred celou triedou) 

- Pred začiatkom akýchkoľvek skupinových aktivít môžete žiakom pripomenúť niektoré 

pravidlá (napr. Hovorí len jeden, ostatní sú ticho a počúvajú, Rešpektujeme názory 

a pocity druhých – nikomu sa nevysmievame za to, o čo sa s nami podelí, Pravidlo STOP 

– ak by niekto nechcel odpovedať na niektoré otázky z dôvodu ochrany svojej vlastnej 

pohody, môže použiť tzv. stopku a ostatní budú rešpektovať, že sa k danej téme alebo 

otázke nechce vyjadriť. Rovnako toto pravidlo platí aj pre nás – ak vidíme, že žiakovi je 

pred spolužiakmi zaťažko odpovedať, či dokonca vyjadriť STOP, nenútime ho – je to v 

poriadku. Takého žiaka môžeme potom po hodine osloviť radšej individuálne.)..... 

 Žiakov opätovne oboznámte s možnosťou využitia služieb školského psychológa, ak 
by pociťovali potrebu sa s niekým porozprávať (ak ich niečo trápi a nevedia si poradiť, 
ak prežívajú náročné obdobie, ak majú pocit, že im nedarí, ak majú problém s učením 
a sústredením, ak ich trápi rodinná situácia alebo vzťahy so spolužiakmi a kamarátmi, 
ak im niekto ubližuje, alebo sa chcú porozprávať o niečom inom, čo ich trápi...). Uistite 
žiakov, že navštíviť psychológa nie je hanba a môže ho navštíviť ktokoľvek.  

 Počas adaptačného obdobia a neskôr môžete využívať pri práci so žiakmi školského 
psychológa na triednických hodinách alebo na vopred dohodnutých vyučovacích 
hodinách.  
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Námety aktivít so žiakmi 

Aktivita: AKÝ BUDE ROK 
Čas na prípravu: 5 min. 

Čas na aktivitu: 30 – 40 min. 

Materiál/ pomôcky: farebné lístočky (4 farby) + žltá páska na nalepenie (príp. post – it a 
pod.) 
Ciele: Nechať žiakov popremýšľať o tom, aký by chceli mať priebehajúci šk. rok, čím môžu 
prispieť. Porozumieť tomu, že to, aký ten bude rok, je zodpovednosť aj na nich ako 
jednotlivcoch i celej triedy a uvedomiť si,    „..že nám môže byť spolu lepšie, ak preto 
sami niečo urobíme..“ 

Inštrukcie: Na úvod povie učiteľ/ka pár viet o tom, aký bol napr. minulý rok (alebo jeho časť, 

aby to znelo pozitívne) a že by bol/a rád/a, keby sme sa spoločne zamysleli nad 

nadchádzajúcim obdobím. Sám/a sa môže zapojiť. 

Zadanie pre učiteľa - aby sa snažil naplniť on ich očakávania. 
Otázky (napísané na tabuli, väčších papieroch..): 

 Aký by som chcel/a mať šk. rok? (pohodový, príjemný, partnerský /žiak-učiteľ/..) 

 Čo by ma potešilo, keby sa stalo/ udialo/ bolo toho viac počas nastávajúceho obdobia? 

(výlet, exkurzia v..; robili viac projektov) 

 Čo preto môžem spraviť ja osobne? (.. budem venovať viac času dom. úlohám, pripravím 

nejakú tému na projekt, chodiť načas..) 

 Čo by to mohlo zastaviť, zabrzdiť? (neuspokojivé výsledky triedy, lenivosť, finančné 

možnosti – príspevok od školy nebude..) 

Všetky alebo niektoré lístočky môže učiteľ/ka uchovať a na konci roka si to spoločne  prejsť. 

Čo sa podarilo, čo ešte nie a na čom treba popracovať. 

Aktivita: CESTA HRDINU 
Čas na prípravu: 20 min.; poprosíme žiakov, aby si priniesli obrázok svojho hrdinu (je dôležité 

povedať žiakom, že ich hrdina môže byť „ktokoľvek“. Napr.: postava z knihy, filmu, 

rozprávky, komiksu, z reálneho života.., ale nie vlastný rodičia) a odovzdali ho p. 

učiteľovi/ ke. Ak by niekto zabudol, nevadí, môže ho priniesť druhý deň. 

Čas na aktivitu: 45-60 (90) min. 

Materiál/ pomôcky: perá, výkresy rozstrihané na pásy, aby sa na nich zmestilo cca 30 mien 

pod seba, výkresy A3 pre každého, staré časopisy na vystrihovanie, farebné, krepové 

papiere, nožnice, fixky, pastelky, lepidlá, prírodný a iný tvorivý materiál, igelity 

Ciele: Prehĺbenie vzťahov v triede, nový/ iný pohľad na spolužiakov cez ich hrdinov, silný 
(spoločný) zážitok. 

Pre starších žiakov: retrospektíva vlastnej životnej cesty, hľadanie a nachádzanie riešení v 

životnom smerovaní pozitívnym kladením otázok. 

Inštrukcie: 
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Jazyk, formulovanie/ zjednodušenie, pridanie otázok a formu prispôsobíme daným žiakom. 
 
Možnosť 1: svojich hrdinov žiaci prinesú p. učiteľovi/ke pár dní vopred, bez podpisu (meno 

žiaka je napísané na druhej strane, aby nebolo hneď jasné, ku komu patrí obrázok). On/a 

ich, iný deň, počas prestávky, ak by sa dalo - do inej miestnosti vyvesí, zavesí na špagát 

spinkou/ štipcom, nalepí na stenu.. /. Ku každému obrázku priradí číslo. Keď je to 

pripravené, pozve žiakov na vernisáž/ výstavu a oni ako si budú obzerať jednotlivých 

hrdinov. Žiaci budú typovať a priraďovať si k týmto číslam spolužiakov ako si myslia, že k 

nim patria jednotlivý hrdinovia. 

Na záver vernisáže žiaci učiteľ/ka postupne prechádza od čísla 1 po 30 (hrdinov). Žiaci hovoria 

nahlas svoje typy(môžu si ich zapisovať), koho to môže byť asi hrdina, čo ich tomu hrdinovi 

napadá a následne vyzve „majiteľa“ hrdinu, aby k tomu povedal pár slov/ viet, čo sa mu/ jej 

na ňom páči, prečo si ho/ju vybral.. 

 
Možnosť 2: Pre starších žiakov. Ak sme robili aj  možnosť 1, tak možnosť 2 odložme na iný deň/ 

hodinu, aby mali žiaci čas si to spracovať. Nadviažeme na minulú aktivitu, vyslovíme pár 

zaujímavých momentov.. a že dnes budeme pokračovať s témou hrdinovia. 

Rozdáme každému žiakovi/ žiačke pripravený vytlačený text: 

Vydávam sa na cestu, prekážky, s kt. sa stretávam.., čo a kto mi vtedy pomáha, moje 

vlastnosti/stránky osobnosti, ktoré mi v živote pomáhajú..? 

/ máme vopred pripravený a prerozdelený tvorivý materiál na stoloch(zakrytý ak sa dá) / 
Povieme im, že teraz budeme mať možnosť sa trochu viac ponoriť do témy, do hrdinov, 

ktorých máme v sebe.. 

Aktivita: ERB MÔJHO ROKA 

Postup: Povedzte žiakom, aby si nakreslili erb a nech ho rozdelia na štyri časti. Potom nech do 

každej zo štyroch častí nakreslia alebo opíšu jeden sen, ktorý si veľmi prajú, aby sa im splnil. 

V každej časti by mal byť  sen z inej oblasti života. Povedzte im, aby sa zamerali na školu, 

rodinu, záujmy, priateľov a podobne. Po nakreslení erbu pracujú vo dvojiciach. Svojmu 

susedovi porozprávajú o erbe a potom zase počúvajú spolužiaka, čo hovorí on. Pri tejto aktivite 

si precvičujú nielen kreslenie, písanie, rozprávanie, ale aj aktívne počúvanie. 

Aktivita: TLESKNI A POVEDZ ZÁŽITOK 

Postup: Žiaci sa postavia do kruhu. Úlohou každého v kruhu je poslať ďalej tlesknutie s tým, 

kto príjme tlesknutie, povie najkrajší zážitok za posledný rok/obdobie. Táto aktivita je náročná 

na pozornosť a vyžaduje si od žiakov sústredenosť. Prvý raz možno potrvá dlhšie, kým 

tlesknutie prejde celým kruhom, ale žiaci sa určite budú chcieť zlepšovať. Pri rozprávaní 

zážitkov môžu  túto aktivitu niekoľkokrát opakovať, napríklad dovtedy, kým nepovedia aspoň 

tri zážitky z predchádzajúceho roku. 

Aktivita: TRIEDNA VLAJKA 
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Pocit spolupatričnosti pomáha vytvárať aj triedna vlajka. Môžete si ju urobiť napríklad tak, že 
na veľký výkres doprostred napíšete názov triedy a po obvode žiaci môžu: 

 napísať svoje mená, 
 obkresliť obrysy svojich rúk, do ktorých napíšu svoje mená, 
 obkresliť obrysy svojich rúk, do ktorých nakreslia, čo najradšej robia alebo čo im robí najväčšiu 

radosť. 

Vlajku si potom vyveste na nástenku. 

Aktivita: ZAPÍŠTE, ROZTRHAJTE A ODHOĎTE SVOJ STRES 

Postup: Povedzte svojim žiakom, aby napísali na papier situáciu, osobu alebo udalosť, ktorá 

ich najviac stresuje. Keď dopíšu, povedzte im, aby papier roztrhali a pri trhaní si predstavovali, 

ako stres z nich vychádza. Môžete to urobiť napríklad na začiatku hodiny a je pravdepodobné, 

že vďaka tejto aktivite vytvoríte pre niektorých žiakov lepšie podmienky na učenie. 

 

Aktivita: POZITÍVNE ODKAZY 

Pripevnite žiakom špendlíkom na chrbát papier a povedzte im, aby každý každému napísal na 

chrbát niečo pozitívne. Keď to urobia, sadnite si do kruhu a žiaci si potichu prečítajú všetky 

odkazy. Potom môžu vybrať jeden, ktorý sa im najviac páčil a prečítajú ho nahlas. Túto aktivitu 

majú žiaci veľmi radi, lebo sa vždy niečo pozitívne o sebe dozvedia, a to im nielen zlepšuje 

náladu, ale aj motivuje do ďalších dní v škole. 

 

Aktivita: ČO JE DÔLEŽITÉ? 

Cieľ: individuálna práca s pracovným listom (príloha), ktorý je zameraný na poznanie vlastných 

komunikačných zručností. Potrebný čas 10 minút, čas na rozbor približne 15 minút. 

Postup: Žiakom vysvetlíme cieľ pracovného listu. Poskytneme im čas na samostatnú prácu — 

pokiaľ hrá tichá hudba. Po uplynutí príslušného času rozoberáme jednotlivé otázky formou 

riadenej diskusie. 

Ako sa vám odpovedalo na otázky? Hovorte o svojich pocitoch. 

Čo je vašou najsilnejšou stránkou v komunikácii? 

Čo by ste chceli robiť inak? 

Pracovný list (príloha): 

1. Osoba, s ktorou najradšej hovorím, je: 
.................................................................................................................. 
Dobre sa mi s touto osobou hovorí, pretože: 
............................................................................................................... 
 
2. Najväčšie ťažkosti mi robí hovoriť s: 
.................................................................................................................. 
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Je pre mňa ťažké hovoriť s týmto človekom, pretože: 
.............................................................................................................. 
 
3. Keď s niekým hovorím, najviac ma nahnevá, keď dotyčný robí 
nasledujúce: 
.................................................................................................................. 
4. Keď sa s niekým hádam a chcel by som situáciu zlepšiť, urobím 
nasledujúce: 

..................................................................................................................  

Aktivita: NÁDOBA VĎAČNOSTI 

Cieľ: podpora pozitívnej klímy v triede, vyjadrenie vďačnosti a pozitívnych emócií, motivácia 

do dňa, zameranie sa na pozitívne aspekty dňa, pestovanie nových návykov.   

Postup: Spoločne založíme nádobu vďačnosti (napr. pohár alebo škatuľu), ktorú si môžu žiaci 

spoločne skrášliť či vyzdobiť. Na záver vyučovacieho dňa žiaci anonymne napíšu, prípadne 

nakreslia, čo ich potešilo, čo sa im dnes v škole páčilo, na čo sú hrdí, čo sa im podarilo, za čo 

sú v ten deň vďační, prípadne napíšu odkaz spolužiakovi/ učiteľovi či komukoľvek a vložia ho 

do nádoby. Každé ráno si vyčleníme pár minút a prečítame si pozitívne odkazy a odkazy 

vďačnosti.   

Tip: Žiakom pomáha (a je aj pre nich zrozumiteľnejšie), keď vidia súvislosť s aktuálnym 

dianím, a keď im zároveň dávame najavo, že im rozumieme a reflektujeme ich emočné 

nastavenie, napr.: „Uvedomujem si, že sme nemohli byť spolu isté obdobie a je mi to aj ľúto. 

Niekedy vám to možno aj vyhovovalo a verím, že aj vám to niekedy bolo ľúto. Rád/rada by som 

urobil/a v našej triede jednu aktivitu – Nádobu vďačnosti. Verím, že mnohým bolo aj ľúto za 

kamarátmi či spolužiakmi. To, že si budujeme s ľuďmi vzťahy je v našich životoch dôležité. A 

tak by sme si mohli vďaku do našich vzťahov prinášať.“ 

Aktivita: POZITÍVNE VYHLIADKY DO BUDÚCNA A POZITÍVNE ZDROJE Z MINULOSTI 

Cieľ: zamerať pozornosť na pozitívny postoj do budúcna a spojenie sa s pozitívnymi zdrojmi.   

Postup: Žiaci dostanú inštrukciu, aby si predstavili niečo pekné, na čo sa tešia v škole a/alebo 

doma. Môžeme ich viesť doplňujúcimi otázkami, aby si predstavili krátkodobé obdobie (napr. 

na čo sa teším o týždeň/cez víkend) a dlhodobé obdobie (napr. o mesiac, v lete). Žiaci môžu 

tieto témy spracovať aj literárne (napr. napísať sloh) alebo kreatívne – nakresliť, namaľovať 

obrázok, urobiť koláž. Starší žiaci (2. stupeň) môžu tému spracovať aj pomocou digitálnych 

technológií (ako napr. vytvoriť grafiku, video na počítači alebo cez aplikáciu). Jednu nástenku 

v triede môžeme venovať týmto výtvorom, a z času na čas ju aktualizovať, aby sme mali 

neustále pred očami pozitívnu perspektívu. Aktivitu môžeme otázkami smerovať aj do 

minulosti: „Čo sa Ti páčilo na tom, že si sa učil z domu? Čo Ti prinášalo radosť? Čo nové si sa 

naučil alebo si skúsil? Čo si dokázal? Bolo na tom čase aj niečo dobré? (napríklad viac času na 

záľuby, na rodinu, osvojenie si nových technologických zručností a pod.)“   

Tip: Aktivitu môžeme prepájať v praxi aj s aktivitou „Nádoba vďačnosti“. Veďme žiakov k 

tomu, aby vedeli oceniť aj maličkosti každodenného dňa, ako napríklad: dobrý obed, hra či 

rozhovor s kamarátom, pekné slnečné počasie a pod. Táto aktivita môže poukázať na 

negatívny psychický stav žiaka – ak niektorý žiak opakovane nevie alebo nemá nič, na čo by sa 
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mohol tešiť – ani v škole, ani doma a nevie sa pre nič nadchnúť, alebo povie, že sa mal doma 

len zle a nič pekné mu to neprinieslo, potrebuje pravdepodobne odbornú pomoc. Neváhajme 

sa v takýchto prípadoch poradiť s odborným zamestnancom školy či príslušného 

poradenského zariadenia. 

Aktivita: MÔJ AKČNÝ PLÁN 

Postup: Na svoju A3 si môžu tvorivou formou (ktorú môžu opísať aj textom, ale snažíme sa, aby 

čo najviac využili pripravený materiál) odpovedať na nasledovné otázky(učiteľ/ka ich má 

tiež pre seba vytlačené) : 

1. Moja súčasná situácia (aké sú moje ciele/mám určené ciele?, čo vlastne chcem 

dosiahnuť, moje silné stránky, v čom som dobrý/á, čo v mojom živote funguje) moje malé 

a veľké úspechy 

2. Kde vidím priestor na zlepšenie (v čom spočívajú moje rezervy) 

3. Čo by mi pomohlo na ceste k môjmu cieľu 

4. Aké prekážky sa môžu vyskytnúť 

5. Cesta, ktorá ma dovedie do cieľa 

6. Nastavenie akčného plánu (kedy, kde, ako…) 

 
Na záver, ak ostane čas, si môžu v menších skupinkách pozdieľať, čo vytvorili. Ako sa vidia v tej 

ktorej role, čo sa im robilo/ tvorilo najľahšie, čo šlo ťažšie. 

Aktivita: MOJE VZORY 
Motivácia: od prvej minúty nášho života sa učíme väčšinu vecí napodobňovaním. Naše okolie 
na nás vplýva oveľa silnejšie, ako si častokrát pripúšťame. Dokonca žiadna kniha ani žiadne 
štúdium nás neovplyvňuje a nepretvára ani v náznakoch tak silno ako ľudia z nášho okolia. 
Naši príbuzní, známi a priatelia nás ovplyvňujú oveľa silnejšie, ako si myslíme a to bez toho, že 
by sme si toho boli vedomí. 
Postup: 
Účastníci dostanú inštrukciu zamyslieť sa nad ľuďmi, ktorí sú (boli) pre nich vzormi. ich úlohou 
bude odpovedať na nasledujúce otázky: 
A) Kto boli traja až desiati ľudia, ktorí ťa do dnešného dňa ovplyvnili najsilnejšie (matka, otec, 
priatelia, príbuzní, vzory, učitelia, vychovávatelia ...)? 
b) Aké hodnoty títo ľudia vyznávajú? v čom pozoruješ ich vplyv? 
c) Kto ťa najsilnejšie ovplyvňuje dnes? Jeden tip – s kým tráviš najviac času (partner, priatelia, 
rodičia, spolužiaci, kamaráti zo športu), ten ťa aj najsilnejšie ovplyvňuje. 
 
Na vypracovanie úlohy je možné použiť pracovný list „Moje vzory“.  
Po vypracovaní pracovných listov môžeme viesť diskusiu o to, ako a kto z nášho blízkeho okolia 
nás ovplyvňuje, či sme si to uvedomili už aj predtým a pod. Je dobré vytvoriť menšie skupiny 
po 6-8 účastníkov, kde tieto témy môžeme rozdiskutovať. 
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Aktivita: KAŽDÝ MÔŽE MAŤ SVOJHO DOBRÉHO POMOCNÍKA 

Cieľ: podporiť súdržnosť triedneho kolektívu, pozitívnu atmosféru v triede a prehlbovať 

sociálne návyky a solidaritu medzi žiakmi.   

Postup: Raz za týždeň môžeme dať každému žiakovi na triednickej hodine vylosovať meno 

jedného spolužiaka. Počas ďalšieho týždňa bude žiak pre tohto spolužiaka, ktorého si 

vylosoval, dobrým pomocníkom. Jeho úlohou bude urobiť aspoň jedno konkrétne gesto 

podpory, pomoci, povzbudenia, alebo nájsť spôsob ako spolužiakovi urobiť radosť. Zároveň aj 

on sám bude mať svojho dobrého pomocníka, ktorý by sa mal takýmto spôsobom postarať o 

neho. Losovanie by mohlo byť aj tajné, resp. o tom, kto si koho vylosoval, by mal vedieť len 

triedny učiteľ, ale neskôr sa pravdepodobne medzi žiakmi nepodarí udržať tajomstvo, čo nie 

je na škodu – cieľom nie je hádať, kto je môj dobrý pomocník, ale naučiť sa preukazovať si 

navzájom gestá podpory, pomoci a povzbudenia.   

Tip: Aktivita je vhodná v adaptačnej fáze návratu žiakov do škôl, ale je použiteľná, samozrejme, 

podľa potreby, v akomkoľvek období. Ak niektorý žiak alebo viacero žiakov odmieta byť 

dobrým pomocníkom nejakému spolužiakovi, nemá význam nútiť ich, ale je potrebné to 

ošetriť napríklad tak, že hľadáme iného žiaka, ktorý by bol ochotný konkrétnemu spolužiakovi 

pomáhať a tohto žiaka pred triedou vyzdvihneme a oceníme. Takáto situácia zároveň môže 

odhaliť tendencie žiakov k vylučovaniu určitého žiaka z kolektívu. Ak sa takáto situácia 

vyskytne, realizujme radšej iný typ aktivít a neváhajme sa vtedy poradiť aj s odborným 

zamestnancom školy či príslušného poradenského zariadenia. 

Aktivita: INÁ PERSPEKTÍVA 

Cieľ: podporiť efektívnu komunikáciu a potrebu overovania informácií   

Postup: Nájdeme dobrovoľníka, ktorý bude plniť rolu inštruktora. Predložíme mu vopred 

pripravený obrazec, ktorý môže vidieť iba on. Obrazec sa skladá z rôznych geometrických 

tvarov tak, že nevytvára reálny predmet. Úlohou inštruktora je opísať inštrukcie druhým 

žiakom tak podrobne, aby nakreslili rovnaký obrázok. Trieda sa však nemôže nič pýtať, ani nič 

hovoriť. Podarí sa niekomu nakresliť rovnaký obrázok, ako je na predlohe?  Na záver so žiakmi 

diskutujeme a vedieme ich k tomu, aby si uvedomili dôležitosť kladenia otázok a spätnej väzby, 

porozumeli, že každý môže mať pri výmene informácií inú predstavu či rozprávať z inej 

perspektívy, pochopili ako na základe toho vznikajú možné nedorozumenia a skreslenia v 

komunikácii a aké je dôležité informácie či inštrukcie overovať dopýtaním sa. Je možné 

prepojiť tieto zistenia aj na vzťahy v triede či on-line priestor, kde môžu takto vznikať 

nedorozumenia a zdôrazniť aj potrebu overovať si informácie z médií či internetu.   

Tip: Po nakreslení obrázka a jeho porovnaní môžeme túto aktivitu prepojiť s aktuálnym 

dianím. Môžeme hovoriť o tom, že súčasné obdobie ukazuje na obrovskú rôznorodosť v 

názoroch a že možno aj samotní žiaci si to zažívali. Zdôraznime, že aj v tejto aktivite sa ukázalo, 

že máme svoje vnímanie, čo je na jednej strane fascinujúce a zároveň to môže niekedy 

spôsobovať komplikácie. Na tomto mieste sa môžeme pýtať aj na spätnú väzbu v našich 

inštrukciách: Kedy som bol/a pre vás nezrozumiteľný/á? Mali ste potrebu si veci ujasňovať? 
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Čo vám vyhovovalo a čo vám nevyhovovalo z toho, ako sme fungovali? a pod. Aj týmto 

spôsobom spracovávame spolu so žiakmi obdobie, v ktorom sme spolu pracovali dištančne. 

Aktivita: SPOLOČNÁ PRÍPRAVA PLAGÁTU ,,BOJOVNÍKOV“ 

Cieľ: Aktivita posilňuje spoluprácu žiakov na spoločnom diele, dodáva im pocit 

spolupatričnosti, podporuje ich kreatívnu činnosť, upevňuje pozitívne správanie spojené s 

pandemickou situáciou, diskusia podnecuje a rozvíja ďalšiu diskusiu, možnosť pýtať sa a 

zdieľanie zážitkov, strachov a návykov a má motivačný charakter. 

Postup: Venujme sa diskusii o tom, ako sa správať pri boji s koronavírusom a možnostiach 

ochrany zdravia. Konkrétne odporúčania a prejavy správania nechajme žiakov nakresliť, 

prípadne vyfarbiť vopred pripravené línie obrázka. Z pripravených obrázkov vytvorme 

spoločný plagát ,,bojovníkov proti koronavírusu“, ktorý vystavíme na viditeľnom mieste v 

triede.  

Tip: Aktivitu je možné využiť ako prostriedok, ktorý žiakom umožní pýtať sa otázky týkajúce sa 

koronavírusu – na tieto otázky je potrebné odpovedať pravdivo a primerane veku žiakov. 

Dôležité je vyvarovať sa hyperbolickým vyjadreniam ako ,,apokalypsa“ a ,,pliaga“ či zahlcovať 

žiakov informáciami, ktoré vzbudzujú strach. So žiakmi v mladšom školskom veku (prváci, 

druháci) je vhodnejšie viesť len diskusiu a odpovedať iba na otázky, ktoré žiaci bezprostredne 

kladú, bez zahlcovania informáciami či teóriou. Pri formulácii možných spôsobov ochrany 

zdravia je vhodné formulovať výroky ako pozitívne tvrdenia (tzn. hovoriť, čo robiť a nie, čo 

nerobiť) a oceňovať žiakov za správanie, ktoré je žiadané, čím posilníme jeho výskyt aj v 

budúcnosti. 

Aktivita: MOJE HODNOTY  

Cieľová skupina: staršie deti 2.stupňa ZŠ 

Postup: žiakom rozdáme zoznam cieľových hodnôt:  
1. pohodlný život – život v dostatku  

2. vzrušujúci život – podnecujúci, aktívny život  

3. prospešný život – pocit trvalého prínosu pre iných  

4. mierový svet – bez vojen, konfliktov a politického napätia  

5. svet krásy – krása prírody a umenia  

6. rovnosť – rovnaké príležitosti pre všetkých  

7. zabezpečenie rodiny – starostlivosť o milované osoby  

8. sloboda – osobná nezávislosť, slobodná voľba  

9. šťastie – bezvýhradná životná spokojnosť  

10. vnútorná harmónia, súlad, žiadne vnútorné rozpory  

11. láska – vzájomná úcta, porozumenie a pomoc 1 

2. blaho národa – uspokojenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych potrieb národa  

13. potešenie – život plný radosti a voľna  

14. pocit osobnej istoty – ničím neohrozená životná istota, bezpečie  

15. sebaúcta – váženie si seba samého  

16. spoločenské uznanie – úcta, obdiv, moc  

17. skutočné kamarátstvo – dôverné priateľstvá  
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18. múdrosť 

Ich úlohou je vybrať pre nich 6 najdôležitejších hodnôt. Následne môžu svoje hodnoty 

pozdieľať vo dvojiciach.  

Aktivita: VYMENIA SI MIESTA TÍ, KTORÍ... 

Cieľ: rozohrievacia aktivita, spoznávanie členov skupiny, zábava 
Pomôcky: stoličky (o jednu menej ako je účastníkov) 
Postup: Deti sedia na stoličkách do kruhu. Jeden žiak stojí v prostriedku a zadáva inštrukciu. 
„Na koho bude nasledujúce tvrdenie platiť, ten sa musí presadiť na inú stoličku. Nesmie 
sa presadiť na tú stoličku, na ktorej sedel. Keďže je o jednu stoličku menej, vždy ostane 
v prostriedku jeden účastník, ktorý musí vymyslieť nové tvrdenie, na základe ktorého sa budú 
ostatní presádzať a on sa snaží si sadnúť na voľnú stoličku.“ Príklady možných tvrdení: 
Vymenia si stoličku tí, ktorí majú biele ponožky. 
Vymenia si stoličku tí, ktorí majú doma nejaké domáce zviera. 
Vymenia si stoličku tí, ktorí radi čítajú knihy. 
a podobne..... 

Aktivita: RELAX 

Cieľ: uvoľnenie fyzického i psychického napätia. 

Postup: Viesť žiakov k tomu, aby si urobili pohodlie, pomaly a zhlboka dýchali. Pokojným 

hlasom ich oslovíme, aby zamerali pozornosť na jednotlivé časti svojho tela (čelo, krk, ruky, 

nohy) a pri jednotlivých častiach tela napli príslušné svaly na aspoň 15 sekúnd. Potom pomaly 

svaly uvoľňovali počas 30 sekúnd, až kým nebudú úplne uvoľnení a zrelaxovaní. Vyzveme 

žiakov, aby si všimli rozdiel medzi tenziou a relaxáciou.  

Tip 1: Aktivitu môžeme začať otázkami: „Počuli ste už o slove stres? Prečo je to tak? Ako 

vyzerá, keď prežívame stres? A ako reaguje naše telo? Čo nám pomáha uvoľniť sa? Prečo je 

dôležité naučiť sa robiť hlboké dýchanie?“ So žiakmi si povieme, ako môže dýchanie významne 

prispieť k pokojnejšiemu prežívaniu aj vo vypätých situáciách (napr. aj pri písomke). Pri 

relaxácii môžeme prehrať upokojujúcu hudbu, napríklad nejakú pokojnejšiu skladbu z klasickej 

hudby. 

Tip 2: Žiaci sa naučia rôzne relaxačné techniky (Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu, 

autogénny tréning, imaginatívne relaxácie, dychové cvičenia...) 

Ak plánujete s deťmi realizovať relaxácie, odporúčame osloviť školského psychológa.  

Možnosť využitia aktivity na telesnej alebo hudobnej výchovy. 

Aktivita: KRESBA HRDINOV PANDÉMIE 

Cieľ: Uisťovať žiakov v tom, že angažovaní dospelí (lekári, zdravotnícki a vedeckí pracovníci 

atď.) pracujú na riešení danej situácie. Aktivita podporuje prejavenie vďačnosti, pestovanie 

pozitívnych presvedčení a poskytuje možnosť práce so strachom a úzkosťou.  

Postup: Žiaci majú nakresliť tých, ktorí bojujú za to, aby sa situácia zlepšila (zdravotníkov, 

vedcov, lekárov atď.).  
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Variant pre starších žiakov: „Napíš odkaz hrdinom týchto čias.“ Starší žiaci môžu túto tému 

spracovať napríklad aj formou videa či reportáže. 

Možnosť využitia aktivity na výtvarnej výchove. 

 

Aktivita: STROM MÔJHO JA 

Postup: Nakresli obrysy stromu s koreňmi, kmeňom a korunou, pri ktorých je jednoznačne 

viditeľné rozdelenie na pozitívnu a negatívnu časť. Do koreňov vpíš mená ľudí, ktorí ťa určitým 

spôsobom ovplyvnili, či už pozitívnym alebo negatívnym spôsobom (pomohli ti alebo ti 

nejakým spôsobom ublížili). V korune uveď pozitívne udalosti tvojho života, z ktorých si sa 

tešil, radoval (pozitívna - krajšia časť koruny stromu) a smutné udalosti, ktoré sú spojené s 

negatívnymi emóciami, ako je strach, bolesť, sklamanie (negatívna- škaredšia časť koruny 

stromu). 

Možnosť využitia aktivity na výtvarnej výchove. 

 

 

Aktivita: VYFARBI SI SVOJ ŽIVOT 

Inštrukcia pre žiakov: Teraz máš možnosť vyfarbiť svoje city a emócie, ktoré momentálne 

prežívaš. Ku každej emócii si vyber vhodnú farbu a ako silne emóciu prežívaš, vyjadri 

prostredníctvom tlaku na papier (napr. veľká nuda – šedá farba, tlačím farbičkou silne na 

papier). 

Možnosť využitia aktivity na výtvarnej výchove. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Denisa Pecháčková 

 školská psychologička 
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Príloha č.2: Rozvrh hodín počas prvého týždňa adaptačného obdobia
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5.A 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Ing. K. Šalamúnová 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda SJL ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

TSV 

TSV 

MAT  

Štvrtok ANJ 

INF 

MAT SJL GEG THF 

Piatok DEJ MAT TSV 

TSV 

ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 
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5.B 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Mgr. A. Tenzerová 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda MAT ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

TSV SJL  

Štvrtok MAT ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

SJL BIO  

Piatok INF 

ANJ 

MAT TSV ANJ 

INF 

THF 
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5.C 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Mgr. P. Bednárik 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda SJL BIO MAT ANJ 1.sk. 

INF 2.sk. 

 

Štvrtok TSV TVČ MAT SJL THF 

Piatok ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

GEG SJL BIO  
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6.A 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Mgr. J. Váňová 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda THF THF SJL MAT INF 1.sk 

ANJ 2.sk. 

Štvrtok SJL TSV MAT GEG  

Piatok ANJ 1.sk. 

INF 2.sk. 

SJL MAT FYZ  
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6.B 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Mgr. M. Ťapayová 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda GEG ANJ 1.sk. 

INF 2.sk. 

DEJ MAT  

Štvrtok SJL HUV MAT FYZ  

Piatok SJL BIO MAT GEG THF 
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6.C 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Mgr. N. Hrnková 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda VYV 

 

THF FYZ MAT BIO 

Štvrtok DEJ SJL MAT THF  

Piatok FYZ TSV MAT SJL  
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7.A 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Ing. J. Jakubíková 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda FYZ DEJ MAT ANK spoj. THF 

Štvrtok ANJ 1.sk. 

INF 2.sk 

INF 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

GEG MAT  

Piatok TSV ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

SJL MAT  
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7.B 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Mgr. V. Michálková 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda OBN HUV MAT ANK spoj. THF 

Štvrtok THD THD SJL MAT  

Piatok ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

SJL BIO MAT  
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7.C 

Adaptačné obdobie - 1.týždeň od  3.5.  do  7. 5. 2021 

Tr. uč. : Mgr. M. Bučko 

 1 

7.45 - 8.30 

2 

8.40 - 9.25 

3 

9.40 - 10.25 

4 

10.35 - 11.20 

5 

11.35 - 12.20 

Pondelok THF THF THF THF  

Utorok THF THF THF THF  

Streda ANJ 1.sk. 

ANJ 2.sk. 

SJL MAT ANK spoj. CHE 

Štvrtok THF VYV SJL MAT  

Piatok TSV SJL GEG MAT  

 


