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Váţení rodičia, priatelia, budúci ţiaci,
dovoľte mi, aby som v krátkosti predstavila
našu školu.

NAŠA ŠKOLA
Základná škola Prokofievova 5 svoju víziu deklarovala
v Školskom vzdelávacom programe v roku 2008 a v Inovovanom
školskom vzdelávacom programe, ktorý vstúpil do platnosti
v školskom roku 2015/2016. Vízia vychádza z tvorivo –
humanistických prístupov k vzdelávaniu.
Naším cieľom je, aby ţiak, ktorý získa vzdelanie poskytované
základnou školou bol ideálom výchovy a vzdelávania - mal by byť
dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý),
aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný,
zdravý) človek.
Na ceste k získaniu vzdelania povaţujeme za dôleţité nielen
procesy, ktoré dostávajú svoju podobu vo forme známky na
vysvedčení, ale zdôrazňujeme humanistický prístup k vzdelávaniu, vo
vzťahu k ţiakovi, ktorý v škole preţíva svoj ţivot, a preto je pre neho
dôleţité aj to, ako výučba prebieha, aké sú vzťahy medzi učiteľom
a ţiakom.
Ţiakov vedieme k zodpovednosti voči sebe samému,
k poznaniu svojich síl a schopností, na úcte voči sebe, ale aj voči
druhým. Zodpovednosť znamená poznať práva a povinnosti svoje aj
iných, rešpektovať ich. Preto medzi základnými dokumentmi, ktorými
sa riadime na škole, je vnútorný poriadok, charakterizovaný ako Práva
a povinnosti ţiakov.
Škola ponúka predovšetkým výchovne vyváţené prostredie,
v ktorom ţiak je pre učiteľa partnerom. Učíme deti, aby sa nebáli
vysloviť svoj názor na čokoľvek, čo sa týka ich, kolektívu
a spoločnosti, učíme ich demokracii aj prostredníctvom Ţiackeho
parlamentu. Učíme ich tvrdej práci, ale i vedieť sa kultúrne a slušne
správať na verejnosti, snaţíme sa, aby sebavedomie našich ţiakov
bolo zdravé a podloţené schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami.

Škola ponúka predovšetkým
kvalitnú výchovu a vzdelávanie, cez
Školský vzdelávací program akceptuje
potreby a schopnosti ţiakov, aby sa ich
talent a mozgový potenciál rozvíjal podľa záujmu ţiakov, rodičov, ale
súčasne aj podľa poţiadaviek a nárokov doby. Škola realizuje
začleňovanie ţiakov s rôznymi vývinovými poruchami.

ŠKOLA VÁM PONÚKA
V rámci školského vzdelávacieho programu od 1. ročníka
vyučujeme anglický jazyk, pričom vyuţívame aj metódu CLIL
(pouţívanie anglického jazyka aj v iných predmetoch – prispôsobené
úrovni jazykových zručností). V rámci Projektu Educate Slovakia majú
ţiaci moţnosť konverzovať so zahraničnými lektormi s cieľom
skvalitnenia svojich zručností pouţívať anglický jazyk v praktickom
ţivote. Vyučovanie informatickej výchovy, projektové vyučovanie
napomáha pripravovať ţiakov pre budúci ţivot vo vedomostnej
spoločnosti.
Rozvoj fyzických zdatností podporujú predmety zamerané na
športovú prípravu. Tenis sa vyučuje momentálne tretí školský rok
a dostavujú výsledky. Naši ţiaci vyhrali turnaj o Pohár starostu (jún
2015).

Pre ilustráciu úspechov uvádzame len súťaţe, v ktorých ţiaci
dosiahli 1. miesto (zlatá medaila)v okresných kolách a vyšších kolách.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŢE

Combat games druţstvá

Súťaţ o pohár starostu

Adam Murko
Guara Kertanti
Karin Marušincová

Tamara Šramková
Marcus Mračna
Mojmír Deen

Hod kriketovou loptičkou

Combat games jednotlivci

Nicolas Kratochvil

Adam Murko

Atletika vrh guľou

Tenis pre všetkých

Guara Kertanti

Tamara Šramková

Combat games v skupine
Samuel Bilík
Lukáš Prešnajder

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŢE

PYTAGORIÁDA

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Roman Tkáč

Martin Uhlárik

Osobnosť, komunikáciu, sociálne zručností, ale aj
sebavýchovu, sebarealizáciu, sebahodnotenie pomáha
rozvíjať dramatická výchova ako predmet v 2. ročníku,
ako metóda vo vyšších ročníkoch.

PO VYUČOVANÍ
Čas popoludní, po skončení vyučovania, môţu zmysluplne tráviť ţiaci
v Školskom klube detí, v ktorom je zabezpečených veľa zaujímavých
činností, pobyt vonku, ale aj čas venovaný na prípravu na vyučovanie
pod vedením kvalifikovaných pedagogických zamestnancov –
vychovávateliek.

.
Popoludňajšie záujmové činnosti sa realizujú aj formou
krúţkovej činnosti, a to v športových krúţkoch (futbalový, turistický,
tenisový), ale aj ďalšie, zamerané na rozvoj pohybových

aktivít(tanečný, pohybové hry). V krúţkoch intelektuálneho zamerania
sa venujú naši ţiaci rozvíjaniu záujmov o vedu a techniku, či
všeobecný rozhľad, napr. Krúžok dramatický, Konverzácia v cudzom
jazyku, Literárny klub, Klub mladých čitateľov.

Zabezpečením popoludňajšej činnosti ponúkame rodičom
nadštandardnú starostlivosť, pretoţe po skončení činností v krúţkoch
či Školskom klube detí sa rodičia po návrate z práce môţu venovať
svojim deťom a rodinám bez stresu a školských povinností, uţiť si
vzájomnú prítomnosť a radosť zo spoločne strávených chvíľ.
Práve tento cieľ nás vedie k tomu, aby sme ponúkli rodičom aj ďalšie
moţnosti vzdelávania detí v triedach so športovou (tanečnou)
prípravou, pretoţe týmto záujmom sa môţu venovať nielen v rámci
vyučovania, ale aj na popoludňajších tréningoch, lebo škola zastrešuje
Klub modernej gymnastiky – KMG Danubia, klub Haló - haló, ktoré
vo svojej histórii dosiahli mnoho medzinárodných aj domácich
úspechov, Súkromnú základnú umeleckú školu s mnohými odbormi,
rovnako aj 1-Tenisovú školu.
Ponúkame teda nekonečné moţností pod jednou strechou.

Aj na niţšom sekundárnom vzdelávaní ponúkame
zaujímavé predmety v rámci školského vzdelávacieho
programu – tvorivé písanie, ekológiu, ďalší cudzí jazyk,
moţnosť navštevovať rôzne krúţky – popri uvedených
napr. Klub mladých čitateľov, Konverzáciu v cudzom jazyku,
Slovenčina na slovíčko, Internet klub, Floorbal, Tvorivé dielne
a ďalšie, podľa záujmu detí a rodičov. V 18 krúţkoch evidujeme
činnosť 298 detí.

PROJEKTY
Vyučovací proces spestrujeme realizáciou rôznych projektov.
K tým najatraktívnejším patrí Zabráňme šikanovaniu, Separovaný
zber, Olompiáda - zber odpadových surovín, Za atletikou do športovej
haly Elán, Olympijský festival nádejí, Druhý krok (krok ku škole bez
šikanovania), Škola priateľská deťom, Dievčenské laboratórium,
Petrţalská super škola – Veda nie je nuda v spolupráci soSAV a KZP.

Všetky projekty, ktoré škola realizuje, prispievajú k rozvoju
jednotlivých kompetencií, rozvíjajú environmentálne vedomie, budujú
prosociálne vzťahy, vedú k humanizácii vzťahov.
Väčšina projektov je úzko prepojená s výchovno-vzdelávacím
procesom, záujmovou činnosťou. Všetky aktivity v rámci uvedených
projektov sú dobrovoľné.

OTVORENÁ ŠKOLA
Škola ako otvorené spoločenstvo ţiakov, učiteľov a rodičov v súlade
s jej poslaním - poskytovať komplexné sluţby v oblasti výchovy
a vzdelávania kaţdej rodine a ďalším odberateľom v rámci
celoţivotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po
týchto sluţbách je zapojená do hlavných pilierov projektu Otvorená
škola.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZÁUJMOVO-VZDELÁVACIA OBLASŤ
ŠPORT
INFORMATIZÁCIA
CELOŢIVOTNÉ VZDELÁVANIE
ŠKOLSKÁ KNIŢNICA A KULTÚRNE AKTIVITY
PODNIKANIE

Zapojením sa do projektu škola sleduje niekoľko hlavných cieľov a to:
 posilnenie výchovnej funkcie školy
 škola je otvorenou inštitúciou
 vyuţitie materiálno –technického a ľudského potenciálu

(ekonomický cieľ)

Cieľovými skupinami sú ţiaci školy, pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci školy, deti z MŠ, bývalí ţiaci školy, rodičia.

Hlavné piliere projektu v rámci ktorých realizujeme ciele:
1. ZÁUJMOVO- VZDELÁVACIA OBLASŤ
Neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu sú rozličné
mimo vyučovacie aktivity ţiakov, ktoré učebný proces na určitej
úrovni zmysluplne završujú. Škola vyuţíva legislatívny systém a jeho
podporu pre rozvoj záujmov detí a ţiakov v prevaţnej miere
prostredníctvom výchovno-vzdelávacích školských zariadení, akým je
napríklad Školský klub detí, prostredníctvom záujmových útvarov
v rámci pravidelnej činnosti, ale aj organizovaním príleţitostnej
záujmovej činnosti, napr.:
 besedy, prednášky, exkurzie, kultúrne a športové akcie, pobyty
v prírode, výlety, lyţiarske zájazdy, cyklistické výlety (Týţdeň
mobility), Deň otvorených dverí,
 jednorazové kurzy - tanečné, iné aktivity- prezentácie
projektových prác formou výstavy,
 kultúrne programy Vianoce, Deň detí v spolupráci
s umeleckými klubmi, SZUŠ.
 spoločné akcie rodičov s deťmi (vianočný bazár, športové
aktivity),
 spoluorganizovanie prímestských táborov v čase letných
prázdnin,
 akreditované školenia pre zamestnancov tunajšej školy, ale aj
ostatných škôl aj z iných MČ,
 prevádzkovanie školskej kniţnice, odborných učební IKT,
 poradenská a konzultačná činnosť pre rodičov školským
psychológom a školským špeciálnym pedagógom
V rámci realizácie záujmovo-vzdelávacej činnosti v školách
vyuţívame grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne
poukazy 2006.
Cez I. pilier otvorenej školy a Grantový program Environprojekt
realizujeme aktivity na podporu vzdelanostnej úrovne
environmentálneho povedomia, zapojením ţiakov a rodičov do
projektu napr. triedenie odpadu, spracovanie odpadového materiálu pre
pouţitie ako pomôcku v škole. V súčasnosti environmentálnu výchovu

nepovaţujeme len za projektovú aktivitu, ale ako súčasť ţivotného
štýlu, rozšíreného o vlastný projekt Dievčenské laboratórium.
2. ŠPORTOVÁ OBLASŤ
Je ďalší pilier, do ktorého škola bola zapojená cez projekt . V rámci
tohto projektu získané finančné dotácie boli vyuţité na materiálne
vybavenie (napr. dresy pre ţiakov, telocvičné náradie a náčinie). Cez
tento projekt sa realizovala aj športová aktivita Za atletikou do
športovej haly Elán v ročníku, ktorý ukončil povinnú školskú
dochádzku v školskom roku 2013/2014. Od školského roku 2014/2015
do projektu je zapojená ďalšia skupina ţiakov (2. a 3. ročník), ktorí uţ
získali ocenenia – umiestnenia v atletických disciplínach.
3. INFORMATIZÁCIA
Cieľom informatizácie je integrovať informačno-komunikačné
technológie do kaţdodennej práce učiteľov, ţiakov a do ţivota školy.
V rámci uvedeného piliera sa škola zapojila do projektu Infovek. IKT
vybavenie nahradilo predchádzajúce vybavenie učebne morálne
zastaranými počítačmi, neskôr doplnené z projektu Deutsche Telekom
o ďalšiu odbornú učebňu.
4. CELOŢIVOTNÉ VZDELÁVANIE
Tento pilier sa realizuje od novembra 2014 kaţdoročne priamo
v priestoroch školy, a to akreditovaným školením – kontinuálnym
vzdelávaním pre zamestnancov tunajšej školy, ale aj zamestnancov
škôl z iných MČ. Ďalšou formou realizácie tohto piliera je spolupráca
s Nadáciou Pontis – vzdelávanie pedagogických zamestnancov
v oblasti IKT zručností (nadštandardných), vzdelávanie ţiakov
v oblasti IKT zručností – napr. tvorba webových stránok.
5. ŠKOLSKÁ KNIŢNICA A KULTÚRNE AKTIVITY
Škola sa zapojila do grantového projektu Elektronizácia a revitalizácia
školských kniţníc vyhláseného v roku 2006 a hneď získala dotáciu.
Kniţničné fondy, či uţ klasické alebo multimediálne sú prístupné

ţiakom aj verejnosti. Školská kniţnica ako centrum kultúrnych
a informačných aktivít umoţňuje:
1. vyuţitie kniţnično-informačných zdrojov školskej kniţnice,
2. vyuţitie ako miesta verejného prístupu k informáciám
3. uplatnenie intelektuálneho zázemia školy – vzdelávací proces sa
realizuje v priestoroch školských kniţníc – ţiacka, učiteľská s
vyuţitím kniţničných fondov,
4. vyuţitie priestorov, technického a technologického vybavenia
oboch kniţníc – počítače, dataprojektor, televízor...
5. realizácia kultúrnych aktivít školy: Marec - mesiac knihy,
Noc s Andersenom, Číta celá rodina, Čitateľský maratón, besedy
so spisovateľmi...
6. PODNIKANIE
Tento pilier sa realizuje len formou prenájmu nebytových priestorov.
Finančné prostriedky získané z nájmov škola odvádza MČ,
z prostriedkov získaných za energie z prenájmov si škola refunduje
prevádzkové náklady (cca 22 tisíc eur ročne).

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Výchovu a vzdelávanie obohacujeme pobytovými
Školami v prírode v jarných a letných mesiacoch
a lyţiarskymi kurzami a kurzami korčuľovania v zimných
mesiacoch.
Deti a ţiakov zapájame do aktivít v oblasti výchovy k
ľudským právam organizovaním besied, súťaţí, stretnutí,
tematických výstav, návštev divadelných predstavení
s tematikou ľudských práv.

Vysoko pozitívne hodnotíme niekoľkoročnú spoluprácu
s Ligou proti rakovine.
Na Deň narcisov naši ţiaci dokáţu argumentmi
presvedčiť občanov, aby prispeli do zbierky a na
pokladničku máme jeden z najvyšších príspevkov (s prihliadnutím na
vek detí a časové moţnosti realizácie zbierky).
Naši ţiaci v rozhovoroch a diskusii potvrdili, ţe vedia vyjadriť
svoj názor a reagovať v určitých situáciách. Poznajú svoje silné a slabé
stránky. Vedia, ţe pri objavovaní vlastných vnútorných zdrojov sa viac
oplatí posilňovať to, v čom sú dobrí, aby tak dosiahli poţadované
zlepšenie vo svojom rozvoji. Majú dostatočné vedomosti o dobrých
a zlých stravovacích návykoch, podieľajú sa na vytváraní dobrých
medziľudských vzťahov, aktívne sa zúčastňujú ochrany ţivotného
prostredia.

PROJEKTY A PROGRAMY
Vo všetkých predmetoch vyuţívame moderné metódy a formy
práce, ako je napríklad vyuţívanie multimediálnych učební,
výukových programov, vedieme ţiakov k samostatnej aj tímovej práci
nielen priamo na vyučovacích hodinách, ale aj formou zadávania
projektových prác, ktoré ţiaci potom prezentujú aj na tradičných
aktivitách, ako sú dni venované jednotlivým potravinám, Deň zeme.
V tomto školskom roku ţiaci spolu s učiteľmi aj rodičmi realizovali
projekt KAMARÁT.
Projekt Kamarát je prvým výstupom z projektu EXTERNÉ
HODNOTENIE KVALITY ŠKOLY PODPORUJÚCE SEBAHODNOTIACE
PROCESY A ROZVOJ ŠKOLY. Realizovali

sme ho v novembri a decembri
2015. Bol zameraný na osobný a sociálny rozvoj na vzájomnú
interakciu učiteľ – ţiak. Ďalšia časť pilotného hodnotenia sa
uskutočnila na rozhraní mesiacov január -február 2016
a konkretizovala sa formou škálového dotazníka. Boli do nej začlenení
aj rodičia.
Vzhľadom na to, ţe na procese externého hodnotenia kvality
školy budú participovať v primeranej miere aj rodičia, ponúkneme aj
im moţnosť účasti na psychovýcviku zameraného tak, aby dokázali
objektívne hodnotiť procesy, ktorých sa bude prvá fáza autoevalvácie
bezprostredne dotýkať. Tento výcvik budú viesť odborní zamestnanci
školy (školská psychologička a školská špeciálna pedagogička). Obe
majú praktické skúsenosti s vedením rodičovských skupín,
momentálne zamerané na praktickú stránku rodičovskej pomoci pri
vzdelávaní detí.

Bonusom pre našich ţiakov je moţnosť pravidelnej návštevy
Miestnej kniţnice, v ktorej si nielen poţičiavajú knihy, ale aj veľké
prestávky môţu tráviť v kniţnici, ak sa im nechce ísť napríklad na
veľkú prestávku.

ŠKOLSKÉ AKTIVITY
Ţiacky parlament sa stretáva spravidla raz mesačne, prispieva
k vytváraniu pozitívnej atmosféry, vyhlasuje súťaţe a ankety,
zabezpečuje propagáciu podujatí, aktívne sa zapája do významných
podujatí na škole (Vianočná akadémia, Burza darčekov, Valentínska
pošta, organizovanie ankiet a iné.

Na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu
pozitívne pôsobí canisterapia ako jedna z foriem
animoterapie, ktorá sa realizuje priebeţne na
škole. Popri arteterapii je to ďalšia formu terapie, ktorá motivuje
k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.
Škola venuje rovnakú pozornosť talentovaným ţiakom,
zapájame ich do vedomostných a športových súťaţí, na ktorých obstoja
v konkurencii, ale pomoc a starostlivosť poskytujeme aj deťom
s rôznymi vzdelávacími problémami, a to konkrétne poskytovaním
nadštandardných sluţieb školského psychológa, školského
špeciálneho pedagóga a pedagogických asistentov.
Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok
výchovy a vzdelávania v základnej škole sledovala v roku 2014 Štátna
školská inšpekcia, ktorá vo svojich záveroch skonštatovala, ţe stav
a úroveň pedagogického riadenia, podmienky výchovy a vzdelávania
sú na veľmi dobrej úrovni a klíma školy je otvorená.
Popri výchove a vzdelávaní ponúkame zdravú a vyváţenú stravu
v školskej jedálni – obedy a doplnkové stravovanie vo forme desiatej.
Príďte sa pozrieť a presvedčte sa na vlastné oči o tom, ţe naše
informácie sú pravdivé.
Budeme sa tešiť.

Príloha 1: Tvorivé písanie
KEĎ SNEH PADÁ, AJ KEĎ NEMÁ

NONSENS

V lete padá sneh,
Je ho plný mech.
Urobme si klzisko,
Na ňom bude ihrisko.

Juro navštívil halu.
Tam v košíku našiel okrídlenú
kravu.
Krava vraví, vraví.
„Jáj, ten náš rozum kraví!“
„Milá krava, kravy nebéčia.
To je reč ovčia!“
Juro rečie.
„To sú slabiky ovčie!“
Krava vyletí do nebies.
Jura chytí hrôza, des.
Čo ak spadne, udrie sa!
Len tak na ňu pozrie sa.
Ona letí sťa by motýľ.
Juro lepšie prizrie sa.
Všimne si, ţe jej vemä húpe sa.
Aţ vyletí za oblaky.
A stále sa vraví,
Ţe sú na svete okrídlené kravy.

Urobme si snehuliaka,
z neho bude veľká mláka.
Budeme sa lyţovať,
zlato pritom dolovať

Viktória, 5.A

Lujza, 5.A

Ilustrácia: krúţok ART relax

NONSENS

Buchty pečiem v starej práčke
obed varím na ţmýkačke.
A keď tričko navarím,
hrniec na ţinku zavesím.
Pílu drevom zapálim
v peci oheň prepílim.
A keď bude perina,
zimu schovám do komína.
MOBIL

Bol raz jeden mobil,
a ten stále zvonil.
Keď mu nikto nevolal,
sám sebe zavolal.

NONSENS

Bola jedna krajina,
náš príbeh sa začína.
Tam dospelí sa len hrali,
deti tvrdo pracovali.
Deti mali problém veľký,
chýbali im učiteľky.
Dospelí to mali ľahké,
hrali sa len na šmykľavke.
Keď začalo sneţiť v lete,
hrali sa len na tablete.
Zeleniny zákaz mali,
cukru sa vţdy radovali.

Terezka, 5.A
NONSENS

Keď ráno vstanem z hrobky,
Urobím si raňajky na špongii.
Okúpem sa v šporáku,
a vyvenčím mikrovlnku.
Oblečiem sa v saune,
A frčím do roboty.
V robote aţ do jednej,
A doma budem o druhej.
Papiere do roboty vypíšem,
Do konca dňa robím čo chcem.
Večer opäť do hrobky spať
idem,
A takto deň u mňa prebieha.

Natália, 5.A

Práca s hlinou, ART relax

Písali sme rozprávky pre mladšieho súrodenca
NEZBEDNÁ DORKA
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna ZOO a v tej ZOO ţila jedna opička, ktorá
sa volala Dorka. Dorka sa raz večer vybrala ostatným zvieratkám kradnúť
jedlo. Ráno sa pani Erika, stráţkyňa ZOO, divila, prečo zvieratká majú tak
málo jedla a opička Dorka tak veľa. Na druhý deň nainštalovala kamery. Čo
ráno videla? Ako sa opička zakráda a berie zvieratkám jedlo.
To bola hanba pre Dorku! Nikdy viac uţ nekradla, lebo sa poučila. Naopak,
rozdávala ostatným zvieratkám jedlo a pomáhala im.
Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec....
Nikolas, 5.A

ROZPRÁVKA PRE MLADŠIEHO SÚRODENCA

Bola raz jedna krajina, v ktorej všetkým dobre bolo.
Jedného dňa kráľ ochorel. Dal si zavolať lekárov z celého sveta, ale ani
jeden z nich si nevedel dať rady so záhadnou chorobou.
Po dlhom, dlhom čase prišiel jeden lekár. Zistil, ţe na záhadnú
chorobu pomôţe iba jeden liečivý kvet. Lenţe získať ju je nebezpečné.
A tak sa jediný kráľovský syn podujal, ţe ju pôjde hľadať.
Išiel a putoval, putoval a kráčal, aţ prišiel k domčeku, v ktorom bývala
veštica. Vošiel dovnútra. Veštica ho uţ čakala. Privítala mladého
kráľoviča a on jej vyrozprával všetko o svojom trápení. Veštica mu
dala jablko a povedala. „Ten kvet nájdeš pri studni ktorú stráţi pes.
Musíš mu dať toto jablko. Keď jablko zje, tak zaspí. Ty rýchlo odtrhni
kvet a utekaj domov.“
Mladý kráľovič všetko urobil tak, ako mu veštica poradila.
Keď prišiel domov, podal zázračný kvet otcovi a on rýchlo vyzdravel.
V krajine opäť ţili všetci šťastne.

DOBRO SA DOBRÝM ODPLÁCA

Kde bolo, tam bolo, bol - ţil raz jeden mravec. Po ťaţkej
a namáhavej práci zišiel k potoku a chcel sa napiť. No zaliala ho voda,
div sa neutopil.
Holubica letela okolo a niesla vetvičku v zobáčiku. Videla, ţe sa
mravec topí, nuţ mu ju hodila do vody. Mravec si sadol na vetvičku a
zachránil si ţivot.
Jedného dňa poľovník nastavil sieť a chcel do nej chytiť holubicu.
Mravec uštipol poľovníka do nohy. Poľovník sa zľakol, pustil sieť a
holubica uletela.
Tak zachránil mravec holubicu a odplatil sa jej za svoj ţivot.
Marrek, 5.A

ARTE TERAPIA A ART RELAX
V našej škole pracujeme uţ niekoľko rokov formou
individuálnej a skupinovej arteterapie.
Pouţívame prostriedky kreatívneho umeleckého procesu v prospech
riešenia emocionálnych konfliktov detí, posilňujeme ich
sebauvedomovanie a sebavedomie. Ţiakom ponúkame moţnosť
vstúpiť do kontaktu s rôznymi výtvarnými materiálmi (farby, hlina,
drevo, piesok a pod.) a technikami, ktoré zameriavame na zlepšovanie
ovládania vlastného správania a riešenia rôznych školských
problémov. Kreatívnou formou napomáhame deťom ľahšie sa
orientovať v realite, zniţovať úzkosť pri nadväzovaní rovesníckych
vzťahov a objavovať účelné riešenie rôznych ţivotných situácií.
Výsledné výtvarné práce pouţívame na skrášľovanie školských
priestorov vo forme rôznych výstav a výtvarných inštalácií.

Z výstavy prác ART relaxu

ARTE terapia

