
Metodické združenie 1. stupeň ZŠ 

 

1. Členovia PK, predmety 

vedúci PK 

titul, meno, priezvisko aprobácia vyučuje predmety 

Mgr. Janka Lastičová 1. stupeň ZŠ 1. Stupeň ZŠ 

 

členovia PK 

titul, meno, priezvisko aprobácia vyučuje predmety 

Mgr. Jana Mešková 1. stupeň ZŠ, ZRŠ 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Andrej Ondrejka RMK RMK  

Mgr. Daniela Krupová 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Eva Diešková 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Anna Špavorová 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Beáta Dulovcová RMK, MAT RMK, MAT 

Mgr. Marcela Machajová 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Katarína Flajsová 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Mária Tokárová 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Petra Povalová ANJ, OBN ANJ 

PaedDr. Augustín Lakoštík RMK,  RMK 

Mgr. Tibor Koval 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ 

Bc. Alžbeta Chomisteková vychovávateľka vychovávateľka 

Mgr. Gabriela Vrabcová vychovávateľka vychovávateľka 

Mgr. Tatiana Rosiarová ANJ ANJ 

Mgr. Magdaléna Suroviaková vychovávateľka vychovávateľka 

Mgr. Adriána Laštíková vychovávateľka vychovávateľka 

Ing. , Mgr. Lenka Kalužová špeciálny pedagóg špeciálny pedagóg 

Mgr. Žofia Hutková asistent učiteľa asistent učiteľa 

Mgr. Monika Bencúrová asistent učiteľa asistent učiteľa 

Mgr. Marika Sivčová asistent učiteľa asistent učiteľa 

Mgr. Michaela Leginusová asistent učiteľa asistent učiteľa 



Katarína Smeets Škvarková vychovávateľka vychovávateľka 

Mgr. Elana Turacová špeciálny pedagóg špeciálny pedagóg 

 

2. Hlavné ciele metodického združenia  

- dodržiavať Pedagogicko-organizačné pokyny a nariadenia MŠVVaŠ SR pre školy a školské 

zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na školský rok 2021/2022  

- dodržiavať učebné osnovy, štandardy, ročné plány učiteľa, tematické výchovno-vzdelávacie 

plány a pracovať s učebnicami schválenými alebo odporučenými MŠVVaŠ SR  

- plniť ciele Štátneho a Školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1  

- iŠkVP podľa ISCED 1 – pokračovať v projektovom a blokovom vyučovaní a viesť žiakov k 

tvorbe projektov  

- pokračovať v aktivitách v rámci projektov 

- rozvíjať a pestovať kontakty s družobnými školami v oblasti športu, kultúry, vzdelávania a 

výmeny pedagogických skúseností 

 - zapracovať prvky environmentálnej výchovy do ročných plánov učiteľa a tematických plánov 

všetkých vyučovacích predmetov  

- dôsledne uskutočňovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu  

-rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov, zamerať sa na vytváranie pozitívnych 

medziľudských vzťahov založených na vzájomnej úcte a tolerancii 

 - venovať sa talentovaným žiakom a zapájať ich do reprezentácie školy (vedomostné, športové 

a umelecké súťaže a pod. )  

- rozvíjať záujmy žiakov formou záujmových krúžkov  

- naučiť žiakov učiť sa, uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si 

poznatkov 



 - naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

navrhovať rôzne riešenia úloh a postupov  

- rozvíjať jazykovú kultúru - vo vyučovacom procese v 1.- 4. ročníku a v ŠKD posilňovať 

prírodovednú a čitateľskú gramotnosť. Zvýšenú pozornosť venovať čítaniu s porozumením. 

Organizovať súťaže, ktoré budú žiakov motivovať k samostatnému čítaniu, napr.: Moja 

obľúbená kniha, Hlasné čítanie a pod. V ostatných vyučovacích predmetoch zaraďovať úlohy 

s diagramami, grafmi a tabuľkami , % a pod. a žiadať od žiakov vysvetlenie ich významu, 

prípadne samostatné návrhy na ich vytvorenie - pestovať v žiakoch lásku ku knihe a k literatúre 

- udržiavať tradíciu návštev koncertov, divadelných predstavení, galérií a pod.  

- pri vyučovaní žiakov so ŠVVP spolupracovať s odborníkmi a týmto žiakom venovať osobitnú 

pozornosť  

- prehlbovať poznatky žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných 

dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa  

- vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať tvorivý prístup a využívať variabilné metódy 

- používať všetky dostupné, učebné pomôcky, didaktické pomôcky a IKT a klásť dôraz na 

názornosť  

- uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, ktoré má 

motivačný charakter  

- rozvíjať matematickú, finančnú a informačnú a prírodovednú gramotnosť žiakov  

- viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, rozvíjať historické vedomie žiakov  

- vypestovať u žiakov zdravý spôsob života  

- rozvíjať u žiakov hudobné a výtvarné cítenie  

- naučiť žiakov samostatnej práci, ale aj skupinovej, tímovej spolupráce  

- pri súhrnnom hodnotení hodnotiť kvalitu vedomostí, zručností a návykov ako i usilovnosť a 

ochotu spolupracovať  



- uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, ktoré má 

motivačný charakter  

- vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti  

- využívať didaktické zásady výchovného vyučovania, vedeckosti, primeranosti, 

systematickosti, dôkladnosti, trvácnosti a spojenia teórie s praxou  

- v rámci výchovného poradenstva koordinovať starostlivosť o žiakov s výchovnými 

problémami a dôraz klásť na individuálny prístup pri riešení problémov  

- aktívne využívať prácu s počítačmi, tabletmi, internetom, dataprojektorom a interaktívnou 

tabuľou na vyučovacích hodinách  

- aktívne zapájať žiakov do projektovej činnosti školy  

- vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka 

a prihliadať na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť  

- vo vyučovacích predmetoch zamerať svoje výchovné a vzdelávacie pôsobenie na rozvoj 

kompetencií žiakov  

- naučiť žiakov autonómne sa učiť  

- byť schopný riadiť svoj časový rozvrh  

- viesť žiakov k sebahodnoteniu  

- neustále motivovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu  

- poskytovať všeobecné vzdelanie pre chápanie širších súvislostí vývinu sveta  

- zjednocovať postupy pri hodnotení a klasifikácii žiakov 

 - pokračovať v projektoch školy 

 - zamerať sa na projekty rozvíjajúce nové trendy vo vyučovaní  



- vplývať na učiteľov v oblasti vzdelávania, vo zvyšovaní atestácie a zainteresovať ich na 

celoživotnom vzdelávaní  

- účasť na školeniach – viď. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagógov v šk. r. 2021/2022 

 - podporovať inovačné a špecializačné štúdium  

- pripravovať kultúrne vystúpenia pre obec  

- organizovať podujatia súvisiace s ochranou životného prostredia, Deň Zeme, Deň vody, ...  

- navštevovať okresnú a školskú knižnicu a využívať ich vo výchovno-vzdelávacom procese i 

mimo vyučovacích aktivitách. Budovať školskú knižnicu ako odborné, informačné, študijné, 

internetové a čitateľské centrum najmä pre žiakov, pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov školy. Pozývať rodičov na vyučovanie aj mimo DOD. Využiť informačný obal 

žiaka – portfólio, v ktorom budú zhromaždené portfólio, v ktorom budú zhromaždené všetky 

grafické prejavy na vyučovaní. Tento mať pre rodičov stále k dispozícii na nahliadnutie 

- poskytovať informácie na uverejňovanie na web stránku školy, fotodokumentáciu z 

niektorých školských, či triednych akcií,  

- spolupracovať s materskou školou 

 – realizácia otvorených hodín pre predškolákov, organizácia niektorých spoločných akcií,  

- realizácia besied s príslušníkmi polície, vojska, zdravotníkmi, športovcami v súvislosti s 

plnením výchovných plánov školy / Boj proti obezite, Boj proti kriminalite, Boj proti 5 

obchodovaniu s ľuďmi, Výchova k ľudským právam/ na pôde školy alebo formou online 

sprostredkovania. 

3. Aktivity 

SEPTEMBER: 

Mesiac pozdravov a finančnej gramotnosti - Mgr. J. Lastičová, Mgr. K. Flajsová 

Bylinkový svet - začiatok medzinárodného eTwinningového projektu medzi školami v  SR a ČR. 

Zoznámenie. Logo. Prvé výzvy. - 4. A, 3. A - Mgr. J. Lastičová, Mgr. K. Flajsová 



Show your love - začiatok medzinárodného eTwinningového projektu medzi školami 15 krajín. 

Zoznámenie. Logo. Krátke videá. Dot day. - 4. A, 4. B - Mgr. J. Lastičová 

Maksík - matematická súťaž  - 1. - 4. ročník Mgr. J. Mešková 

10. 9. 2021 Deň s pápežom Františkom - celý 1. stupeň 

23. 9. 2021 Bezpečne na bicykli - Európsky týždeň mobility – umiestnenia: Jakub Ruml zo 4. 

B –  1. miesto, Tobiáš Hubčík z 4. B – 3. miesto, Júlia Floreková zo 4. A – 3. miesto a Sára 

Hanková zo 4. A –  5. miesto -  Mgr. J. Mešková 

24. 9. 2021 Návšteva Oravskej galérie a tvorivé dielne v galérie s p. Ž. Mäsiarovou - výroba 

šperkov s použitím byliniek - 4. A - Mgr. J. Lastičová 

13. 9. 2021 Medzinárodný deň čokolády (čítanie – Charlie a továreň na čokoládu, tanec, 

pieseň Čokoláda, ochutnávka, výroba jednohubiek) - Mgr. K. Flajsová 

21. 9. 2021 Svetový deň vďačnosti (plagát + video) - Mgr. K. Flajsová 

26. 9. 2021 Európsky deň jazykov – aktivity v rámci ANJ na 1. stupni 2. – 4. ročník  – Mgr. Janka 

Lastičová 

27. 9. 2021 Svetový deň srdca (rozhovor o dôležitosti srdca, list pre starkých, srdce v 

štvorcovej sieti, šarkan so srdcom) - Mgr. K. Flajsová 

29. 9. 2021 Svetový deň mlieka na školách (magické mlieko) – celý 1. stupeň 

29. 9. 2021 Hľadanie pokladu – ŠKD - Mgr. G. Vrabcová  

 

OKTÓBER:  

Mesiac úcty k starším - Mgr. E. Diešková, Mgr. A. Špavorová  

Bylinkový svet - medzinárodný eTwinningový projekt ČR a SR - Spoznávame bylinky. Tvoríme 

s bylinkami. Plnenie výziev. Obdarúvanie starkých a blízkych. FG. - 4. A, 3. A - Mgr. J. Lastičová, 

Mgr. K. Flajsová  

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-26/


Show your love - medzinárodný eTwinningový projekt - Láska ku Slovensku a vlajke. Láska k 

prírode. Medzinárodný deň stromov - 4. A, 4. B -  Mgr. J. Lastičová, Mgr. J. Mešková, Mgr. K. 

Šimeková, Mgr. T. Rosiarová  

Prebehlo Testovanie telesnej výchovy v 1. a 3. ročníku - Mgr. E. Diešková, Mgr. K. Krupová, 

Mgr. K. Flajsová, Mgr. M. Machajová  

1. 10. 2021 Deň úsmevu -  1. stupeň - zodp. Mgr. K. Flajsová  

4. 10. 2021 Medzinárodný deň zvierat – ANJ 1. stupeň - Mgr. Janka Lastičová  

7. 10. 2021 Deň vitamínov - ŠKD - Mgr. M. Suroviaková  

8. 10. 2021 Noc s Andersenom – 1. stupeň  

13. 10. 2021 vyhodnotenie súťaže Komora babky Želky. Ocenenia v rámci žilinského kraja:   

Výtvarná časť súťaže: Cena poroty za nápad: Judita Bystrianska 4. A  

Literárna časť súťaže: 1. miesto: Judita Bystrianska 4. A   

                                    2. miesto: Sára Hanková 4. A  

                                    Čestné uznanie: Martin Strapec 4. A  

Celoslovenskom kole súťaže Znalec babkinej komory získala Judita Bystrianska 2. miesto v 

literárnej a výtvarnej súťaži.   

Kvíz "Znalec Babkinej komory Želky" vyplnilo 100 žiakov. Vylosovaný bol Marek Jakubjak z 3. 

A triedy.  

  

20. 10. 2021 Divadlo Janka a Danka – 1. stupeň   

20.10.2021 Knižný Vševedko 2021 - zapojenie sa do regionáneho kola literárno - 

vedomostnej súťaže pre 4. a 5. ročník ZŠ - zodp. Mgr. Janka Lastičová  

21. 10. 2021 Odpustová sv. omša  - aktivity Ján Pavol II. (3. A)  

Hovorme o jedle - celý 1. stupeň - rozvoj finančnej gramotnosti - zodp. Mgr. A. Špavorová  



21. 10. 2021 Deň pôvodných odrôd jabĺk - aktivity zameranie na neplytvanie potravín - 

kompót, presnidávka, využitie šupky.... v rámci projektu Hovorme o jedle  

25. 10. 2021 Svetový deň cestovín - Mgr. K. Flajsová  

Jesenné dielne – tvorenie z prírodných materiálov - rozvoj finančnej gramotnosti -celý 1. 

stupeň - zodp. Mgr. J. Lastičová, Mgr. K. Flajsová  

Diagnostika čitateľskej gramotnosti 1. r - 3.r CPPP aP – program zameraný na prevenciu 

ťažkostí v čítaní a písaní. - Mgr. L. Kalužová  

Vnúčatá starým rodičom - zodp. Mgr. A. Laštíková  

Počas celého mesiaca prebiehali hospitácie - tie sú zapísané v TK - Mgr. Jana Mešková, Mgr. 

Janka Lastičová  

 

NOVEMBER:  

Bylinkový svet - medzinárodný eTwinningový projekt - . Tvoríme s bylinkami. Tvoríme 

metodický materiál. Plnenie výziev. Cood week - kódovanie. FG. - 4. A, 3. A - Mgr. J. Lastičová, 

Mgr. K. Flajsová  

Show your love - medzinárodný eTwinningový projekt -  Láska k prírode. Outdoor 

classroom day. Wordart. Puzzle. Code week.- 4. A, 4. B -  Mgr. J. Lastičová, Mgr. K. Šimeková, 

Mgr. T. Rosiarová, Mgr. A. Laštíková  

 4. 11. 2021 Outdoor classroom day – zapojenie sa do medzinárodnej akcie - celý 1. stupeň a 

ŠKD - zodp. Mgr. J. Lastičová   

4. 11. 2021 Enviroworkshopy v rámci projektu ,,Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku 

ochrany prírody a krajiny" - 4. A - Mgr. D. Dlholucký  

5. 11. 2021 - Show your love – online meeting učiteľov - zodp. Mgr. J. Lastičová  

8. 11. - 12. 11. 2021 - Týždeň s Pipi Dlhou pančuchou 3. A – Mgr. K. Flajsová  

8. 11. - 14. 11. Diagnostika čítania 1. stupeň - Mgr. L. Kalužová 



10. 11. - 16. 11. Code week – 4. A a 3. A pripravila v rámci spolupráce jednotlivých ročníkov 

kódované obrázky. Tie riešili žiaci 1. stupňa, žiaci 3. triedy MŠ a žiaci 2. stupňa - 5. A, 6. B, 7. A, 

7. B. Nadviazali sme spoluprácu s Oravskou knižnicou, ktorá sa stala súčasťou aktivity a šíri 

naše kódované obrázky pre návštevníkov mestskej knižnice - zodp. Mgr, J. Lastičová, Mgr. 

K. Flajsová  

11. 11. 2021 Šarkaniáda – voľnočasová aktivita, ŠKD - zodp. vychovávateľky ŠKD  

12. 11. 2021 Voda pre život - život pre vodu (celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe 

žiakov, próza, 2. kategória - žiaci 3. ročníka ZŠ - Marek Jakubjak, 3. A získal  

2. miesto v 2. kategórii (žiaci 3. ročníka ZŠ) – Mgr. K. Flajsová  

9. 11. - 13. 11. 2021 Informatická súťaž Ibobor –3. ročník, 4. ročník, 38 úspešných riešiteľov 

zo školy. – zodp. Mgr.Diešková, Mgr. Ľ. Chomisteková   

14. 11. - 2. 12. 2021 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - zapojenie sa do 

celoslovenskej charitatívnej akcie - celá škola - zodp. Mgr. J. Lastičová  

19. 11. 2021 Bubnovačka -  celý prvý stupeň - zodp. Mgr. K. Flajsová  

19. 11. 2021 S rozprávkou v galérii - 3.B - zodp. Mgr. M. Machajová  

20. 11. 2021 Deň stromov - fotografia -  zodp. Mgr. J. Lastičová  

21. 11.2021 Show your love - online meeting žiakov 4. B - zodp. Mgr. J. Lastičová  

24. 11. 2021 Zimná výzdoba okien  školy - ŠKD - zodp. Mgr. M. Suroviaková  

25. 11.2021 KPR a prvá pomoc pri poranení kože -  prezentácia a praktická ukážka ŠKD 

4.odd., zodp. K. Smeets 

29. 11. 2021 Stromy a my – zapojenie sa do fotografickej súťaže Oravskej Knižnice 1. B, 4. A – 

zodp. Mgr. J. Lastičová 

  

DECEMBER:  



Bylinkový svet - medzinárodný eTwinningový projekt – Vianoce, tvoríme darčeky, pohľadnice 

pre partnerské školy. Tvoríme metodický materiál. Plnenie výziev. Adventný kalendár s 

bylinkovými hádankami. FG. - 4. A, 3. A - Mgr. J. Lastičová, Mgr. K. Flajsová     

Show your love - medzinárodný eTwinningový projekt -  Láska k prírode. Pomáhame prírode 

- výroba kŕmidiel pre vtáčiky. Puzzle. We paint together - kolaboratívna práca - 4. A, 4. B -  Mgr. 

J. Lastičová, Mgr. K. Šimeková, Mgr. T. Rosiarová  

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - zapojenie sa do celoslovenskej charitatívnej 

akcie, odovzdaných bolo 40 krabíc - celý 1. stupeň - zodp. Mgr. J. Lastičová  

Darčeky pre rodičov, 3. A, 4. A – zodp. tr. učiteľky  

Jesseho strom,  3. A, Mgr. K. Flajsová    

Anjelská pošta - 1.B, 3. A, 3.B, 4. A – zodp. tr. učiteľky  

Svätá rodina putuje - všetci priebežne -  PaeDDr. A. Lakoštík  

29. 11. - 3.12. 2021 Týždeň s Pani Zimou – 3. A - Mgr. K. Flajsová    

3. 12. 2021  Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím - 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B - 

zodp. Mgr. J. Lastičová  

6. 12. 2021 Mikuláš pre deti z Istebného – Mgr. Jana Mešková 

16. 12. 2021 Hviezdoslavov Kubín - triedne kolá - zodp. triedne učiteľky  

                                                        - šk. kolo  - zodp. Mgr. A. Špavorová  

                                                           Próza: Strežová L., Poézia: Bartošová K.  

Biblionár - priebežne po triedach – PaedDr. A. Lakoštík  

Obraz sv. rodiny - PaedDr. A. Lakoštík  

Pytagoriáda - 3 .a 4. ročník  -  Mgr. J. Mešková  

Vianočné dielne - celý 1. stupeň - zodp. Mgr. A. Špavorová  

Vianočná rozprávka - divadielko – Mgr. J. Lastičová  

17. 12. 2021 Vianočné besiedky - celý 1. stupeň - zodp. triedne učiteľky  



Vianočné online video – 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 4. A,  - zodp. M. Leginusová  

Výzdoba okien školy - Mgr. M. Suroviaková  

EKO Vianoce – Mgr. G. Vrabcová  

Stavanie snehuliakov - vychovávateľky ŠKD  

15. - 17.12.2021 Vianočné besiedky  - vychovávateľky ŠKD  

  

JANUÁR  

Bylinkový svet - medzinárodný eTwinningový projekt – Tvoríme metodický materiál, pracovné 

listy. Recepty z byliniek Plnenie výziev. - 4. A, 3. A - Mgr. J. Lastičová, Mgr. K. Flajsová     

Show your love - medzinárodný eTwinningový projekt -  Láska k zvieratám. Fotografia, 

tvorenie na tému zvieratá. Projekty, komiks. Výroba príbytkov pre zvieratá z odpadového 

materiálu. Maľujeme medzinárodný kalendár na rok 2022 - kolaboratívna práca. Bezpečnosť 

na internete. - 4. A, 4. B -  Mgr. J. Lastičová, Mgr. T. Rosiarová  

10. 1. - 14. 1. 2022 Kapitán Kukuk a Snehuliacke ostrovy – 3. A, Mgr. K. Flajsová  

17.1. 2022 Spolu múdrejší - projekt doučovania žiakov - zodp. Mgr. A. Laštíková  

Projekt kompenzácia poplatku v ŠKD pre žiakov v HN a zo SZP - ŠKD - zodp. Mgr. A. Laštíková  

25. 1. 2022 MAKSÍK - 3.kolo - Mgr. Jana Mešková  

Medzitriedne súťaže a aktivity :   

Diagnostika čítania žiakov 1. roč.– Mgr. L. Kalužová – priebežne 

Týždeň hlasného čítania - Mgr. Krupová, uč. 1. – 4. roč. - marec 2022  

Veľkonočné dielne - Mgr. M. Tokárová, Mgr. D. Krupová   

Týždeň ku Dňu Zeme – Mgr. J. Lastičová 

Výtvarná súťaž – „ Moja mama“ – p. uč. Mgr. E. Diešková - máj 2022 

Noc v ŠKD – 2. roč. - máj 2019 - Bc. A. Chomisteková, učiteľky 2. ročníka 

Kytica vďaky matkám – učitelia 1. A, 1. B, 4. A, 4. B 

Miniolympiáda –  Mgr. A. Laštíková – máj 2022 


