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PLÁN  PK OBN-ETV NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 
 
PK bude v tomto školskom roku pracovať v zložení: 
 
Vedúca PK: Mgr. T. Hrivnáková 
                                OBN-VI.B, VII.A, VII.D, VIII.A, VIII.C, IX.A,B,C  
                                 ETV-V.B, VI.C, VII.A, VIII.A, IX.B 
 
Členovia:   
                    Mgr.  Z.Mandalíková: ETV- V.C, VI.A, VII.B, VIII.B,C, IX.A 
              
                    Mgr. K. Astalošová:   NABV 
                                                                                  
                     Mgr. D. Murínová:    OBN – VI.A,C 
                     
                     Mgr. J. Rešovský:      OBN – VI.B, VIII.B 
                     
                     Mgr. K.  Labancová:  ETV – V.A, VI.B,  IX.C 
                     
                     Mgr.  Ľ. Hrončeková: OBN – VII.B,C 
                    
 
 
 

 
 
1. Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v predchádzajúcom školskom roku: 

Práca PK v predchádzajúcom školskom roku bola zameraná na problematiku šikanovania, 

agresivitu, záškoláctvo, diskrimináciu, násilie na školách, na trestnú činnosť mladistvých, na 

dodržiavanie Listiny práv dieťaťa, na práva a povinnosti žiakov, na netiketu pri vyučovaní 

komunikácie, na kiberšikanu, na drogovú prevenciu ale aj na vzájomné vzťahy medzi žiakmi 

a pod. 

Na hodinách ETV a OBN sme si pripomenuli rôzne výročia, pamätné dni a udalosti, ku ktorým 

sme pripravili rôzne aktivity, relácie do školského rozhlasu, zhotovili sme plagáty, organizovali 

besedy, exkurzie k pamätným miestam, videofilmy, CD, DVD, internet a prezentácie žiakov ale 

aj učiteľov. 

 



 

Pri príležitosti výročia SNP v spolupráci s PK DEJ a GEO sme  zorganizovali exkurziu do Múzea SNP 

v Banskej Bystrici a tak sme deťom priblížiť históriu nášho národa. Pre žiakov siedmeho a ôsmeho 

ročníka sme pripravili exkurziu do NR SR v Bratislave. 

 Na vyučovacích hodinách sme dôraz kládli aj na úctu k vlastnému národu a národnostiam, snažíme  sa, 

aby žiaci pochopili a rešpektovali kultúru, náboženstvá a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev.  

Na hodinách OBN mali žiaci 9. ročníka besedu s pracovníkmi banky. 

 Na Deň Zeme sme pripravili rôzne aktivity. Na hodinách ETV sme k danej problematike 

pripravili prezentácie, vyhotovili plagáty a reláciu do školského rozhlasu. 

Pre žiakov deviateho ročníka sa nám podarila zorganizovať beseda s príslušníkmi kriminálnej 

polície  a cieľom tejto besedy bolo aj oboznámiť žiakov s policajným systémom na Slovensku. 

Žiaci 9. ročníka si pripravili prezentácie v Power Pointe o finančnej gramotnosti, ku Dňu matiek, 

Deň Zeme a pod. Žiaci 5. ročníka pripravili projektové práce História mojej rodiny, Rodina 

a ja, Ako trávim čas so svojou rodinou. Žiaci 6. ročníka pripravili prezentácie na tému: 

História nášho mesta, Významné osobnosti nášho mesta a regiónu, Naša vlasť a EÚ. 

Žiaci 8. ročníka sa zapojili do Biblickej olympiády. 

Spolupracovali sme so žiackym parlamentom, s koordinátorom prevencie, s predmetovou 

komisiou DEJ- GEG. V minulom školskom roku ukončili tri vyučujúce etickej výchovy 

vzdelávanie: Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej 

výchovy. 

 
 
2.Hlavné ciele činnosti na tento školský rok: 

Medzi hlavné úlohy v tomto školskom roku bude  realizovať projekty a aktivity zamerané na 

prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvenciu a kriminalitu, záškoláctvo, bezpečné 

používanie internetu, eliminovať šikanovanie .Zvýšenú pozornosť venovať prevencii užívania 

legálnych drog u žiakov/ ako je tabak, alkohol/. Priebežne monitorovať zmeny v správaní žiakov 

a v prípade oprávneného podozrenia na porušenie zdravého vývinu, zabezpečiť ich aktívnu 

ochranu a tak predchádzať problémovému správaniu. Usporiadať aktivity na podporu zdravia 

a tak posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Na vyučovacích hodinách využívať aj prácu 

s počítačom, informácie získavať aj cez internet, venovať pozornosť aj takým stránkam, ktoré sú 



venované prevencii proti drogám, ochrane zdravia, prírody: www.bezpre.sk, www.iuventa.sk, 

www.prevenciasikanovania.sk a ďalšie stránky. 

Viesť žiakov k tomu, aby pochopili podstatu demokracie, práv a povinnosti občanov, 

rozpoznávali  protiprávne konanie a uvedomili si jeho dôsledky. Naučiť sa kultivovane 

vyjadrovať svoje myšlienky, názory a postoje. Rozvíjať medziľudské vzťahy v demokratickej 

spoločnosti, zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, 

súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských 

práv. V zmysle Listiny ľudských práv sa zameriame aj na eliminovanie problémov segregácie 

rómskych žiakov v škole. 

Na hodinách OBN a ETV zaoberať sa finančnou gramotnosťou žiakov a multimediálnou 

výchovou. Vysvetliť žiakom základné pojmy finančnej gramotnosti, ako je úloha peňazí, príjem, 

práca,  hospodárenie s peniazmi, úver, sporenie, investovanie, poistenie a podobne. Hlavnou 

úlohou je prostredníctvom zaujímavých vzdelávacích aktivít zvýšiť povedomie o financiách 

a o všetkom, čo s nimi súvisí. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, 

histórie, zvykov a tradícií sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich 

príslušníkmi dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. S prierezovou témou 

Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá sa vo 

svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym 

dedičstvom Slovenska. K danej problematike pripraviť aktivity, prednášky, besedy a tak zvýšiť 

informovanosť žiakov. 

 Pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka pripraviť exkurziu do NR SR v Bratislave a exkurziu na 

Bratislavský hrad – výstava k 200. výročiu Ľ. Štúra.  

Aj v tomto školskom roku naďalej venovať pozornosť všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu. 

Zapojiť sa do Detského činu roka a ďalej pokračovať v projekte Cesta k emocionálnej zrelosti. 

Pripraviť 1. ročník školského kola Olympiády ľudských práv pre žiakov 8. a 9. ročníka. 

Na hodinách si pripomínať rôzne výročia, pamätné dni ako Deň Ústavy/1.9./, Pamätný deň 

holokoustu/9.9./, vznik SR/1.1./, Svetový deň výživy/16.10./, Svetový deň mlieka/3.5./, Svetový 

deň nefajčenia/31.5./, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovanie s drogami/26.6./ 

http://www.bezpre.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/


Európsky týždeň boja proti drogám/46.týždeň/, Svetový deň prevencie AIDS/1.12./, Deň 

ľudských práv/10.12./ a ďalšie. K daným výročiam a pamätným dňom pripraviť relácie do 

školského rozhlasu. 

Na vyučovacích hodinách využívať aj učebné texty. Pri výchove a vzdelávaní využívať 

manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO.  

V rámci dopravnej výchovy v spolupráci s koordinátorkou dopravnej výchovy zorganizovať 

so žiakmi rôzne aktivity, kde sa žiaci oboznámia s dopravnými predpismi a prakticky si precvičia 

svoje zručnosti. 

Naďalej budeme spolupracovať s CPPPaP, so Zdravou školou, školským parlamentom, s PK 

DEJ a GEO a s PK SJL s koordinátorom prevencií, dopravnej výchovy a koordinátorom 

environmentálnej výchovy. Spoločne budeme organizovať rôzne akcie, aktivity, besedy, ankety, 

plagáty, výstavky a  pod. 

Na hodinách OBN a ETV budeme využívať multimediálnu učebňu a ďalšie informačné       

a komunikačné technológie, a to hlavne pri príprave projektov a na získavanie nových poznatkov. 

 
3. Konkrétne úlohy, ich rozdelenie a terminovanie 

 
Etická výchova 

5.ročník:  
V jednotlivých triedach pripraviť ovocný deň 
Zdravá výživa – beseda, aktivity                                                                        T: sept., október 
                                                                                                                             Z: vyuč. ETV 
 
Deň vody – rôzne aktivity, relácia do školského rozhlasu                                  T:marec                                                 
                                                                                                                             Z: Mandalíková 
 
   Exkurzia - čistička vody                                                                                   T: marec                                      
                                                                                                                             Z: Mandalíková 
 
 
Úcta k starším – relácia do školského rozhlasu                                                   T: október 
                                                                                                                             Z: Labancová 
 
Dopravná výchova - Deň bez áut                                                                        T: september 
                                                                                                                             Z: Sakálová 
 



                                         
                                                                                                                             
 
 
6.ročník 
Svetový deň nefajčiarov – DVD                                                                          T: november 
                                                                                                                              Z: vyuč. ETV 
 
Deň vody – Šetrenie s vodou – diskusia, beseda, aktivity                                   T: marec 
                                                                                                                              Z: vyuč. ETV 
 
Deň Zeme – relácia do školského rozhlasu                                                          T: apríl 
                                                                                                                            Z : Labancová                                                                  

 
Dopravná výchova - Deň bez áut                                                                         T: september 
                                                                                                                              Z: Sakálová 

 
                                                                                                                             

       7. ročník 
      Úcta k starším – príprava programu do Klubu dôchodcov ,                                   T: december 

vyhotovenie darčekov                                                                                            Z:Hrivnáková                                                       
                                                                                                                                 Mandalíková 

 
     Protidrogová výchova – aktivity, prednáška v spolupráci s Relaxom,                  T: február 
      s CPPPaP, koordinátorom prevencii na vybrané témy                                                                         

                                                                                                                          Z:Mandalíková 
   
     
      Deň Zeme- prezentácia                                                                                           T: apríl  

                                                                                                                                Z: vyuč. ETV 
 
Kiberšikana- besedy s spolupráci s CPPPaP                                                          T: priebežne 
                                                                                                                              Z:Mandalíková 
 
8. ročník 
Partnerské vzťahy- aktivity, beseda, video, DVD v spolupráci s hygienou           T:priebežne                                         
                                                                                                                              Z: Hrivnáková 
 
Profesionálna orientácia – beseda                                                                          T: priebežne 
                                                                                                                                Z: vyuč. ETV 
 



Deň Zeme- úprava okolia školy                                                                           T: apríl 
                                                                                                                             Z: Mandalíková 
 
9.ročník 
Šikanovanie – aktivity                                                                                           T: máj 
                                                                                                                               Z: vyuč. ETV 
 
Vzťahy medzi žiakmi                                                                                            T: jún 
                                                                                                                               Z: Hrivnáková 
 
Príprava darčekov  a pozdravov pre dôchodcov                                                   T: december                                             
                                                                                                                             Z: Mandalíková 
                                                                                                                                 Hrivnáková 
                                                                                                                                  
 
Mediálna výchova – práca s mediálnou učebnicou                                               T: február                       
                                                                                                                               Z: Hrivnáková 
 
Finančná gramotnosť – aktivity, vyhotovenie kalendára                                     T: január, febr. 
                                                                                                                              Z: vyuč. ETV 
 
Dopravná výchova- Deň bez áut                                                                           T: priebežne 
                                                                                                                               Z: vyuč. ETV 
 
 

 
Občianska náuka 

 
                                                                                                                                           
      6. ročník 
      Historické pamiatky nášho mesta – exkurzia, príprava projektu                          T: október 
                                                                                                                                     Z:Murínová 
                                                                                                                                         
    História nášho mesta – súťaž pre žiakov 6. ročníka                                                T: november                                                                                                      
                                                                                                                                     Z: Rešovský 
    
   7. ročník 
      Beseda so psychológom                                                                                        T: február 
                                                                                                                                    Z: Hrončeková 
         
     



    Beseda s poslancom mestského zastupiteľstva                                                      T:november                            
                                                                                                                                     Z: Hrivnáková 
   
   8. ročník 
     Kriminalita mladistvých – beseda                                                                          T: máj 
                                                                                                                                     Z:Rešovský 
     
     Finančná gramotnosť- ako správne šetriť                                                              T: jún 
                                                                                                                                     Z: vyuč.OBN 
   
 
    Prehliadka NR SR, Bratislavský hrad – 200. výročie Ľ. Štúra – exkurzia             T: september                                                                                    
                                                                                                                                     Z: Hrivnáková 
   
                                                                         
                                                                                                                                       
    Osvienčim - exkurzia do koncentračného tábora                                                     T: apríl 
                                                                                                                                     Z: Hrivnáková 
 
 
 
      9. ročník 
      Sociálna politika štátu – beseda                                                                             T: okt., nov. 
                                                                                                                                      Z:Hrivnáková 
                                                                                                                                          
   
     Profesionálna orientácia                                                                                         T: okt.,novem. 
                                                                                                                                     Z: Hrivnáková 
                                                                                                                                           Poliaková 
                                                          
      Téma: Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike – žiak dokáže pochopiť, že  
       väčšina finančných inštitúcií má svoje národné korene, ktoré častokrát určujú jej 
       charakter                                                                                                               T: jún 
                                                                                                                                     Z:Hrivnáková 
                                                                                                                                                                                          
 
                                                                          
                                                                                                                                      
    Osvienčim - exkurzia do koncentračného tábora                                                     T: apríl 
                                                                                                                                      Z:Hrivnáková 
 



 
 
     V rámci premetov SJL, DEJ, OBN, ETV spracovať projekty  prostredníctvom  
      odbornej literatúry a internetových zdrojov osvojiť si nové, neznáme vedomosti     
      o cudzích kultúrach, zvykoch, obyčajoch, náboženstvách, politických zriadeniach,  
       normách správania sa osôb v krajinách, z ktorých k nám prichádzajú migranti 
                                                                                                                                     T: október 
                                                                                                                                     Z: vyuč.OBN 
 
                                
 
 
  Náboženská výchova 
 
                                                                                                                                    
 
 Katechézy na Advent a Vianoce  
Advent začína doma                                                                                                  T: december 
Narodil sa Kristus Pán                                                                                               Z:Astalošová 
 
Katachézy na Veľkú noc  
Pôst 2016 
Krížová cesta pre deti a mládež 
Utrpenie a smrť Pána 
Veľká noc- najvýznamnejší kresťanský sviatok                                                      T: marec, apríl                                                                  
                                                                                                                                   Z:Astalošová 
 
Sedembolestná Panna Mária – Úcta k Panne Márii                                                   T: september 
                                                                                                                                   Z:Astalošová 
 
 Sviatosť birmovania                                                                                                 T: október 
Sv. František z Assisi – patrón ekológie                                                                                                            
                                                                                                                                  Z:Astalošová 
 
Príprava Biblickej olympiády 2015/2016  
Biblické knihy pre olympiádu 
Prvá kniha Samuelova 
1. stupeň súťaže – triedne kolá   do 30.11. 
2. stupeň súťaže – školské kolá    do 29.1. 2016                                                       T: november 
3. stupeň súťaže – dekanátne (okresné) kolá  do 9.-10. 3. 2016                               Z: Astalošová 
 



Zjavenie Pána                                                                                                            T: január 
 
Úcta k matke – Moja mama a ja                                                                                T: máj 
                                                                                                                                   Z: Astalošová 
Výlet – Skalka pri Trenčíne – najstaršie pútnické miesto na Slovensku                   T: jún 
                                                                                                                                    Z: Astalošová 
 
 
 
V Rimavskej Sobote 26.8.2015                                                      Vedúca PK OBN/ETV 


