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 Oľga Hodálová          
riaditeľka 

Vážení rodičia, milí čitatelia!  

  

      Aj v poslednom štvrťroku školského roka 2018/2019 sa udialo veľa zaujímavých 

akcií a podujatí,  ktoré obohatili našich žiakov o nové skúsenosti, úspechy i zážitky. 

Opäť sa chceme s Vami o ne podeliť prostredníctvom nášho  tretieho čísla       

Newslettera.    

        Napriek skutočnosti, že školský rok sa chýli k záveru, práca zamestnancov našej 

školy neustáva. Počas dvoch letných mesiacov sme si naplánovali viacero dôležitých 

aktivít.  

       Už 8. júla 2019 rozbiehame tri súbežné rekvalifikačné kurzy z oblasti strojárstva 

pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, ktoré potrvajú až do septembra. Záro-

veň bude prebiehať renovácia priestorov školy a najmä príprava  priestorov pre nový 

školský internát, nakoľko dňa 24. júna 2019 Zastupiteľstvo NSK rozhodlo o možnosti 

otvorenia nášho internátu už od 1. septembra 2019. Veríme, že počas leta dostaneme 

aj stavebné povolenie pre naše plánované investície – moderné tréningové haly. Sa-

mozrejme, opätovne budeme inovovať a aktualizovať  školské vzdelávacie programy, 

rozšírime spoluprácu v systéme duálneho vzdelávania predovšetkým s firmou Jaguar 

Land Rover, ale i ďalšími perspektívnymi zamestnávateľmi a čaká nás náročná prípra-

va organizačného zabezpečenia celého budúceho školského roka. 

       Tak nám držte palce, aby sme to v tých očakávaných horúčavách všetko dokázali 

zvládnuť. Prajeme Vám príjemné a krásne leto 2019 a tešíme sa na stretnutie s Vami 

v septembri! 
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GAUDEAMUS IGITUR  
Naši majstri kraja na celoslovenskej olympiáde stredoškolákov 

 
V marci sa uskutočnili majstrovstvá okre-

su vo futbale chlapcov stredných škôl na 

ihrisku FC Nitra za účasti 17 družstiev. 

Naši žiaci zvíťazili v ťažkej skupine, v kto-

rej bojovali aj proti Športovému gymnáziu 

Nitra a postúpili do finálovej skupiny. Maj-

strovstiev Nitrianskeho kraja v apríli 2019 

sa zúčastnilo 70 škôl. Naši žiaci neprehrali 

ani jeden zápas a zaslúžene vyhrali a opäť 

postúpili. Majstrovstvá  Slovenska sa hrali 

v Trnave 9. a 10. mája 2019 a boli súčas-

ťou olympiády mládeže Slovenska pod ná-

zvom Gaudeamus Igitur. Olympiády sa zúčastnilo vyše 1100 športovcov 

zo všetkých krajov Slovenska. Vo futbalovej súťaži, v ktorej sa zúčastnili 

naši žiaci, súperilo 8 tímov, teda víťazov krajov. Chlapci našej školy sa 

umiestnili na peknom 4. mieste v uvedenej kategórii a vytvorili úžasnú 

partiu.  Podali fantastický výkon a s obrovským nasadením i chuťou re-

prezentovali školu s nádherným dosiahnutým výsledkom. 

Ich športový výkon zhodnotil Mgr. Ivan Nagy, učiteľa telesnej a športovej 

výchovy: „Chlapci pristúpili k hre s maximálnym nasadením, ich správa-

nie, bojovnosť a záujem sú príkladné a ja ako ich pedagóg som na nich 

pyšný. Všetci máme nádherné zážitky a som šťastný, že môžem učiť deti, 

ktoré sú príkladom pre ďalších, ktorí budú ich nasledovníci. Vyslovujem 

veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili futbalovej súťaže a dúfam, 

že takéto zanietenie a um pretrvá aj u ich nasledovníkov.“ 

 

Ďakujeme za vynikajúci výkon a nádherné umiestnenie. 

Interaktívna diskusia na tému 

„Kritické myslenie a tolerancia 

k iným názorom“ 
 

Žiaci III.MEPG spolu s triednym učiteľom       

PaedDr. Ľubošom Némethom sa zúčastnili inter-

aktívnej diskusie na tému „Kritické myslenie a 

tolerancia k iným názorom“. Učili sa analyzovať 

zdroje informácií, kriticky ich posudzovať a na 

tomto základe si utvárať vlastný názor. Lektor-

kou bola Lucia Szórád, ktorá spolupracuje s via-

cerými mimovládnymi organizáciami a občian-

skymi združeniami. 
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Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku  

 
V rámci kultúrnych podujatí sa dňa 28. mája 

2019 zúčastnili žiaci našej školy činoherného 

anglického divadelného predstave-

nia  s názvom „The Onlines“,  v prevedení 

profesionálneho neštátneho divadla Divadel-

né centrum Martin.  Hlavnou témou predsta-

venia bol  virtuálny svet, v ktorom niektorí 

ľudia hľadajú svoje šťastie  a zmysel života. 

Príbeh inscenácie nám humorným spôsobom 

odhalil, ako to môže dopadnúť, keď presta-

neme odlišovať realitu od  „ideálneho“ sveta 

smajlíkov, lajkov a virtuálnych priateľov.  

Toto predstavenie nám poskytlo príjemný 

umelecký zážitok a zároveň bolo vynikajúcou 

lekciou anglického jazyka.  

Majstrovstvá 

okresu  

a majstrovstvá 

kraja v atletike 

žiakov stred-

ných škôl 2019 

 
Na atletickom štadióne 

v Nitre sa dňa 

29.03.2019 uskutočnila 

súťaž v atletike stred-

ných škôl za účasti sied-

mich našich žiakov. Sa-

muel Záhora - I.ETO 

obsadil vo veľmi silnej 

konkurencii krásne 1. 

miesto na majstrov-

stvách okresu v hode oš-

tepom, ako i 2. miesto 

v tej istej disciplíne na 

majstrovstvách kraja. Výborne sme reprezentovali 

aj v iných disciplínach, v ktorých sa nám podarilo 

získať ďalších 5 umiestnení do 10. miesta. Všetkým 

žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a za vyni-

kajúce výsledky. 

Súťaž mladých záchra-

nárov 2019 

 
Uvedená súťaž bola organizovaná 

Slovenským červeným krížom za 

účasti 11 zmiešaných družstiev. Naše 

súťažné družstvo bolo zložené  z 5 

chlapcov a 2 dievčat.    Obsadili sme  

7. miesto a zároveň ďakujeme náš-

mu družstvu za reprezentáciu školy. 

2 miesto nášho žiaka  

Samuela Záhoru na maj-

strovstvách kraja v atletike 

žiakov stredných škôl 2019 

Súťažné družstvá počas rozdávania inštrukcií 
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Verejná zbierka „Belasý motýľ“ 

 
Už 19-krát  sa dňa 14.06.2019 uskutočnila na celom 

Slovensku verejná zbierka pre dystrofikov. Verejnú 

zbierku do pokladničiek organizovali samotní členovia 

OMD v SR - ľudia s nervovo-svalovým ochorením. Aj 

naše žiačky z III. OKEL Alexandra Póšová a Lucia Ben-

cová vykonávali činnosť dobrovoľ níkov. Verejnou 

zbierkou sme chceli podporiť dva ciele: 

· vyzbierať finančné prostriedky na kompenzačné po-

môcky pre ľudí s nervovo-svalovým ochorením 

· informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová 

dystrofia, ale aj iných nervovo-svalových ochorení. 

Svalová dystrofia a iné nervovo-svalové ochorenia sú 

ochorenia svalov celého tela, spôsobujú bezvládnosť, 

odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. 

Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršu-

júci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. 

Výchovný koncert „Cesta k muzikálu“ 

 
Jednou z hlavných kritérií výchovy žiakov je aj ich pohľad na hudobný žáner. V tomto zmysle 

sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu v Olympii, Nitra. Svojimi ukážkami  predstavil 

jeden z najpopulárnejších hudobno–dramatických žánrov súčasnosti. Poslucháči sa tiež oboz-

námili s černošským spirituálom, džezom, šansónom, singspielom a operetou, ktoré vzniku 

muzikálu predchádzali. Program bol zostavený z najznámejších piesní a duetov, vtipne a po-

učne bol poprepájaný sprievodným slovom účinkujúcich. Mladí poslucháči tak zistili, že tzv. 

klasická a populárna hudba nemajú tak ďaleko od seba, ako by sa zdalo. Sú si veľmi blízke, 

majú spoločný základ, navzájom sa prelínajú a ovplyvňujú. Žiaci získali možnosť sa aj aktívne 

do koncertu zapojiť.  

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 
 

Sme škola, ktorá je aj strojársky zameraná 

a preto v rámci osvojenia si najnovších poznatkov 

tejto oblasti sa všetci žiaci našej školy zúčastnili 

na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. 

Možno konštatovať, že technologický boom je ne-

zastaviteľný.  Priemysel 4.0 si vyžaduje inovatív-

nosť. Znamená to byť SMART, odľahčiť ľudí, od-

strániť bariéry – kľúče, drôty, káble – zrýchliť pro-

cesy a využívať bezdrôtové technológie NFC, 

RFID, Bluetooth a WiFi vo všetkých oblastiach ži-

vota. Čo všetko môžeme zjednodušiť, aj aké sú 

limity a bezpečnosť nových technológií, to sme sa 

dozvedeli na tomto podujatí.  
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Návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre 
 

Knihy predstavujú pre nás zdroj 

informácií, poznania i oddychu. 

Žiaci I.MEMM triedy 2.mája 

a III.OKEL 10.mája 2019 ab-

solvovali v sprievode pána učiteľa 

PaedDr.  Ľuboša Németha hodinu 

slovenského jazyka a literatúry 

v Krajskej knižnici Karola Kmeťka 

v Nitre. Cieľom  bolo prehĺbenie 

si vedomostí i zručností 

z tematického celku „Práca 

s informáciami“. Zamestnankyňa 

knižnice pani Vágnerová poroz-

právala žiakom o histórii knižni-

ce, biskupovi Karolovi Kmeťkovi, 

v krátkej prezentácii pripomenula 

i sté výročie úmrtia Milan Rasti-

slava Štefánika, jeho život 

a dielo. Pútavou a praktickou formou si žiaci zopakovali i obohatili poznatky o knižných fon-

doch, databázach, primárnych a sekundárnych dokumentoch, katalógoch, rešeršných služ-

bách,  atď. Dozvedeli sa podrobnosti o  prevádzke knižnice, jej oddeleniach, o pravidlách vy-

požičiavania, sprievodných akciách, ale i o možnosti získať bezplatne členstvo. 

Návšteva určite prispela žiakom  k obohateniu ich vedomostí  i k vybudovaniu si  pozitívneho 

vzťahu ku knihám. 

Návšteva žiakov I. MEMM a III. OKEL triedy  

v krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre 

JOBEXPO 2019 
 

Dňa 17.04.2019 sme navštívili aj výstavu       JO-

BEXPO 2019 v priestoroch areálu výstaviska Agro-

komplex Nitra. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci tre-

tieho ročníka triedy III. MEPG v počte 24 žiakov 

spolu s triednym učiteľom p. Némethom 

a kariérnou poradkyňou p. Tomanovou. Okrem 

vystavovateľov, ktorí ponúkali poradenstvo ohľad-

ne ich budúcej kariéry a voľné pracovné príležitos-

ti sa žiaci zúčastnili aj prednášky, ktorú organizo-

valo Ústredie práce a sociálnych vecí a rodiny, 

Bratislava. Jednalo sa o interaktívnu prednášku 

s názvom „ Otvorení  svetu.....Ako na zahraničnú 

mobilitu“, žiaci sa dozvedeli výhody pracovných 

a študijných skúseností v zahraničí, ktorú viedla 

mladá lektorka zo spoločnosti Euroguidance – 

SAAIC.  V rámci  diskusie aj naši žiaci vyjadrovali 

svoje názory a  zaujímavé nápady ohľadom ich 

budúcej práce a pôsobenia v zahraničí. 

 Žiaci III. MEPG triedy na výstave JOBEXPO v pries-

toroch Agrokomplexu, Nitra 
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Divadelná kvapka krvi a Darovanie krvi pre Mišku 

 

V rámci projektu “Divadelná kvapka krvi”, ktorú 

organizuje Slovenský Červený kríž so spoločnos-

ťou Kaufland  darovali krv aj naši deviati žiaci z 

III. MEPG a II. PGMN triedy.  Urobili skutoč-

ne dobrý skutok, ktorý si zaslúži poklonu od nás 

všetkých. 

Mobilné odbery vo všetkých siedmich divadlách 

boli otvorené verejnosti od 8:00 do 11:00 hodiny. 

Divadelnou kvapkou krvi sme si zároveň tiež pri-

pomenuli Svetový deň  darcov krvi, ktorý každo-

ročne oslavujeme 14. júna. Cieľom kampane 

„Darovanie krvi pre Mišku“, ktorý sa konal 

dňa 14.06.2019, je vyzvať čo najviac ľudí, aby sa 

stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. krv-

ným prípravkom. 

Maturitné skúšky 2019 
 

V dňoch od 03. júna do 07. júna 2019 sa konali 

maturitné skúšky na SSOŠP DSA v Nitre. Matu-

ritné skúšky prebiehali z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk B1 a B2, ne-

mecký jazyk a teoretická časť odbornej zložky 

MS. Absolvovalo ju 96 žiakov, ktorí splnili všet-

ky podmienky k tomu, aby sa mohli ÚFIČ MS 

zúčastniť. Žiaci mali možnosť výberu jedného 

z 30 maturitných zadaní v predmetoch SJL, 

ANJ, NEJ a z 25 tém z TČOZ MS. Maturitné 

skúšky sa konali v pokojnej atmosfére bez 

akýchkoľvek rušivých momentov a mali dôstoj-

ný priebeh.  

Skúšobná maturitná komisia  

počas teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 

Prijímacie konanie pre škol-

ský rok 2019/2020 

Prijímacích  skúšok  v dňoch 13. 05. 2019  

a 16. 05. 2019 sa zúčastnili  aj žiaci zo zá-

kladných škôl, ktorí sa rozhodli študovať 

odbor  mechanik – mechatronik v duálnom 

systéme vzdelávania pre spoločnosť Jaguar 

Land Rover. Tieto prijímacie skúšky pozos-

távali okrem písomnej časti aj  z ústneho 

pohovoru a z praktickej časti -  riešením 

situácie a testu na polygóne s cieľom zistiť 

zručnosti a jemnú motoriku jednotlivých 

uchádzačov. Z veľkého počtu uchádzačov si 

spoločnosť vybrala šestnásť  najúspešnej-

ších, ktorých firma plánuje pozvať na ofi-

ciálne stretnutie vo firme Jaguar Land Ro-

ver.  

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 
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PREZENTÁCIA ŽIAKOV NITRIANSKEJ ŠKOLY V JAGUAR 

LAND ROVER 

Spolupráca v rámci systému duálneho vzdelávania 

V priestoroch nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover /JLR / prezentovalo svoje  práce 16 

žiakov prvého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej /SSOSP/ DSA. Od 

začiatku tohto školského roku sa pripravovali v rámci spolupráce so závodom JLR v systéme 

duálneho vzdelávania  v perspektívnom maturitnom študijnom odbore mechanik mechatronik. 

Pred prítomnými odbornými vedúcimi  pracovníkmi  automobilky teraz predstavili svoje zruč-

nosti, ktoré nadobudli v odbornom výcviku počas prvého ročníka svojho štúdia. Zástupcovia 

JLR ocenili dobrú odbornú úroveň prezentácií a kladne hodnotili aj nadobudnuté praktické ve-

domosti žiakov. 

Žiaci SSOSP DSA sa následne stretli s Russellom Lesliem, prevádzkovým riaditeľom nitrian-

skeho závodu Jaguar Land Rover, ako aj technologickými manažérmi lakovne a karosárne. R. 

Leslie vyzdvihol fakt, že sa žiaci už od začiatku prípravy na svoje budúce povolanie obozna-

mujú so všetkými technológiami,  s ktorými sa budú v budúcnosti stretávať. Spomenul aj svo-

ju 25 ročnú kariéru, ktorej štart prirovnal k začiatkom, aké zažívajú žiaci teraz. V tejto súvis-

losti R. Leslie povedal, že každý z nich má obrovské šance vypracovať sa v spoločnosti až po 

najvyššie pozície.  Všetko bude závisieť  na ich ochote pracovať,  na ich vytrvalosti, flexibilite  

a odhodlanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci SSOSP DSA, ktorí sa pripravujú v spolupráci s JLR v študijnom odbore mechatronik, ab-

solvujú praktickú časť výučby v prvých dvoch ročníkoch na škole. Využívajú pritom aj novovy-

budované robotické pracovisko - vzdelávacie centrum s rozlohou 200 štvorcových metrov 

a s kapacitou pre 24 študentov. Nachádza sa v ňom aj automatizačná linka a ďalšie moderné 

zariadenia, zamerané na Priemysel 4.0. Technológie a prístroje na pracovisku, ktoré patrí 

k najmodernejším v regióne,  sú v zmenšenom formáte rovnaké, aké sa používajú 

v automobilke. V záverečných dvoch ročníkoch štúdia sa budú žiaci pripravovať v praktickej 

časti výučby už priamo v nitrianskom závode Jagur Land Rover. Po úspešnom ukončení štúdia 

majú garantované pracovné miesto v automobilke. 
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Rubrika zriaďovateľa 

 

Podnetná návšteva v Duálnej akadémii v Bratislave 
 

Vedenie Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove spolu s primátorom mesta Michalom Re-

paským, zástupkyňami školského úradu a viacerými riaditeľmi základných škôl v Sabinove za-

vítali na Duálnu akadémiu /DA/ v Bratislave, ktorej súčasťou je stredná odborná škola auto-

mobilová. Na DA sa pripravujú budúci odborníci pre spoločnosti Volkswagen , Siemens 

a ďalšie špičkové slovenské firmy. Duálna Akadémia dlhodobo úzko spolupracuje so vzdeláva-

cou spoločnosťou Deutsch-Slowakische Akademien, ktorá sa stala pred dvoma rokmi zriaďova-

teľom sabinovského Gymnázia. 

Predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká informovala hostí o priebehu výučby. Teoretické 

a praktické vyučovanie sa strieda v týždňových cykloch, pričom študenti môžu využívať na 

praktické cvičenia tréningovú halu, dielňu pre autotronikov, ako aj špičkovo vybavené robotic-

ké pracovisko. Štúdium je bezplatné. Hostí zo Sabinova zaujímal pomer teórie a praxe pri prí-

prave študentov, ako aj ich možné uplatnenie po skončení stredoškolského štúdia. 

Návšteva Duálnej akadémie bola  súčasťou novej koncepcie sabinovského Súkromného Gym-

názia DSA, založenej aj na koordinácii aktivít so základnými školami v meste a tiež na prehĺ-

bení spolupráce s tamojším mestským úradom. 

       

                     

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Dielňa pre autotronikov Odborná učebňa                                                                                      

Hostia zo Sabinova v DA    
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Príprava žiakov ZŠ na výber povolania 
  

 

 

Bratislava 23. mája (Skolske.sk) 

 

Prezentácia životopisov. 

Tlačová agentúra TASR uverejnila správu o zaujímavom podujatí na Súkromnej základnej 

škole DSA na Mukačevskej ulici v Prešove. Tamojší deviataci v rámci výchovy k povolaniu 

prezentovali svoje životopisy pred zástupcami prešovských firiem, akademickej obce aj médií. 

Žiaci tak mali po prvýkrát možnosť vystúpiť pred publikom, predstaviť svoju osobnosť a vy-

svetliť, čo by v živote chceli dosiahnuť. 

Deviataci na Súkromnej základnej škola DSA na Mukačevskej ulici v Prešove absolvovali zau-

jímavý a užitočný tréning na budúci výber povolania. Pred pozvanými hosťami - zástupcami 

prešovských firiem, akademickej obce aj médií prezentovali svoje životopisy. Výstupy žiakov 

hodnotili a zároveň im radili ako spôsob prezentácie vylepšiť aj prodekan Fakulty manažmen-

tu Prešovskej univerzity Ján Dobrovič, predseda Coop Jednota Prešov Štefan Bujňák a ďalší 

hostia. Súčasťou príprav na akciu boli konzultácie samotných prezentácií s učiteľmi ZŠ, ako aj 

hodiny zamerané na nácvik prejavu. Mali za úlohou pripraviť žiakov, aby sa dokázali prezen-

tovať ako osobnosť, ktorá pozná svoj talent a vie, čo by v živote chcela robiť. Aj preto sa v 

prezentácii zamerali na otázky: Čo mi v škole ide? Na čo mám talent? Aké sú moje pozitívne 

vlastnosti? Na akú strednú školu by som chcel ísť a prečo? Na záverečných prezentáciách si 

dali záležať, aj preto mala akcia vysokú úroveň. Osobitne možno oceniť fakt, že žiaci mali po 

prvýkrát možnosť vystúpiť pred publikom a predstaviť svoju osobnosť a vysvetliť, čo by v ži-

vote chceli dosiahnuť. Prezentácia životopisov zapadá do konceptu orientácie škôl DSA na vý-

ber povolania. Ide pritom o súčasť vzdelávacieho procesu na škole, ktorý sa začína už vo 

štvrtom ročníku pri príležitosti ukončenia 

prvého stupňa. Žiaci už tu predstavujú 

svoje projekty pred rodičmi a spolužiak-

mi, čím sa formuje ich spôsob prezentá-

cie. 

V prešovskej základnej škole je už tretí 

rok nový zriaďovateľ DSA – Deutche-

Slowakische Akademien, dcérska spoloč-

nosť nadnárodného vzdelávacieho kon-

cernu EBG so sídlom v nemeckom Mag-

deburgu. Táto spoločnosť podporuje 

vzdelávací proces, ktorý sa realizuje v 

atmosfére vzájomného rešpektu učiteľov 

a žiakov. Jeho obe súčasti – výchovný a 

vzdelávací - sa navzájom dopĺňajú. Hlav-

ným cieľom je získanie kompetencií, kto-

ré sú potrebné v osobnom aj v pracov-

nom živote. Medzi priority, ktoré DSA ako 

zriaďovateľ na svojich 10 školách na Slo-

vensku preferuje, patrí medzinárodný 

rozmer, orientácia na povolanie a previa-

zanosť so zamestnávateľmi. 

 



NEWSLETTER  3/2019 
______________________________________________________________________ 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA                                                                  
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií                                     

Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

__________________________________________________ 

11 

Výchova k povolaniu na ZŠ v Považskej Bystrici 
  

 

 

Považská Bystrica 30. mája (Skolske.sk) 

 

Verejné prezentácie žiakov sú súčasťou vzdelávacieho konceptu. 
 

Tlačová agentúra TASR uverejnila správu o prezentáciách ročníkových prác ôsmakov na Súk-

romnej základnej škole DSA v Považskej Bystrici, na ktorých boli prítomní rodičia, poslanci 

mestského zastupiteľstva aj zástupcovia médií. Verejné prezentácie žiakov sú súčasťou vzde-

lávacieho konceptu nového zriaďovateľa ZŠ, ktorým sa stala pred troma rokmi Deutsch-

Slowakische Akademien, dcérska spoločnosť nad-

národného vzdelávacieho koncernu EBG so sídlom 

v Magdeburgu. 

Na Súkromnej Základnej škole DSA na sídlisku 

Rozkvet v Považskej Bystrici zorganizovali 1. roč-

ník verejnej prezentácie ročníkových prác ôsma-

kov na tému Miesta na Slovensku, ktoré sa oplatí 

vidieť a Porovnanie života na Slovensku a v Afrike. 

Bol to zaujímavý a užitočný tréning v rámci prípra-

vy na povolanie, ktorý žiaci absolvovali pred peda-

gógmi, rodičmi, ale aj hosťami, medzi ktorými ne-

chýbali ani poslanci mestského zastupiteľstva a 

tiež zástupcovia médií.  

Na prezentácie sa žiaci pripravovali postupne po-

čas celého roka. Zhromažďovali informácie o da-

ných miestach, formulovali svoje diskusné príspevky, učili sa ich prednášať a vytvárali si k 

nim aj počítačové prezentácie. Dôležitou súčasťou príprav boli pravidelné konzultácie žiakov s 

učiteľmi. Išlo o výmenu skúseností medzi jednotlivcami, ale aj v skupine. Na záverečných 

prezentáciách si dali záležať, a aj preto mali 

jednotlivé vystúpenia aj podľa hostí veľmi 

dobrú úroveň.  

Osobitne možno oceniť fakt, že žiaci mali po 

prvýkrát možnosť vystúpiť pred publikom a 

predstaviť jednak svoju osobnosť a jednak 

tému, ktorej sa venovali počas celého roka. 

Tieto aktivity zároveň zapadajú na škole do 

oblasti prípravy žiakov na povolanie, ktorá 

sa začína už vo 4.ročníku pri príležitosti 

ukončenia 1. stupňa. Štvrtáci sa predstavujú 

s vlastným ročníkovým projektom pod ná-

zvom Učíme sa pre život, v ktorom prezen-

tujú svoju záľubu a talent. Rodičia, učitelia a 

spolužiaci tak môžu vidieť širokú paletu záujmov. Striedajú sa  šport, tanec, spev a hra na 

hudobný nástroj, príroda, zaujímavé miesta na Slovensku aj história. Verejné prezentácie žia-

kov sú súčasťou vzdelávacieho konceptu nového zriaďovateľa ZŠ, ktorým sa stala pred troma 

rokmi Deutsch-Slowakische Akademien, dcérska spoločnosť nadnárodného vzdelávacieho 

koncernu EBG so sídlom v Magdeburgu. DSA je u nás najväčším súkromným zriaďovateľom 

materských, základných a stredných škôl. V jeho portfóliu sa dnes nachádza 10 škôl po celom 

území Slovenska. 


