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 V tomto školskom roku sa podarilo žiackej školskej rade splniť plán práce takmer na sto percent. Jediné 

podujatie, ktoré sa neuskutočnilo, bol školský ples, no členovia rady sa nevzdávajú. Zorganizovanie plesu si zaradili 

do nového plánu práce na ďalší školský rok, dúfajúc, že do tretice sa im ho podarí, v spolupráci so Žiackou radou 

Gymnázia M.Galandu, zorganizovať.  

 Okrem už tradičných podujatí, akými bezpochyby sú výlet za odmenu, Imatrikulácie, Mikuláš, Valentín, Deň 

učiteľov, stavanie mája, rozlúčka so štvrtákmi, si členovia rady na tento rok pripravili nové aktivity. Hneď na začiatku 

roka spustili rozhlasové vysielanie, ktoré bolo príležitostné a vždy tematicky spojené s nejakým zorganizovaným 

podujatím.  

V novembri zorganizovali Dni rady. Počas jedného týždňa cez prestávky členovia rady chodili po chodbách 

školy a pripravili rôznorodé hry pre študentov. Takýmto spôsobom chceli nielen žiakom spríjemniť prestávky, ale aj 

spropagovať svoju činnosť a zviditeľniť sa najmä v radoch prvákov. Popri hrách podávali informácie o tom, čo rada je 

a na čo slúži. Túto svoju činnosť a podujatia organizované na škole priblížili rodičom a ich deťom počas dňa 

otvorených dverí. 

Na konci novembra nás čakalo najväčšie podujatie – Schola ludus, ktoré bolo organizačne náročné. Celé bolo 

postavené na študentoch odboru animátor voľného času a ich vyučujúcich, kedy si títo študenti mali pripraviť 

animačné činnosti pre celú školu, čím sme chceli docieliť praktické uplatnenie teoreticky získavaných vedomostí 

študentov tohto odboru aj spolu so spätnou väzbou tak od spolužiakov, ako aj od vyučujúcich kľúčových predmetov. 

  Všetci členovia rady v rátane mňa sa prihlásili do projektu KomPrax, organizovaného Iuventou. Zúčastnili sa 

na školeniach, následne vypracovali malé projektové zámery a nakoniec ich zrealizovali, každý vo svojej obci, až na 

jeden, ktorý bol spojený so zbierkou pre sociálne slabých v našom meste pod názvom Radosť z Vianoc si zaslúži 

každý. Zozbierané oblečenie, hračky, knihy a dekoračné predmety pobalili do darčekov a odovzdali na mestskom 

úrade sociálne odkázaným občanom. Podujatie malo svoj program, počas ktorého vystúpili naše študentky s piesňami, 

básňami, zavolali si na pomoc hip-hopovú skupinu, ktorá učila deti tancovať obľúbený tanečný štýl a všetci spolu 

vyrábali rôzne vianočné dekorácie, ktoré zavesili spolu s primátorom na vianočný stromček vo vestibule mestského 

úradu a pod ktorým si našli zabalené darčeky. 

 Na druhý polrok si rada vymyslela tematické týždne (napr. Deň starých svetrov, Deň masiek), na ktoré 

pozitívne reagovali ich spolužiaci. Apríl musel priniesť niečo bláznivé a tým bol Deň bláznov, kedy si triedne 

kolektívy mali pripraviť spoločnú masku a najlepšie z nich boli ohodnotené. Vyzeralo to tak, že sa všetci bláznivo 

bavili. 

 Máj bol spojený s tradičným odprevádzaním štvrtákov na akademický týždeň. V tomto mesiaci sme sa už po 

druhýkrát zapojili do celokrajskej propagácie školských a mimoškolských zariadení pracujúcich a venujúcich sa 

deťom a mládeži – Bambiriáda. Oproti  minulému roku malo toto podujatie honosnejší nádych, pretože rade boli 

ochotní pomôcť niektorí vyučujúci a študenti. A tak na pódiu vystúpil ľudový súbor Prameň s hudbou a tancami, po 

nich orientálne tanečnice a nakoniec dramatický krúžok pod vedením pani Koričanskej a Marčekovej s krátkym 

divadelným predstavením pre deti. Všetky tri vystúpenia zožali obrovský úspech. Počas týchto a ostatných vystúpení 

bol náš stánok permanentne obsadený. Malých i väčších zaujali aktivity pripravené študentmi rady, rodičov zas 

informácie o škole. 

 Rada zrealizovala aj finančné zbierky. V predvianočnom období to boli pohľadnice UNICEF a v máji 

Modrý gombík na zabezpečenie pitnej vody pre deti v Zimbabwe. Začatú finančnú zbierku na podporu 

štúdia jedného vybraného dieťaťa v Afganistane presúvame na nasledujúci školský rok veriac, že sa nám 

podarí vyzbierať 200€ a podporiť gramotnosť v tak zaostalom a nepokojmi zmietanom štáte. 

 V neposlednom rade musím spomenúť, že toho roku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu 

s Gymnáziom M.Galandu a spolu s nimi pod dohľadom pani Mališovej a oboch školských koordinátoriek 

patríme k znovuzakladateľom Mestského parlamentu mladých. Mestské zastupiteľstvo fungovanie 

parlamentu na svojom zasadnutí schválilo a poskytlo mu priestory, ktoré si boli študenti v máji sami 

upravovať. V ďalšom školskom roku sa budú naši študenti teda realizovať i na pôde mesta činnosťami, ktoré 

si už pripravili a mali by spestriť život miestnej mládeže a podporiť spoluprácu škôl na teritórii mesta ako aj 

mestských parlamentov iných miest v okolí. Činnosť rady je podchytená a aktualizovaná na webovej stránke 

našej školy. O dôležitých podujatiach informujeme aj prostredníctvom publikovaných článkov v Teplických 

zvestiach. 

 V nasledujúcom školskom roku by sme chceli pokračovať tak vo všetkých starých ako aj v nových 

podujatiach, možno sa nám podarí vyjsť i s úplne novými akciami a naďalej sa zúčastňovať prínosných 

školení a seminárov.  

Na záver by som chcela už obligátne poďakovať za podporu vedenie školy a všetkých kolegov, ktorí 

ochotne a radi s nami spolupracujú. 

 



 

V Turčianskych Tepliciach dňa 25.6.2012  školská koordinátorka Mgr.Natália Zajacová 


