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JESENNÉ RADOSTI 

Nepotrebujeme vždy veľké investície na vynovenie obývačky či kuchyne. Vďaka 

prírodným zdrojom si môžeme atmosféru aktualizovať podľa jednotlivých ročných období. 

Aj jeseň nám ponúka zaujímavé prvky, ktoré vhodne skombinované vytvoria dekoratívny 

prvok s jesennou, trochu nostalgickou náladou. 

Veniec s jablkami 

Potrebujeme: 

- slamený veniec s priemerom 30 cm   

- seno   

- 3 zelené jablká    

- tri šípkové plody    

- lyko    

- na vzduchu tvrdnúcu keramickú hlinu    

- listy   

- modelársky nôž   

- valček   

- drôt 

 

Ako postupovať: 

Listy si vyrobíme z keramickej hliny. Hlinu najprv vyváľame na tenší plát, na ktorý 

položíme list a prejdeme po jeho povrchu valčekom. Do hliny sa otlačí štruktúra listu. 

Motív listu potom po obvode vyrežeme modelárskym nožíkom tak, ako vidíte na menšom 

obrázku. Takto si vyrobíme osem listov, ktoré necháme na vzduchu stvrdnúť. Veniec zo 

slamy obmotáme senom a vyzdobíme jablkami, hlinenými listami a šípkami. Všetky 

prírodné dekorácie pripevníme o základ so senom kúskom drôtu. Hotový veniec zavesíme 

na lyko a umiestnime na stenu.  

Kvetináč s jablkami 

Potrebujeme: 

- črepník s priemerom vrchného okraju asi 10 cm    

- hmotu na aranžovanie kvetov  

- seno   

- drôt    

     Stretol som sa s názorom, že pokiaľ 

niečo v živote chcete, tak to nedostanete. 

Bodka, jednoduché. Čo však dostanete, 

je akási príležitosť k tomu. Napríklad si 

želáte byť trpezlivý. Nuž, osobnosť sa 

vám záhadne sama nezmení. Zato však 

dostanete príležitosti, pri ktorých si 

trpezlivosť môžete trénovať. Inak 

povedané, čím viac trpezlivosti si želáte, 

tým viac napätých situácii zažijete. Až 

kým sa jej sami prirodzene nenaučíte. 

Mnohokrát nad tým uvažujem. Je to tak? 

Nie je to tak? Azda na tom trochu pravdy 

bude, veď pokiaľ si želám byť múdry, 

musím sa mnohému učiť. Inak to 

nejde. Čo ak si želám mať v triede 

rešpekt? Možno sa ocitnem medzi žiakmi 

bez autority, aby ma práve oni naučili, 

ako ten rešpekt budovať. Ktovie... Avšak 

jedno viem s určitosťou. Pokiaľ 

nedokážem prejaviť rešpekt a úctu k 

druhým, nemôžem ju čakať u seba. je to 

jednoduché. Rodič, ktorý v živote nikoho 

nerešpektoval, nezvládne naučiť svoje 

dieťa úcte k starším či iným autoritám. 

Nie je to niečo, čo si osvojíme z 

rozprávania, musíme to vidieť na vlastné 

oči. A preto rešpektujme sa navzájom a 

ukážme deťom, že byť úctivý nie je 

privilégium. Je to základ. 

šéfredaktor 
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- 6 červenožltých jabĺk   

- na vzduchu tvrdnúcu keramickú hlinu 

Ako postupovať: 

Podľa predchádzajúceho postupu vyrobíme 4 hlinené listy. Do črepníka vložíme hmotu na 

aranžovanie, do ktorej zastrčíme zväzky sena. Dekoráciu dozdobíme jablkami a hlinenými 

listami. Pripevníme kúskom drôtu, ktorý zastrčíme tiež do hmoty na aranžovanie. 

Inšpirácie na jesenné dekorácie: Nech je to farebné!   

Každý vie, že prvý dojem je najdôležitejší a neexistuje z neho reparát. Preto by ste mali 

venovať svojej predzáhradke a vstupu do domu náležitú pozornosť. Pozrite si inšpirácie a 

rady ako s minimálnou investíciou využijete všetko, čo jeseň ponúka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venček zo šípok 

Preneste si domov z prechádzky jesennú atmosféru. Nastrihajte si hlohy, šípky, bazu alebo 

aj trnky a dajte sa do príjemnej práce. 

Potrebujete: 

- šípky, tmavomodré trnky, čiernu bazu a červené hlohy 

- pletený kruh 

- záhradnícky drôtik 

- kliešte a nožnice 

Postup: 

Prírodný materiál si pripravte tak, aby ste mali na pracovnom stole kôpky bobuliek 

s krátkymi stopkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezmite do rúk vypletaný kruh a drôtik, 

ktorý obtočte okolo kruhu. Nechajte 

niekoľko centimetrovú rezervu, ktorú 

celkom nakoniec využijete pre výrobu očka 

na zavesenie. Prikladajte ku kruhu trsy 

s bobuľami a zakaždým silno obtočte. 

Jednotlivé skupinky bobuľových trsov 

umiestňujte bezprostredne pri seba, aby 

nepresvitala pletená konštrukcia kruhu. 

Na záver zakrúťte začiatok drôtika 

(niekoľko centimetrovú rezervu, čo ste si nechali) s koncom drôtika rovnakej dĺžky 

a obtočte tak, aby vzniklo očko, podľa možnosti skryté výzdobou venca.   

 

       



DETI, DETI, ČO Z VÁS BUDE? 

Sociológovia rozdeľujú ľudí na jednotlivé generácie z hľadiska časového obdobia, 

v ktorom sa narodili (v rozpätí približne 20 rokov), podobných záujmov, hodnôt 

a prevažujúcich vlastností. 

 

 

 

 

Generácia Baby boomers je označenie ľudí narodených počas ekonomickej prosperity 

v USA a inde vo svete nasledujúcej po 2. svetovej vojne. Generácia predchádzajúca baby-

boomerom sa označuje v USA za Tichú generáciu a nasledujúca za Generáciu X. 

Americkí demografovia do tejto generácie rátajú ročníky 1946 až 1964 počas ktorých rástla 

pôrodnosť, napriek tomu, že od roku 1957 bol zaznamenaný už pokles v pôrodnosti. Aj na 

Slovensku v tomto období bola vysoká pôrodnosť, ktorá po vojne nepretržite rástla až do 

roku 1952. V súčasnosti (rok 2017) je Generácia Baby boomers vo vekovom rozpätí od 53 

(nar. 1964) do 71 rokov, t.j. dostáva sa do dôchodkového veku. Táto skutočnosť podľa 

ekonómov výrazne zaťaží sociálny systém krajiny. Zo známych osobností medzi nich 

patria napríklad Bill Gates, Steve Jobs a Bruce Willis. 

Generácia X, či Gen X  nasledovala po Generácii Baby boomers. Tento generačný rad nie 

je presne ohraničený. Demografovia ju definujú od začiatku až polovice 60. rokov do 

konca 70. až začiatku 80. rokov 20. storočia. V rokoch 1978 a 1979 počet živonarodených 

detí na Slovensku prekročil 100 000 (tak ako v rokoch 1951 a 1952). Tento fenomén je 

dnes známy ako Husákove deti.  

Členmi Generácie X boli deti, ktoré vyrastali v období posunu sociálnych hodnôt a niekedy 

boli aj prezývané ako „deti s kľúčom na krku“. Bolo to z dôvodov redukcie možností 

dohľadu zo strany dospelých. V strednom veku sú podľa výsledkov výskumov aktívni, 

šťastní a dosahujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Zo známych 

osobností medzi nich patria napríklad Hugh Jackman, Julia Roberts a Dara Rolins. 

Generácia Y (angl. Millennials, t.j. „Deti milénia“) nasleduje po Generácii X (niekedy 

nazývanej aj „generácia MTV“). 

Pojem „Generácia Y“ sa prvý raz objavil v auguste 1993 v magazíne Advertising Age, 

pričom opisoval generáciu detí narodených v roku 1985 až 1995. Dnes už často označuje aj 

generáciu narodenú v začiatkoch 80. rokov 20. storočia a od polovice 90. rokov po prvé 

roky po roku 2000. Generácia Y sú z väčšej časti deti rodičov, ktorí sa narodili v 

povojnových rokoch, tzv. „baby boomerov“, a starších členov Generácie X.  

Vyrastali  v ekonomickom rozkvete a digitálne technológie majú doslova v génoch. Títo 

ľudia si nedokážu predstaviť deň bez mobilu, mali možnosť cestovať po svete, takže oveľa 

lepšie ovládajú cudzie jazyky. Často sa správajú dosť sebecky.  

Generácia Z, či Gen Z, (angl. Post-Millennials, iGeneration, Plurals, alebo Homeland 

Generation) je demografická kohorta ktorá nasleduje po Generácii Y (Millennials). Presné 

ohraničenie tejto generácie nie je stanovené. Podľa demografov by malo byť od polovice 

90. rokov 20. storočia po prvé roky od roku 2000. Zo známych osobností medzi nich patria 

napríklad Mark Zuckerberg, Justin Timberlaka a Adela Vinceová. 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A POHĽAD LEKÁRKY NA SEDENIE V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH 

 

Veľmi dôležitým je efektívne sedenie 

a úchop a čím skôr si ich školáci 

osvoja, tým lepšie sa im bude v škole 

pracovať a dariť, radí rehabilitačná 

lekárka MUDr. Dagmar Lizáková 

z Bratislavy. Ako to má vyzerať, 

môžete s deťmi nacvičiť. 

 

Za lavicou stáť?   

Dnešný štýl života pripomína skôr 



Homo sedentarius, človeka sedavého, oproti pôvodnému účelu, na ktorý bolo telo 

dizajnované. Testuje sa zavádzanie pracovných stolov pre dospelých, kde sa funguje “na 

stojáka“. Množia sa štúdie, ktoré vyhodnocujú efekt podobných lavíc pre žiakov. Pamätáte 

si z rozprávania starších generácií šikmé lavice? Postupne vymizli, z pohľadu vplyvu 

na chrbticu však podporujú sed s prirodzeným zakrivením krčného a driekového úseku 

chrbtice. 

Ako však so vzpriameným sedom skĺbiť naše klasické lavice? Takto sedieť totiž vydržíme 

pár minút, po chvíli sa zjaví únava, zhrbíme sa, je nám to nepohodlné. „Správny sed má 

pritom význam pre efektívne dýchanie, písanie, vývoj pohybového systému a pre pohybové 

návyky do budúcnosti,“ hovorí MUDr. Dagmar Lizáková. 

 

Ako sedieť a písať? 

Kým sa nových lavíc dočkáme, deti sa môžu naučiť zdravšiemu sedeniu už teraz.  

 

Primeraná výška stola a stoličky - aby nohy dieťaťa celou plochou spočívali na podlahe 

a ruky mohlo mať pohodlne položené na stole, s pokrčenými lakťami 

Panva na stoličke - pri písaní je najlepšie sedieť s panvou celou šírkou uloženou 

na stoličke, s ľahkým naklonením dopredu 

Stehná rovnobežne - pričom zákolenné jamy sa nedotýkajú okraja stoličky 

Kolená sú mierne od seba - a v pravom uhle 

Trup s vystretým chrbtom - je v ľahkom predklone smerom k lavici, no neopiera sa o ňu 

Ruky pokrčené v lakťoch - sú voľne uložené na lavici a umožňujú aj praktické natočenie 

zošita u pravákov pravým horným rohom smerom nahor, u ľavákov zase ľavým horným 

rohom nahor 

Zasunutá brada - namiesto predsúvania, ak dieťa naťahuje krk príliš blízko k lavici, aby 

lepšie videlo, neprospieva to ani chrbtici - treba zvážiť návštevu očného lekára a prípadnú 

korekciu zraku  

Dôležité je aj pero 

Ako správne uchopiť pero či ceruzu? Prečo je to vôbec dôležité? Správne znamená hlavne 

efektívne, aby sa deti vyhli zbytočnému výdaju energie. „Poznámky ručne zapísané 

do zošita sú pre zapamätávanie užitočné, ideálne, ak sú aj dostatočne čitateľné - a na to je 

dobrý úchop výhodný,“ vysvetľuje odborníčka, že optimálne je držať pero prvými troma 

prstami do tvaru štipky: palcom, ukazovákom a prostredníkom. Záleží aj na držaní ceruzy 

v primeranej výške relatívne blízko k papieru, sklone ceruzy pod uhlom cca 45°, 

a na pridržiavaní papiera druhou rukou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRAVCE  

Mravce lesné žijú pri kmeni veľkého smreka s veľkou kopou ihličia a listov.  Vlastné 

mravenisko so široko rozvetvenými chodbami a komorami siaha takmer dva metre hlboko 

do zeme. Spoločenstvo mravcov je ako jedna veľká rodina, v ktorej má každý svoje úlohy. 

Do veľkej rodiny mravcov patria robotnice, trúdy, a jedna alebo viac kráľovien.  

Mravčia kráľovná býva v najspodnejšej komore veľkého mraveniska. Vyjde nahor raz v 

živote, v slnečnom májovom dni.  

 

 

http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/chrbat-si-odnesie-cvicenim-mu-mozete-aj-ublizit-varuje-lekar.html
http://www.pluska.sk/izdravie/archiv/zdravie/lavaci-maju-vacsi-strach-ako-pravaci.html


Zaujímavosti:  

V jednom mravenisku žije asi 800 000 mravcov. Mravcovi patrí rekord - najlepší vzpierač 

a prepravca. Mravec, ktorý váži len 8 miligramov, dokáže zdvihnúť a preniesť korisť alebo 

rôzne predmety až 31 ráz ťažšie. So svojím nákladom vyhľadáva najpohodlnejšie cestičky, 

pričom ale nestráca orientáciu. Ak sú korisť, alebo predmet priveľmi ťažké, mravce ich v 

dokonalej súhre prenesú spoločne.  

Mravce dokážu aj liečiť, napríklad reumatické bolesti. Výťažky z mravcov vraj pomáhajú 

aj pri liečbe cukrovky. Toľko ku skutočným mravcom. Teraz niečo rozprávkové.... 

 

Ferdo Maravec 

 

Kto by povedal, že šikovný mravec oslávi 

tohto roku 84 rokov? Sympatická postavička, 

ktorá si vždy poradí s každou prácou a pomáha 

všetkým naokolo, sa zrodila v komiksoch 

a knihách Ondřeja Sekoru. Svetlo sveta uzrel 

Ferdo na stránkach novín. Pôvodne bol komiks 

určený dospelým , no keď sa pripravovalo 

knižné vydanie, autor príbehy trošku  uhladil, 

aby sa priblížili detskému čitateľovi.  

 

 

Hlavou hviezdou kultového animovaného filmu 

Mravec Z bol slávny režisér Woody Allen a ďalší 

známy herci, ktorí prepožičali svoj hlas kresleným 

postavičkám ako napríklad Jennifer Lopez alebo 

Sylvester Stallone, ktorý rolu Zetovho kamaráta 

nahovoril zadarmo.  

 

Hlas z rozhlasu 

 

Mravec sa volá aj 

moderátor 

Ľudovít „Mravec“ 

Jakubove. Manžel 

Petry Bernasovskej, niekedy spolu moderovali 

Ranný magazín na STV. Dnes je už len pevnou 

súčasťou rozhlasovej časti RTVS. 

 

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

 
Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. 

novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný 

Dušičky. Veriaci si dnes počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský 

život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú 

miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a 

vedeli sa obetovať pre iných. 

Ako povedal pre agentúru SITA katolícky kňaz Martin Kramara, Sviatok všetkých svätých 

je deň, ktorý ľuďom pripomína, že smrťou sa nič nekončí. 

Podľa katolíkov existujú tri ciele po smrti  

„Sviatok všetkých svätých nám pripomína ľudí, ktorí touto bránou už prešli a teraz žijú s 

Bohom. Teda nielen tých svätých, ktorých máme v cirkevnom kalendári, ale úplne všetkých, 

našich predkov, známych aj neznámych ľudí, ktorí po skončení statočného života na zemi 

prišli do neba,“ povedal.   

Podľa katolíckej viery existujú po smrti tri „destinácie” – nebeské kráľovstvo, očistec a 

večné zatratenie, hovorí Kramara. Ako „všetkých svätých” označujeme ľudí prežívajúcich 

večnú radosť s Bohom v nebi, toho, kto sa dostal do neba, vysvetľuje kňaz. 



„Okrem neba a pekla je tu ešte tzv. očistec, tam čakajú na vstup do Božieho kráľovstva 

ľudia, ktorí nezomreli s odmietnutím Boha, ale potrebujú sa ešte očistiť od dôsledkov zlých 

skutkov, ktorých sa v živote dopustili,“  dodáva Kramara. To sú podľa neho tzv. verní 

zosnulí – inými slovami, duše v očistci. 

Duše sa očisťujú od hriechov 

Cirkev veriacich povzbudzuje podľa Kramaru k modlitbe za zosnulých práve preto, že pre 

všetky duše v očistci na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky. „Prostredníctvom 

odpustkov, tohto duchovného daru posielaného zosnulým, sa duše v očistci oslobodzujú od 

dôsledkov hriechov, ktoré spáchali počas pozemského života,“ povedal s tým, že veriaci 

prichádzajú modliť sa na hroby, lebo je to jedna z možných podmienok pre získanie 

odpustkov, okrem spovede, modlitby a svätého prijímania. 

Sviečky na hroboch sú potom symbolickým vyjadrením ich modlitby a duchovného daru. 

Tiež pripomínajú život, ktorý vydáva svetlo a teplo, avšak zároveň sa pomíňa. „Sú aj 

obrazom vzkriesenia, lebo kresťania veria, že opravdivým Svetlom sveta je Zmŕtvychvstalý 

Kristus,“ dodal. 

V minulosti sa tento sviatok slávil 13. mája. Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávila 

v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám 

všetkých boh  ov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým 

svätým mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. 

mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých 

svätých.   

  

 

 

 

 

 

 

ROZPRÁVKA: ŠÍPKOVÁ RUŽENKA  

 

Dávno-pradávno v kráľovstve ruží žil kráľ s kráľovnou. A hoci vládli spravodlivo a ľud ich 

mal rád, neboli šťastní. pretože nemali deti. Nebolo dňa, aby si aspoň raz nezavzdychli: 

„Ach, keby sme mali aspoň jedno dieťatko!“ Raz, keď kráľovná zaháňala smutné 

myšlienky v záhrade, vyskočila z kráľovského jazierka žaba a takto sa jej prihovorila: 

Tvoje prianie sa splní. Do roka porodíš dcéru." Čo žaba povedala, to sa aj splnilo. 

Kráľovnej sa narodilo dievčatko ako obrázok. Prešťastný kráľ usporiadal kráľovskú oslavu. 

Pozval na ňu príbuzných, známych, ale aj sudičky, ktoré mali jeho dcére priniesť zázračné 

dary. V kráľovstve ruží ich žilo trinásť. Kráľ s kráľovnou si chceli sudičky uctiť a pohostiť 

ich na zlatých tanieroch. Ale beda! V kráľovskej kuchyni ich bolo len dvanásť. Trinásta 

sudička by zlatý tanier nebola mala, nuž ju radšej nepozvali.  

Slávnosť bola honosná. Keď' sa blížil jej koniec. sudičky vstali a jedna po druhej 

odovzdávali malej princeznej svoju nezvyčajnú nádielku: dobrotu, cnosť. krásu, bohatstvo 

a všetko, čo si len človek na zemi môže priať Keď skončila so svojím želaním jedenásta 

sudička. ako víchor vletela do kráľovskej siene sudička trinásta. Pristúpila ku kolíske, 

naklonila sa nad dieťatko a riekla: V deň tvojich pätnástich narodenín, princezná, pichneš 

sa do prsta a zomrieš!" Všetko navôkol stŕplo. Kráľovná zaplakala, kráľ zbledol. Svoje 

želanie však nevyslovila ešte dvanáste sudička. Kliatbu zrušiť nemohla, ale chcela ju aspoň 

zmierniť. Preto povedala: Nezomrieš. ale zaspíš na dlhých sto rokov. Z malej princezničky 

vyrastalo utešene dievča. Kráľovskí rodičia v strachu o život jedinej dcéry dali príkaz, aby 

z kráľovstva zmizli všetky pichľavé veci aj ruže. V deň, keď princezná dovŕšila pätnásť 

rokov, vyšiel si kráľovský pár na prechádzku. Princezná zostala na zámku sama, nuž 

chodila z komnaty do komnaty, až prišla ku dverám. Nikdy si ich dovtedy nevšimla. 

Poodchýlila ich a čo nevidí: zaprášené schody. Ruženka, hnaná zvedavosťou, vybehla až na 

samý vrch. A tam opäť dvere. l tie otvorila a vošla. Uprostred sedí starena pri kolovrate a 

pradie. „Dobrý deň, starenka,“ pozdravila princezná. Netušila, úbohá, že ju tu čakala 

sudička, ktorá prišla naplniť kliatbu. “Dobrý deň aj tebe, dievčička, a či by si mi 

nepomohla s vretenom? Treba ho podržať." „Pravdaže, pomohla," ochotne sa načiahla 

Ruženka za vretenom. V tej chvíli sa na jej prste zjavila kvapka krvi a Ruženka upadla do 

hlbokého spánku. Vedno s ňou aj celé kráľovstvo. Roky plynuli, zámok obrastal ružami a 

veľkými tŕňmi. A hoci tí, ktorí poznali príbeh spanilej Ruženky, dávno nežili, medzi 

ľuďmi sa o nej stále rozprávalo. Šípková Ruženka, takto si pomenovali princeznú 

kráľovstva ruži. Veľa princov a udatných rytierov sa pokúšalo o štastie. Mnohí sa chceli 

presekať tŕním, ale každý v ňom uviazol a zomrel ukrutnou smrťou. Všetko sa však raz 

skončí. Aj kliatba trinástej sudičky. Prešlo sto rokov a nastala chvíľa prebudenia...  

V kráľovstve sa objavil mladý kráľovič. Odkedy počul o Ruženke, nemal pokoja. Chcel ju 

vidieť stoj, čo stoj. Jeho pevná vôľa i ukončená kliatba premohli pevné a ostré tŕne. Dostal 

sa do spiaceho kráľovstva aj do veže, kde našiel krásu nevídanú. Neodolal jej a Ruženku 

http://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2014/11/kriz-cintorin.jpg


pobozkal. Len čo otvorila oči, ožilo celé kráľovstvo. Princezná s princom sa razom do seba 

zaľúbili a o pár dní bola svadba. Ak neveríš, choď do kráľovstva ruží. Určite tam dodnes 

spokojne nažívajú.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTOVANIE 5-2017 SA USKUTOČNÍ 22. NOVEMBRA 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dodatok č. 1 

k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2017/2018   

V kapitole 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY sa za časť 1.2. vkladá časť 1.2a, 

ktorá znie: „Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl 1. Testovanie žiakov 5. ročníka 

základných škôl (Testovanie 5-2017, T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) 

vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský 

jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov 

so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa 

programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  

Cieľom Testovania 5-2017 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na 

začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2017 poskytne školám spätnú 

väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné 

vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe 

z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2017 je vstupným 

testovaním na merania pridanej hodnoty v testovaných predmetoch. 

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné 

zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania 

vykonávajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania 

riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru 

pedagogických zamestnancov iných základných škôl. 

Informácie o Testovaní 5-2017 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5. 

 

GAMIFIKÁCIA JE KREHKÝ, ALE MIMORIADNE EFEKTÍVNY VZDELÁVACÍ 

MECHANIZMUS 

Podľa oxfordského slovníka znamená termín gamifikácia „zavádzanie herných princípov 

ako bodovanie, súťaživosť; pravidlá hry do rôznych oblastí.“  

 

Jednou z týchto oblastí je aj škola. Napokon, nie je to novinka známkovanie je predsa 

forma bodovania, škola má pravidlá a neraz aj súťaživosť. jediný problém je ten, že 

gamifikačný model účastníkov „hry“ až tak nenadchýna. Príčinou je, že nástroje, bežne 

používané v škole, sú skôr nástrojmi hodnotenia a kontroly ako pozitívnej motivácie. A 

nemuselo by to tak byt'.  

Ako priviesť ľudí k tomu, aby napríklad kupovali viac tovaru konkrétnej značky? 

Marketingoví odborníci investujú množstvo energie do vytvorenia rôznych súťaží alebo 

aktivít zameraných na zbieranie nálepiek, bodov, pečiatok čohokoľvek, čo by zákazník 

vnímal ako odmenu vedúcu k naplneniu svojej potreby. Ak si opečiatkujete papierik po 

nákupe troch káv, štvrtú získate zdarma. A tak pečiatkujeme.  

V škole žiaci tiež zberajú známky s vidinou odmeny - koncoročnej známky, prípadne 

prijatia na strednú školu či maturitného vysvedčenia. Ale povedzme si otvorene: medzi 

štyrmi pečiatkami a kávou zadarmo a dvanástimi rokmi základnej a strednej. dochádzky 

zavŕšenej maturitou alebo výučným listom je obrovský rozdiel. Málokto dokáže 

systematicky zbierať spomenuté pečiatky, nieto ešte systematicky vydržať toľké roky V 

lavici. Školský gamifikačný model nefunguje, niekedy by sa dalo povedať, že funguje 

opačne. Známky môžu totiž byť aj nástrojom na kontrolu, a nie odmenou.  

Napriek tomu je gamifikácia mimoriadne efektívna metóda, ktorá patrí medzi 

najskloňovanejšie pojmy didaktiky 21. storočia. Jej hlavným prínosom je zaujatie žiakov, 

vytvorenie vnútornej aj vonkajšej motivácie. Všetky pozitívne dôsledky hry sú pre učiteľa 



mimoriadne cenné. Bez záujmu a motivácie zo strany žiaka je učenie len nútenou 

činnosťou, ku ktorej nutne pociťuje odcudzenie.  

S kolegami z neziskovej organizácie EDULAB sme pred rokom stáli pred celkom 

náročnou výzvou. Ako nastaviť projekt zameraný na finančnú gramotnosť pre prvý stupeň? 

Nazvali sme ho Malá finančná akadémia, pretože sme začínali naozaj od začiatku a s 

malými žiakmi, ktorí sa práve udomácnili v malej a veľkej násobilke a v plynulom čítaní a 

písaní.  

 

Hlavnou zložkou projektu sa stala kreatívna hra „Naše mesto“, ktorá pre žiakov tvorila 

ústredný motív projektu. Počas celého projektu sa zmenilo známkovanie na výplatu. Žiaci 

si vytvorili vlastnú triednu menu, ktorú sami navrhli a nakreslili na dopredu pripravené 

bankovky. Učiteľ dostal k dispozícii metodickú príručku, v ktorej boli desiatky aktivít 

zameraných na finančnú gramotnosť spolu s interaktívnymi cvičeniami z 

portálu Kozmix.sk. Za ich realizáciu dostávali žiaci peniaze. Pracovali v skupinách, teda 

nezarábali ako jednotlivci pre seba, ale pre svoj tím.  

 

Druhou zložkou hry „Naše mesto“ bola veľká hracia plocha, ktorá sa vtesnala na dve 

spojené lavice. Každý tím tu mal vyčlenenú časť, na ktorej tvorili svoju mestskú štvrť. 

Chceli vysoké domy? Zoo uprostred jazera a rodinných domov? Alebo tiché predmestie s 

parkami a športoviskami? O tom rozhodoval tím žiakov, ktorí si za zarobené peniaze 

kupovali od učiteľa makety budov a tie potom lepili na hraciu plochu.  

 

Tímy boli štyri a každý staval svoju časť mesta. Iné to bolo s centrom - to bolo spoločné 

dielo celej triedy a malo obsahovať veľkú reprezentatívnu stavbu. Hrad, štadión, múzeum 

alebo zábavný park? O tom rozhodla trieda ako celok. Výsledkom bolo viac ako 300 miest, 

ktoré nás šokovali pestrosťou a kreativitou žiakov.  

 

Hra fungovala presne podľa našich očakávaní. Žiaci sa snažili zarobiť čo najviac peňazí, 

pretože chceli mať čo najlepšiu mestskú štvrť lepšiu, krajšiu, vyššiu ako spolužiaci. A to, 

samozrejme, znamenalo, že chceli čo najviac vzdelávania V danej téme. V druhej fáze bol 

tento súťaživý moment nahradený kooperáciou, keďže celá trieda tvorila centrum mesta 

spoločne. Žiaci sa učili témy z oblasti finančnej gramotnosti, rátali a míňali peniaze, tvorili 

rozpočty, plánovali mesto a jeho centrum, učili sa rozhodovať v skupine aj ako jednotlivci. 

To, čo sa žiaci počas hry naučili, siahalo ďaleko za hranice témy finančná gramotnosť. Pri 

jednom z osobných rozhovorov nám jeden žiak odpovedal na otázku, prečo sa mu páčila 

hra „Naše mesto“: „Pretože sme sa mohli my sami rozhodnúť, ako bude naše mesto 

vyzerať.“ Hra vytvorila priestor na sebarealizáciu žiakov v určitých mantineloch 

vytvorených pravidlami hry a predstavami ostatných členov tímu a triedy.  

 

Tento model sa nám natoľko osvedčil, že sme gamifikáciu zapojili aj do ďalšieho projektu 

- „Misia Modrá planéta s Kozmixom“, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu na 

prvom stupni základnej školy. Hra má podobný priebeh, len namiesto mesta budujú žiaci 

základňu na „Modrej planéte“, ktorej kolonizátormi sa v projekte stávajú. Hra je rozdelená 

na dve fázy: v prvej sa tvorí základňa a v tej druhej riešia jednotlivé tímy takzvané 

enviromisie zamerané na dopravu, energie, recykláciu a životný štýl. Každá misia prináša 

určité problémy, ktoré majú žiaci vyriešiť. Celý mechanizmus, samozrejme, obsahuje 

komplexné materiály pre učiteľa kredity za vzdelávacie aktivity, sadu pravidiel pre učiteľa 

i žiaka, hraciu plochu, makety budov základne, komplexné zadanie pre enviromisie. V 

podobe veľkých nástenných plagátov.  

 

Pozitívna spätná väzba hovorí jednoznačne v prospech zavádzania herných prvkov do 

vzdelávania. V Malej finančnej akadémii ohodnotilo hru „Naše mesto“ 87 % pedagógov 

ako výrazný príspevok k motivácii žiakov. K úspešnému implementovaniu gamifikačných 

metód je, samozrejme, potrebná príprava zo strany učiteľa. Ak má hra spĺňať vzdelávacie 

ciele, musia byť jej mechanizmy od začiatku tvorené s týmto zámerom. Inak sa stane, že 

hra ciele neplní alebo je ' to „len“ zábavná, a nie vzdelávacia aktivita.  

 

Viac' informácií o hre „Naše mesto“ a o „Misii Modrá planéta“ je možné získať na 

stránke akademia.kozmix.sk a misia.kozmix.sk.  

 

Zdroj: Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB  


