
V školskom roku 2014/2015 sme pripravili s 9.A krásny projekt Patróni, v ktorom 

spolupracujeme s malými kamarátmi – prvákmi, aby sa v našej škole dobre cítili a dokázali sa lepšie 

zorientovať v školáckom svete.  Hneď pri otvorení školského roka sme žiakom pripravili tabuľky 

s menami a kvietky, vďaka ktorým si každý deviatak našiel svojho zvereného prváčika, o ktorého sa 

bude po celý rok starať. Prvákov sme odprevadili do triedy, privítali ich a vedúca projektu – Stellka 

Privarová – im prečítala krátku báseň M. R. Martákovej s názvom Žiačik, aby sa im vystrašené očká 

troška rozjasnili.  

Na druhý deň sme prvákom pripravili pekný program – exkurziu po priestoroch našej školy. 

Vyzdvihli sme si prváčikov v ich triede a vzali za ruky. Ako prvú sme navštívili školskú knižnicu. Pred 

knižnicou žiakov čakala cukríková cestička, ktorá viedla k dverám školskej knižnice. V knižnici bolo 

pripravené rozprávkové kreslo pre pani riaditeľku, stoličky pre veľkých deviatakov a vankúšiky pre 

malých prváčikov. P. uč. K. Matisková prečítala nahlas rozprávku na počesť kysuckého spisovateľa 

Antona Pajonka, s ktorým sme v tejto knižnici besedovali. Po rozprávkovom uvítaní sa každá dvojica 

(deviatak so svojím prváčikom) predstavila, čím sa lepšie spoznali a prváci sa učili i schopnosti vyjadriť 

svoj názor, vystúpiť pred ostatnými. Prváci získali odvahu a nebáli sa prejaviť. Po predstavovaní sme 

sa zatočili a zopakovali si riekanku „Kolo, kolo mlynské“. Po tejto aktivite sme navštívili telocvičňu, 

kde žiakov čakala súťaž s názvom „Vidličky, vidličky, nože“, kde s veľkým smiechom súťažili chlapci 

deviateho a prvého ročníka, a dievčatá deviateho ročníka so svojimi prváčkami. V každej súťaži vyhral 

prvák a prváčka vecné ceny, a všetci ostatní boli odmenení cukríkmi. Na konci vyučovacej hodiny sme 

sa pobrali do triedy deviatakov, kde na prvákov čakalo cukríkové srdce. Na záver deviataci odprevadili 

svojich zverených prvákov do ich triedy. 

Deviataci sa k svojim úlohám stavajú skutočne zodpovedne a veľmi pekne spolupracujú 

s prvým ročníkom. Cieľom projektu Patróni je nielen vytvoriť spoluprácu žiakov, brániť šikanovaniu 

v škole, ale i vychovávať starších žiakov k manželstvu a rodičovstvu, zodpovednosti za iných a 

k rozvíjaniu empatie. Táto spolupráca má pre všetkých veľký význam a veríme, že do našej školy sa 

bude hlásiť stále viac a viac malých prvákov, ktorí sa nebudú musieť báť, že zostanú v našej škole 

stratení.    

     PaedDr. Ivana Kullová Matisková, triedna učiteľka 9.A 


