
Adaptačný  kurz žiakov 1. ročníka 
 
Termín konania:    4. – 8. septembra 2015 
 

Organizačné pokyny a vysvetlivky ku skratkám: 
 

B1-  blok:  „Efektívne učenie" 
 

 problémy prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ,  
 učebné štýly, učebné postupy,... 
 odbúravanie stresu, riešenie problémov  mladých ľudí,... 

 
          Zodpovedá: Mgr. Andrea Sekáčová, sociálna pedagogička 
                               PhDr. Čičmancová, koordinátorka  
          Miestnosť: učebňa č. 013 
 
B2- blok: „Informatická a spoločenská výchova“ 
 

 knižničný informačný systém, vyhľadávanie materiálov,  
 výpožičné a knižničné služby, knižničný katalóg,  
 ponuky a aktivity pre žiakov strednej školy,... 
 všeobecné zásady spoločenského správania a spoločenského styku, 
 formy styku a ich pravidlá, osobný kontakt, pozdrav. 

 
  Zodpovedá: Mgr. Sabová 
  Miesto konania: Krajská knižnica v Žiline, školská knižnica SPŠS 
 
Žiaci majú zraz pred budovou školy nasledovne: 
 
piatok 4.9.2015 
 
 trieda I.E  o 7.50 h        zodpovedá: Mgr. Sabová 

                                                Mgr. Mihová 
(návrat do školy o 9.30  h)                                     9.30 h - 10.00 h  - školská knižnica 
 

trieda I.G o 10.00 h          zodpovedá: Mgr. Sabová 
                                                  PhDr.Lacináková 
(návrat do školy o 11.30 h)                                    11.30 - 12.00 h  - školská knižnica 
 

  pondelok 7.9.2015 
  

 trieda I.B  o 7.50 h        zodpovedá: Mgr. Sabová 
                                                Mgr. Rovňaníková 
(návrat do školy o 9.30  h)                                     9.30 h - 10.00 h  - školská knižnica 
 

trieda I.A o 10.00 h          zodpovedá:  Mgr. Sabová 
                                                   Mgr. Kulihová 
(návrat do školy o 11.30 h)                                     11.30 - 12.00 h  - školská knižnica 
   

 



utorok 8.9.2015 
  

  trieda I.C  o 7.50 h        zodpovedá: Mgr. Sabová 
                                                 Ing. Ďuratná 
(návrat do školy o 9.30  h)                                    9.30 h - 10.00 h  - školská knižnica 
 

trieda I.D o 10.00 h          zodpovedá: Mgr. Sabová 
                                                  Ing. Buchová 
(návrat do školy o 11.30 h)                                   11.30 - 12.00 h  - školská knižnica 
                                       

B3 - zdravotný blok  
 rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti správania sa v krízových a mimoriadnych 

situáciách , 
 základné techniky 1.pomoci,  
 predchádzanie nebezpečným situáciám, sebaobrana,  
 uvedenie do zásad zdravej životosprávy a  duševnej hygieny, relaxácia. 

    
  Zodpovedá: Ing. Dudoň  
  Miestnosť : učebňa č. 020 
 
 

B4- blok: „Prvé kroky k tolerancií“ a „ŽŠR sa predstavuje...“ 
 

 podpora psychického rozvoja žiakov,  
 tímová spolupráca, dôvera a vzájomná pomoc,  
 ako sa vyhnúť problémom so šikanovaním,... 
 Žiacka školská rada informuje o svojej činnosti a prezentuje svoje aktivity,... 

 
    Zodpovedá: Dr. Frťalová, členovia ŽŠR 
    Miestnosť: učebňa č.114 
 
B5 - športový blok:  „Možno sa budeme aj trochu báť“  
 
 Aktivita s fyzickou  záťažou  je zameraná na rozvoj sebadôvery: 
 

 je určená aj pre "nešportovcov" ako adrenalínový druh zábavy a netradičný zážitok, 
 každý žiak je pod neustálym dozorom skúseného inštruktora, ktorý mu radí, pomáha, 

prípadne fyzicky vypomôže, 
 všetky materiály používané v Gillaréne Žilina sú certifikované a podliehajú pravidelnej 

kontrole, 
 používajú sa celotelové úväzky, dvojité zaistenie a ochranné prilby, 
 pre samotnou aktivitou dostanú všetci účastníci inštruktáž a absolvujú praktický nácvik 

na zemi. 
 

           Do priestorov Gillarény si žiaci prinesú športovú obuv a športový odev. 
 
 
 
 
 
 



Odchod zo školy: 
 
piatok  4. 9. 2015 
 
 trieda I.A  o 7.50 h        zodpovedá: Mgr. Podolinský 
                                                             Mgr. Volcer 
(návrat do školy do 10.00 h) 
 
trieda I.B o 9.50 h          zodpovedá: Mgr. Kotvasová 
                                                             Mgr. Kuric 
(návrat do školy do 12.00 h) 

 
pondelok  7. 9. 2015 
 
 trieda I.C  o 7.50 h        zodpovedá: Mgr. Volcer 
                                                             Mgr. Kotvasová 
(návrat do školy do 10.00 h) 
 
trieda I.D o 9.50 h          zodpovedá: Mgr. Podolinský 
                                                             Mgr. Kuric 
(návrat do školy do 12.00 h) 

 
 

utorok  8. 9. 2015 
 
 trieda I.E  o 7.50 h        zodpovedá: Mgr. Kotvasová 
                                                             Mgr. Kuric 
(návrat do školy do 10.00 h) 
 
trieda I.G o 9.50 h          zodpovedá: Mgr. Podolinský 
                                                             Mgr. Volcer 
(návrat do školy do 12.00 h) 

 
Na presun zo školy do Gillarény a späť do školy  majú asi 20 minút. 
 
 

B6 – blok:  „Poznaj  okolie svojej školy a mesto Žilina“ 
 

 Prechádzka po meste spojená s odborným výkladom 
 
 Doporučená trasa:  
SPŠS  - Školská jedáleň – Jazyková škola  – Mariánske námestie - Mestský úrad - Nemocnica 
s poliklinikou – Plaváreň –   SPŠS 
 
piatok 4.9.2015 
                                        trieda I.A – RNDr. Žiaková 
                                                            Mgr. Bolo 
 
                                         trieda I.C – Ing. Krchová 
                                                            Mgr. Svobodová 
 
                                    



                                         trieda I.D  – Ing. Mikulová 
                                                             Ing. Makovníková 
 
                                         trieda I.E  – Ing. Meriačová 
                                                             Mgr. Dubec 
 
 pondelok 7.9.2015                
                                        trieda  I.G –  PhDr. Lacináková 
                                                             Ing. Ponechalová 
 
  utorok 8. 9.2015 
                                         trieda I.B –  Ing. Nemčeková 
                                                              RNDr. Višňovská 
                 

B7 - blok: 
„Kriminalita mládeže,  šikanovanie na školách a trestnoprávna 

zodpovednosť“ 
 

 prednáška a beseda s ppor. Benickou Marcelou, príslušníčkou   Mestskej 
polície v Žiline  

 
      Prednášky budú prebiehať v malej aule č.127 .          
      Do malej auly odvedú žiakov  tí učitelia , ktorí mali   so žiakmi  poslednú aktivitu podľa rozpisu.  
      Žiaci budú na prednáškach bez učiteľského dozoru. 
 

B8   - blok:  „Jogging mozgu"  
 

            Tréning mozgu a pamäti  zameraný na: 
 

 aktivizáciu rozumových schopností, 
 zvýšenie mozgovej aktivity, 
 cvičenie pozornosti, 
 úlohy na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti (logické úlohy, 

matematické hádanky, matematické predstavy,...) 
 Zodpovedá: RNDr. Sobčáková 
 Miesto konania: učebňa č.117 

 

TH - blok triednických hodín podľa plánu triedneho  učiteľa 
 
 Zodpovedajú: triedni učitelia 
 trieda I.A –  Mgr. Bolo           
 trieda  I.B – Ing. Nemčeková         
 trieda I.C –  Ing. Krchová       
 trieda  I.D – Ing. Mandáková             
 trieda I.E –  Ing. Meriačová                 
 trieda  I.G – PhDr. Lacináková                        
 
V utorok 8.9.2015 v bloku triednických hodín budú žiaci dostávať učebnice podľa pokynov Ing. Ilčíkovej. 
 
 
 
V Žiline dňa 2.9.2015                                                       RNDr. Elena Dorovská 
                                                                                                       ZRŠ 


