


• poskytnúť starostlivosť talentovaným a na štúdium 
disponovaným žiakom

• postarať sa o slabších žiakov, ktorí musia zažiť na 
škole úspech

• motivovať žiakov pri štúdiu a pri dosahovaní cieľov

• pracovať v atmosfére priateľstva, radosti, 
spolupatričnosti, dôvery a záujmu…





Čo preferujeme

• Dôraz na správne vedomosti

• Vyučovanie cudzích jazykov

• Digitálne vzdelávanie

• Školskú integráciu

• Skĺbenie tradícií s globálnym svetom

• Aktívne využívanie voľného času

• Zdravé návyky







• Znalosť cudzích jazykov otvára našim deťom nové 

možnosti a dvere do celého sveta. Aj preto vyučujeme       

v rozšírenej forme anglický jazyk už od 1. ročníka.

• Rovnako dôležitým základom pre ich budúce štúdium 

a uplatnenie sú aj prírodné vedy. Vyučovanie v 1. ročníku 

rozširujeme o hodiny informatiky.



Anglický jazyk Informatika



ako vzniká energia, aké sú spôsoby jej premeny, odkiaľ pochádza, ako fungujú zariadenia na prípravu tepla

interaktívne vyučovanie

http://www.borodacova.sk/kamaratka-energetika/






Tešíme sa na telocvik
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http://www.borodacova.sk/recitacia-poezie-a-prozy-hviezdoslavov-kubin/
http://www.borodacova.sk/recitacia-poezie-a-prozy-hviezdoslavov-kubin/


Školský špeciálny pedagóg

• Poskytuje odbornú starostlivosť žiakom 

vzdelávajúcim sa formou integrácie,

• Podieľa sa na vypracúvaní individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu 

vzdelávania dieťaťa,

• Poskytuje individuálne špeciálno-

pedagogické, terapeutické a rehabilitačné 

služby,

• Poskytuje konzultácie, odborné poradenské 

služby a metodickú pomoc pedagógom,

• Spolupracuje so školským psychológom, 

výchovným poradcom, s poradenskými 

zariadeniami.

Školský psychológ 

• Je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. 

• Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu na 

škole. 

• Spolupracuje pri včasnou odhaľovaní detí s 

poruchami učenia (porucha písania, čítania, 

počítania), žiakov s problémovým 

správaním, nadaných žiakov. 

• Venuje sa každému, kto potrebuje jeho 

pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným 

problémom.



Spolupráca s CPPP

Kolektívne intervencie



Priateľstvo, 
strata, 
smútok, 
nádej, 

nový začiatok
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Výtvarno-
dramatický 

program



Na našej škole 
nájdete v rámci 
Školského klubu 
detí bohaté 
umelecké, 
poznávacie a 
športové aktivity.

Okrem toho  
ponúkame pestrú 
paletu záujmových 
útvarov rôzneho 
zamerania.



V Školskom klube detí si 

žiaci rozvíjajú svoju 

kreativitu, sú aktívni v

pohybových činnostiach, 

zapájajú sa do 

spoločných hier, riešia 

zaujímavé hlavolamy a 

zábavné hádanky.





MDD, TANEC V ŠKD, ŠARKANIÁDA, 
HALLOWEEN, MINI TALENT ...











LVVK 2020 Bachledova dolina

Fandíme hokeju                           Beseda s policajtom 2021                              Deň mlieka

Plavecký výcvik pre žiakov 1.- 4.

Kurzy, besedy, projekty, aktivity

Korčuliarsky kurz ZŠ V. Dzurilu

http://www.borodacova.sk/4418-2/
http://www.borodacova.sk/4418-2/




Ale aj s čertom   

Mikuláš v škole



https://www.borodacova.sk/navsteva-mikulasa-2/


http://www.borodacova.sk/imatrikulacia-prvakov/




Aktivity našich prvákov



Exkurzia Viedeň
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Pri dramatizácii rozprávky 

Ťahal dedko repu a 

Rukavička si deti hravou 

formou  precvičili svoj 

jazýček, upevňovali 

kamarátske vzťahy, rozvíjali 

fantáziu a predstavivosť. 
Dňa 6.12. zavítal  

do MŠ Mikuláš aj 

s anjelom a čertom. 

Vypočuli si básničky 

a pesničky. 

Najväčšiu radosť 

mali deti z balíčkov 

so sladkosťami.            

Na Karneval prišli 

princezné, šaškovia, 

zvieratká a rôzne iné 

rozprávkové 

postavičky. Súťažilo sa 

o najlepšieho 

tanečníka a masku.

Naše škôlkarské aktivity





www.borodacova.sk

tel.: 02/43630904         skola@borodacova.sk

http://www.borodacova.sk/
mailto:skola@borodacova.sk 

