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Aktivity v rámci programu ´Škola bez nenávisti´ 
na mesiac október 2020 

 
 

Dni kultúrnej rozmanitosti - cieľom aktivity je upozorniť žiakov na 
dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a 
kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného 
vzdelávania a napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram. Tieto dni budú 
obohatené o aktivity rovesníckeho vzdelávania, tradičné popíjanie čaju 
s mliekom či ochutnávka muffinov, prezentácie krajín, ktorých jazyky sa 
učíme a aktivity, ktoré prispejú k budovaniu priateľskej školskej klímy 
a medziľudských vzťahov, podporia prvky demokracie, tolerancie 
a vzájomného rešpektu - GJAR 
 
 
Z: PK ANJ a PK cudzích jazykov, realizačný tím ŠBN  
           T: 26.–28.10. 2020 
 
 
 
Okresný súd - exkurzia na pojednávanie  - účasťou na trestnom 
pojednávaní sa žiaci prakticky oboznámia s fungovaním súdnej zložky 
štátnej moci, úlohou ktorej je nestranne a nezávisle chrániť práva všetkých 
subjektov spoločnosti, spravodlivo a objektívne dohliadať na dodržiavanie 
zákonov a ich porušovanie trestať. – 3. ročník 
 
Z: Mgr. D. Bessenyeiová      T: október 2020 
 
 
 
Modrá nezábudka - charitatívna akcia organizovaná pri príležitosti  
Svetového dňa duševného zdravia - každoročná jesenná aktivita Ligy za 
duševné zdravie. Koná sa okolo 10. októbra, kedy je Svetový deň 
duševného zdravia. Cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o 
problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná 
na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a 
pracovného života. /pomoc pri verejnej zbierke/ 
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Barlička - občianske združenie zamerané na napr.  obhajobu práv  telesne 
a zdravotne postihnutých jedincov – detí, mládeže a dospelých, integráciu 
telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti, podporu  výchovno - 
vzdelávacieho procesu.  
 
Z: PaedDr. Pavlovová, Žiacka školská rada             T: október  2020 
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