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AKACIE V NAŠEJ

Č
Pandémia, ktorá zasiahla celý svet ovplyvnila aj

spôsob vzdelávania.

Učitelia ako aj deti sa museli vyrovnať

s vyučovaním v online priestore. Napriek krízovej

situácii sme sa nevzdali. Rozhodli sm
e sa skvalitniť

a uľahčiť vzdelávanie žiakov pomocou programu

Google Classroom. Svoju šikovnosť a kreativitu

preukázali naši žiaci aj v
rámci dištančnej výučby.

ŇŇ

V stredu 2. 9. 2020 otvorila brány naša
škola pre 613 školákov, z toho 74 prvákov.
Prváčikov prišiel povzbudiť aj pán starosta
Mgr. Zoltán Pék a vedúca školského úradu
pani Beáta Biksadská. Slávnostná
triednická hodina prebehla v kmeňových
triedach za prísnych bezpečnostných
opatrení. Prváčikov a druháčikov privítali
novovymaľované triedy. Tak veľa zdaru do
nového školského roku.
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Od začiatku školského roku 2020/2021 sa na ZŠ Podzáhradnej
spustila prevádzka zrekonštruovanej školskej kuchyne
s jedálňou. Miestna časť Podunajské Biskupice umožnila
našim zamestnancom školskej kuchyne pracovať v nových a
moderných priestoroch. Zmena nastala aj v personálnom
obsadení zamestnancov. Pod vedením pani vedúcej Andrey
Dullovej sa kvalita stravovania aj poskytovania služieb
posunula na oveľa vyššiu úroveň, ako tomu bolo doteraz.
Platby za stravu aj odhlasovanie obedov škola realizuje
prostredníctvom aplikácie strava.cz., čo umožňuje stravníkom
mať neustály prehľad o platbách, odhlasovaní obedov a pod.
Usmiaty pán kuchár s pani kuchárkami a pomocnými silami
prispievajú k dobrej nálade a ku kvalitnejšej strave v našej
jedálni. Spokojnejší sú aj rodičia a učitelia. Preto sa touto
cestou chceme poďakovať všetkým zamestnancom školskej
kuchyne za ich namáhavú prácu, ústretovosť a milé úsmevy.
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V pondelok 21.9.odcestovali naši piatacido školy v prírode.
Tento rok sa konala v krásnomprostredí
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Verejná zbierka Biela pastelka prebieha na

Základnej škole Podzáhradná každý rok. Oficiálne

ju organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich

a slabozrakých Slovenska na základe registrácie

Ministerstva vnútra SR. Ambasádorkou 19.

ročníka zbierky je úspešná slovenská moderátorka

Adela Vinczeová. Všetci naši žiaci sa na ňu

každoročne veľmi tešia, lebo vedia, že majú

možnosť prispieť na dobrú vec. Tento rok sa

zapojili aktívne nielen pedagogickí

a nepedagogickí zamestnanci školy, ale aj žiaci,

ktorí chceli prispieť ľubovoľnou sumou. Výnos

z verejnej zbierky slúži na podporu ľudí so

zrakovým postihnutím.

Č

Ň
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Napriek tomu, že minulý školský rok bol iný, naši žiaci nezabudli na Peťka

a nazbierali mu veľké množstvo vrchnáčikov. Podarilo sa nám niekoľkonásobne

prekonať predchádzajúci rok a vyzbierali sme vyše 1000 kg. Najviac

vrchnáčikov sa podarilo nazbierať 2.A. Veľkým množstvom prispeli aj triedy

4.A, 2.C, 8.A, 1.B, 1.A. V mene rodiny by sa chcela naša škola

úprimne poďakovať všetkým ľuďom, ktorým osud malého Peťka

nie je ľahostajný a rozhodli sa mu pomôcť. V tomto školskom

roku zber pokračuje.

Č
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Prišiel aj Mikuláš...



ÚSPECHYNAŠICHŽIAKOV
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P. O. Hviezdoslav bol významným slovenským spisovateľom. Na

jeho počesť každoročne realizujeme v triedach 1. stupňa triedne

kolá súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

Najúspešnejší žiaci triedneho kola ďalej postupujú do školského

kola.
Najúspešnejší žiaci v prednese poézie boli:

1. miesto získala Klára Kusovská 4.B

2.miesto získala Barbora Bartoňová 3.A

3.miesto získala Lucka Molnárová 2.D

Cenu poroty získali Lea Bartovicová z 3.A a Simona

Jančulová zo 4.C.

Najúspešnejší žiaci v prednese prózy boli:

1. miesto získala Nataša Majerčáková 4.B

2. miesto získala Martina Marázová 4.A

3. miesto získala Agáta Csermáková 3.C

Cenu poroty získali Saša Hrušovská zo 4.B a Emma

Kvak z 3. B.

Vo štvrtok 7. mája sa na celom Slovensku konali okresné kola chemickej olympiády kategórie D, ktorá je
určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská komisia CHO v spolupráci
s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre deti dištančnú formu olympiády.
V súčasnej krízovej situácii nebolo možné uskutočniť olympiádu.
Na stránke IUVENTY boli vo štvrtok presne o 14. hodine zverejnené súťažné úlohy, ktoré deti museli

v určenom časovom limite vypracovať a zaslať elektronickou poštou predsedovi okresnej komisie. Okrem
teoretických úloh riešili deti virtuálne aj praktické úlohy, ktoré boli doplnené o experimentálne výsledky
a pozorovania.
Tejto netradičnej olympiády sa zúčastnili z našej školy aj žiaci 9.B konkrétne Dominik Vlasatý a Daniel
Viskup, ktorý získal v okresnom kole Bratislava II najviac bodov. Súčasne postúpil do krajského kola.
Gratulujeme!
Vo štvrtok 28. mája sa uskutočnilo krajské kolo 56. ročníka Chemickej olympiády, na ktoré postúpili všetci
úspešní riešitelia okresných kôl. Aj krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou. Úlohy boli zverejnené
presne o 14.00 hodine na webovej stránke Slovenského inštitútu mládeže IUVENTY. Na vypracovanie úloh
bol určený časový limit. Svoje riešenie museli deti odoslať predsedníčke krajskej komisie. Na vyhľadávanie
správnych odpovedí v knihách resp. na internete nebol čas. Krajského kola sa zúčastnilo 54 detí z celého
Bratislavského kraja. Našu školu reprezentoval Daniel Viskup z 9.B, ktorý mal v okresnom kole najviac
bodov. Aj teraz Daniel preukázal svoje výborné znalosti. V teoretickej časti získal 60 bodov, čo je 100%
bodov, v praktickej časti stratil len 3 body, spolu tak získal 77 bodov. V krajskom kole sa neurčovalo v tomto
roku poradie. Daniel Viskup obsadil v neoficiálnom poradí výborné 3. miesto. Gratulujeme!
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Minulý školský rok sa z dôvodu pandémie
uskutočnila celoslovenská súťaž ̶
MATEMATICKÝ KLOKAN online formou.
Výsledky súťaže prišli až tento školský rok.
Organizátori súťaže skonštatovali, že výsledky
nemajú takú výpovednú hodnotu, ako po
minulé roky. Preto sa rozhodli odmeniť
každého žiaka prihláseného do súťaže.

Do súťaže sa zapojilo z I. stupňa 132 detí
a z II. stupňa 14 detí. Všetci žiaci dostali
diplomy a darčeky. Tým, ktorí sa zapojili (146
detí) online, gratulujeme a ďakujeme, že to
zvládli.

Vďaka patrí aj pani učiteľke Zuzke
Koháryovej, ktorá každý rok túto súťaž
organizuje.
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Dňa 9.12.2020 sa na našej
škole uskutočnil 42. ročník
c e l o s l o v e n s k e j
matematickej súťaže:
PYTAGORIÁDA.
Úspešní riešitelia

z triednych kôl postúpili do celoškolského
kola. V tejto ťažkej epidemiologickej situácii
prezenčne súťažilo 25 žiakov z 3. a 4. ročníka.
A tu sú výsledky:
Úspešní riešitelia za 3. ročník:
1. Púchy Jakub 3.C
Kakulová Alica 3.A

2.Orosz Martin 3.A
3.Kendrová Kristýna 3.D
4.Čikasová Karolína 3.B
5.Bartek Tomáš 3.B
Prieložný Martin 3.B

Úspešní riešitelia za 4. ročník:
1.Lipovská Michaela 4.A
2.Tallo Adam 4.B
3.Šebeňová Zuzana 4.A
4.Kovácsová Emilly 4.A
5. Mazúr Matej 4.A
6.Jančiová Alexandra 4.B
7.Csermáková Agátka 4.C

Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže
blahoželáme a vďaka patrí aj pani učiteľke Zuzke
Koháryovej, ktorá súťaž organzilovala.



ŠKOLSKÝKLUB DETÍ

Náš prvý prázdninový deň sme strávili na rodinnej farme pri Pustých Úľanoch. Majiteľka farmy nás
pútavým spôsobom oboznámila ako prebieha život na takejto farme. Dozvedeli sme sa veľa nových
informácií zo života zvierat. Čo však bolo najzaujímavejšie, že sme si mohli zvieratká pozrieť
zblízka, pohladkať ich, nakŕmiť aj očesať. Po práci prišla odmena v podobe člnkovania na jazierku,
z ktorého bol pekný výhľad na celú farmu. Po plavbe sme si vychutnali obed. Na záver sme
pomáhali vyháňať kozičky a ovečky na pašu. Príjemne unavení sme sa vrátili z celodenného výletu
obohatení zážitkami.

Druhý táborový deň sme strávili na poli
v kukurici, ktoré malo tvar dinosaura.
V kukuričnom bludisku sa nám nepodarilo
prejsť všetky stanovištia, ale našli sme cestu
von. Dozvedeli sme sa nové informácie zo
života dinosaurov. Najviac sa nám páčila
slamová pyramída, rozhľadňa a priestor na
voľné hranie. Na záver potešila naše „mlsné“
jazýčky Marečkova zmrzlina.

Tretí deň sme si užili super výlet v
blízkosti lesa. Deti mohli kŕmiť a hladkať
rôzne druhy domácich, ale aj exotických
zvieratiek (lama, kengura, emu). Počasie
nám trocha neprialo, ale všetko dobre
skončilo. Na záver sme si zajazdili na
somárikovi a koníkovi.
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Napriek horúcemu dňu sme sa dostali na
farmu, ktorá bola plná zvieratiek. Deti si
užili krásne aktivity zamerané na vytvorenie
pozitívneho vzťahu k prírode, zvieratám, na
budovanie zdravých sociálnych vzťahov.
Naučili sa spracovať vlnu, kŕmili pávy
a dokonca sa vozili na ťave menomAli.

Streda bola v znamení poznávania hradu
Devín. Pred samotnou návštevou hradu sme
sa vybrali spoznať zvieratká v zoo.
V oddychovom areáli sa nachádza aj
sokoliareň, ktorá má bohatú expozíciu
dravcov. Užili sme si to.

V posledný deň letného tábora sme absolvovali výlet
pri Stupave, kde sa nachádza Biofarma. Počas prehliadky sa
deti mohli dozvedieť životný príbeh každého prítomného
zvieratka. Veľkou zábavou bol pre deti drevený koč poháňaný
ťažným koňom, na ktorom sa mohli zviezť. Deti využili
príležitosť pohladiť zvieratká, zabaviť sa na detskom ihrisku a
zakúpiť si z dreva ručne vyrezávané suveníry.

Nasledujúci deň sme navštívili s deťmi Včelárske
múzeum" a Ekopark. Získali sme mnoho užitočných
informácii o včeličkách a ich spôsobe života. Videli
sme aj tisícročnú včelu, ktorá účinkovala v
slovenskom filme. Okrem toho sme videli aj kozičky,
ktoré k nám pribehli, keď ich ujo zavolal. Chovajú tam
aj čínske prasiatka, ktoré lenivo ležali v ohradách.
Nakoniec si ujo priniesol gitaru a spolu sme si
zaspievali pesničky. Po tomto zážitku sme sa
autobusom previezli do Ekoparku. Na krásnej lúke pri
Čiernej vode sme sa zahrali a relaxovali na dekách.
Chlapci si zahrali futbal a dievčatá loptové hry. Bol to
náročný deň, ale napriek tomu plný zážitkov.

V utorok nás autobus zaviezol na Ranč
na Striebornom jazere. Hneď ako sme
vystúpili nás čakala pani sprievodkyňa.
Previedla nás celým rančom a
predstavila nám aj zvieracích
obyvateľov. Niektorých sme si mohli aj
pohladkať. Ranč je obrovský, a preto
sme si ho pozreli aj z vyhliadky. Na
ranči sme mali aj veľa aktivít. Vyskúšali
sme si jazdu na štvorkolke aj streľbu na
terč.

Č

Č
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PRÁCENAŠICHŽIAKOV
DOBRODRUŽSTVO TROCH KAMARÁTOV

Kolektív 2.B
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