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Vo štvrtok 2. 9. 2021 sa otvorili brány
ZŠ Podzáhradná pre vyše 600
školákov. Zvlášť výnimočný deň
prežívalo 74 prvákov, ktorých na
pôde našej školy privítali usmiate
pani učiteľky, vychovávateľky aj pani
riaditeľka školy. Všetkým žiakom
želáme úspešný štart do nového
školského roku, veľa príjemných
chvíľ v spoločnosti svojich
spolužiakov a pedagógov.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
ŠKOLSKÉHO ROKU
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Aj tento školský rok začíname tradične
zberom vrchnáčikov. Naša škola už
šiesty rok pomáha deťom v ich ťažkom
životnom boji. Prečítajte si, komu
pomôžu vaše vrchnáčiky z fliaš,
pracích práškov, káv a mlieka.
Je ním 12-ročný nepočujúci chlapček,
ktorý sa volá Marek. Pochádza zo
Skalice. Od narodenia zápasí s
mnohými diagnózami. Marek má
detskú mozgovú obrnu, Downov
syndróm a nádorové ochorenia.
Absolvoval už viac ako 45 operácií.

Vďaka nákladnej rehabilitácii v
zahraničí sa postavil na nohy a urobil
prvé kroky. Pomocou magnetickej
stimulácii mozgu začal čoraz viac
vnímať svoje okolie. Za 50 vriec
vrchnáčikov dostane Marekova rodina
približne 80 eur.
Zapojte rodičov, susedov, starých
rodičov, kamarátov. Na konci
školského roka vyhlásime víťaza, ktorý
nazbieral najväčšie množstvo
vrchnáčikov a taktiež odmeníme
jednotlivcov.

ZBER VRCHNÁČIKOV

HALLOWEENSKÉ
TEMATICKÉ
VYUČOVANIE

Posledný deň pred jesennými
prázdninami sme mali integrované
tematické vyučovanie - Halloween :)
Od rána vstupovali do tried príšerky,
čarodejnice, zombie a kostlivci.
Počas vyučovania sme si prečítali
odkiaľ pochádza tento sviatok - má
pôvod v kultúre Keltov a povedali
sme si aj rozdiel medzi Halloveenom
a Dušičkami. Žiaci vypracovali
zaujímavé úlohy z matematiky,
slovenského jazyka, pracovné listy
zamerané na čítanie s porozumením
a namaľovali obrázky s motívmi
tohto sviatku.
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Napriek aktuálnej situácii prišiel aj
tento rok do našej školy Mikuláš.
Pani učiteľky pripravili pre deti
zaujímavé tematické vyučovanie,
hľadanie prekvapenia pomocou
indícií a rôzne mikulášske úlohy.
K príjemnej mikulášskej atmosfére
na 1. stupni prispel aj náš pán
starosta Mgr. Zoltán Pék, ktorý
poslal deťom adventné kalendáre,
čokolády a džúsiky. Chceme sa
mu touto cestou poďakovať, že
nezabúda na našich malých
študentov.

Tento rok sa naši žiaci 1. stupňa zapojili do
školského projektu s názvom „Finančná
gramotnosť". Pani učiteľky pripravili pre deti
zážitkové vyučovanie, v ktorom pracovali
s papierovými peniazmi a riešili úlohy spojené s
finančnou gramotnosťou.

MIKULÁŠ

FINANČNÁ
GRAMOTNOSŤ
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V spoluprá
ci s rodičmi a našou

pani

učiteľko
u sme sa rozhodli

sprı́jemniť

chvíle deťom v Detskom
domove Nádej

v Bernolá
kove. Od 1.12. do 16.12.20

21

bola v našej tri
ede zorganiz

ovaná zbierka

hračiek.
Mohli sme doniesť

zachova
né,

čisté a nepoško
dené hračky,

ktoré už

doma poslúžili
. Podari

lo sa nám naplniť t
ri

veľké vrecia! „
Teším sa, ak m

oje autí
čko

vyčarí n
iekomu

úsmev
na tvári

,“ poved
al

Lucas M.

Čo môže byť krajšie,
ako urobiť radosť

niekomu druhém
u?

V predvianočnom období Ministerstvo školstva SR
zverejnilo výzvu, aby sa školy zapojili do súťaže s
názvom Vianočná pohľadnica. Naše deti s pani
vychovávateľkami ju prĳali s nadšením. Pred samotnou
tvorbou bolo potrebné zvoliť vhodnú výtvarnú techniku,
pripraviť pomôcky a naštartovať detskú fantáziu. Deti
pracovali s radosťou a túžbou, aby ich návrh bol
vybraný na oficiálnu pohľadnicu. Vianočné prázdniny sa
skončili. V škole nás privítal list a odmeny za naše
dielka od ministra školstva Branislava Gröhlinga. Veľmi
nás to potešilo a tešíme sa na ďalší ročník tejto krásnej
súťaže

SKUTOK DOBRA

VIANOČNÁ POHĽADNICA
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Nezadržateľne sa blížia najkrajšie sviatky

roka – Vianoce. Preto sme sa rozhodli, že si

vytvoríme vianočnú atmosféru a napečieme si

medovníčky. Naše mamičky nám napiekli

chlebík, bábovku, muffiny a spoločne s pani

učiteľkou pripravili cesto na pečenie. V

školskej kuchynke sme si najskôr pripravili

priestor, v ktorom sme pracovali. Pospájali

sme stoly, poumývali sme ich, pustili si

vianočné pesničky, dali si zástery, vyhrnuli si

rukávy a pustili sa do práce. Nasledovalo

vaľkanie, vykrajovanie a pečenie. Pri zdobení

sme pustili uzdu svojej fantázie. Dnešný deň

sa nám veľmi páčil. Užili sme si to a pani

učiteľka bola na nás pyšná!

VIANOČNÉ
PEČENIE

IMATRIKULÁCIA V 1.D

ĎAKUJEME

8.12. bol pre našich prváčikov

výnimočným dňom. Konala sa

slávnostná imatrikulácia, k
de museli

naši najmladší žiaci pr
eukázať, čo sa

už v škole naučili
. Slávnostne

zložili

sľub, že budú poslúchať pani

učiteľky a pani vychovávateľ
ky,

vzorne si plniť svoje školské

povinnosti a
robiť česť našej škole.

Potom ich triedne pani učiteľky

pasovali za žiakov našej školy. Po

oficiálnej slá
vnosti si deti

pochutnali

na sladkých d
obrotách.

8.12. bol pre našich prváčikov

výnimočným dňom. Konala sa

slávnostná imatrikulácia, k
de museli

naši najmladší žiaci pr
eukázať, čo sa

už v škole naučili
. Slávnostne

zložili

sľub, že budú poslúchať pani

učiteľky a pani vychovávateľ
ky,

vzorne si plniť svoje školské

povinnosti a
robiť česť našej škole.

Potom ich triedne pani učiteľky

pasovali za žiakov našej školy. Po

oficiálnej slá
vnosti si deti

pochutnali

na sladkých d
obrotách.

Vďaka rodičom a celoškolskémuvýboru ZRPŠ máme na školskomdvore tri nvé betónové stolnotenisovéstoly. Zima- nezima, vyskúšané.Perfektné, Ďakujeme.
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ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ

OLYMPIÁDA
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Aj tento školský rok sa na našej škole

uskutočnila Pytagoriáda pre žiakov 3. a 4.

ročníka. Najšikovnejší matematikári si

zmerali sily v online matematickej súťaži.

Zúčastnilo sa jej 8 tretiakov a 16 štvrtákov.

Najúspešnejší postúpia do obvodného kola.

Budeme im držať palce.
Za organizáciu súťaže ďakujeme pani

učiteľke Zuzke Jendrálovej, ktorá to zvládla

na jednotku.

PYTAGORIÁDA
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Aj v tomto nepriaznivom čase pripravili pani
vychovávateľky pre deti týždeň tekvičiek, tekvíc,
strašidelných hier, súťaží a hlavne veľa zábavy.

Každoročnú súťaž o najporiadkumilovnejšiu triedu v šatni sme nevynechali ani
tento školský rok. Bodovanie je nekompromisné. Naše šatne sú však stále krásne
upratané, preto sa niekedy stane, že máme aj niekoľko prvých miest. Triedy
získavajú každý mesiac diplomy, sladké odmeny a víťazný pohár na šatniach.

STRAŠIDELNÝ TÝŽDEŇ

PORIADOK V ŠATNIACH

VIANOČNÉ BESIEDKY
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