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AKACIE V NAŠEJ

NAŠA JABLOŇ
V piatok 9. apríla dostala naša škola

ovocný stromček ̶ jabloň. Darček sme
dostali od firmy Boni Fructi, ktorá vo
svojej činnosti nezabúda vychovávať deti
k zdravému štýlu. Pri sadení stromu
asistovali naši prváci, ktorí sa tešia, ako
budú sledovať rastúcu jabloň.

DEŇDEŇ
ZEMEZEME

Aj tento rok sme si s deťmi
pripomenuli Deň zeme. Malí
školáci zistili, že je dôležité

ochraňovať životné
prostredie.
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Naša škola bola vybraná do medzinárodnej štúdie
PIRLS 2021, ktorej sa zúčastnilo 236 základných
škôl na Slovensku. Cieľom medzinárodnej
štúdie PIRLS je monitorovanie úrovne
čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka,
pretože deti v tomto veku prestávajú čítať.
Čítanie je dôležité v nasledujúcom vzdelaní.
Slovenská republika sa zúčastňuje testovania od
roku 2001.

TESTOVANIE PIRLS 2021

MDDMDD
1. júna sme nezabudli,

že všetky deti majú svoj
sviatok. Pani učiteľky pre
nich pripravili zážitkové

vyučovanie, rôzne
aktivity, súťaže a
prekvapenia.
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V utorok 15.6. a v stredu 16.6. si naši prváci pozreli, ako sa tvorí animovaný film.

PREHLIADKA ANIMOVANÉHO FILMU

V rámci techniky sa piataci vybrali na exkurziu k známemu
objektu UFO na sídlisku Medzi Jarky. Získali poznatky
o jeho histórii. Súčasne sa dozvedeli o materiáli, z ktorého
bol vyrobený.

V pondelok 14. júna sme na našom školskom
dvore privítali vzácnu návštevu ̶ príslušníkov
Čestnej stráže prezidentky SR. Celá akcia
prebehla pod vedením kpt. Ing. Andrey
Šantorovej ̶ našej mamičky. Vojaci predviedli
deťom pochodovanie, výstroj, výzbroj,
historickú uniformu, zbrane aj ukážky
sebaobrany. Ďalší vojak zahral deťom
niekoľko melódií zo známych rozprávok,
ktoré s nadšením hádali. Bola to veľmi
zaujímavá akcia. Deti odmenili vojakov
vrúcnym potleskom. Vedenie školy, ale aj naši
žiaci sa chcú poďakovať p. Šantorovej za celú
organizáciu.

TECHNIKA

PREHLIADKAPREHLIADKA
ČČESTNEJ STRÁŽE PREZIDENTA SRESTNEJ STRÁŽE PREZIDENTA SR



NAZBIERALI SME VRCHNÁ
NAZBIERALI SME VRCHNÁČČIKYIKY

V našej mestskej časti sa nachádzajú tri mriežkované srdcia na zber plastových

vrchnáčikov. Od zverejnenia výzvy sme za necelé dva mesiace vyzbierali viac ako

600kg vrchnáčikov a ťažko chorému Marekovi sme odovzdali začiatko
m roka, viac

ako 40 vriec plných plastových vrchnáčikov. Včer
a sme Marekovej mame odovzdali

ďalšiu várku podpory od nás Biskupičanov
v podobe 55 vriec plus sme k nim pridali

aj vrecia, ktoré naz
bierali žiaci zo ZŠ

Podzáhradná. Áno
, je smutné, že sa štát nev

ie o

rodiny v ťažkej živ
otnej situácii posta

rať a sú tak odkáza
né na rôzne zbierk

y. Suma za

vrchnáčiky je síce len kvapkou k výdavkom, ktoré musia tieto rodiny vynaložiť na

zvrátenie nepriazn
ivých prognóz, ale spolu

patričnosť a dobro
srdečnosť sa nedá

rátať

v peniazoch. Ďaku
jeme preto všetkým, ktorí aj naďalej „

napĺňate naše srdc
ia“....

O rastlinkách, ako sa sadia, rastú, čo potrebujú a nám dávajú sa neučíme len v laviciach. Aj na našom
školskom dvore sa nájdu miesta, kde si môžeme vyskúšať pestovanie. Najprv sme si vytrhali burinu,
prispôsobili pôdu na pestovanie a potom sme si mohli zasadiť zeleninku, ovocie i bylinky. Nezabúdame
sa o našu mini záhradku starať a pravidelne ju polievame a tešíme sa na chutné plody.

ZÁHRADNÍCI z 2.B
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LAVIČKY
Ďakujeme p. starostovi Mgr. Zoltánovi Pékovi, že na
našom dvore vybavil umiestnenie lavičiek pre deti, či
rodičov.

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
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CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

ÚSPECHYNAŠICHŽIAKOV
Pondelok 8. februára sa uskutočnilo dištančnou formou okresné kolo 55. ročníka

Biologickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovala v projektovej časti
súťaže žiačka 9.B triedy Klára Kanávorová, ktorá v svojej práci porovnávala
aktivity starších detí počas bežných dní a počas mimoriadnej situácie.
Klára dobre zvládla aj túto netradičnú formu súťaže a postúpila do krajského kola.
V piatok 19.marca sa konalo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C.
Klára musela vypracovať poster, správu k projektu, abstrakt a videoprezentáciu
v rozsahu 10 minút a všetko odoslať do 10.3. na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského,
ktorá súťaž organizovala. V piatok 19.marca sa potom uskutočnilo online stretnutie všetkých
súťažiacich s členmi poroty – pedagógmi fakulty, ktoré nahrádzalo diskusiu poroty so súťažiacim
k jednotlivým projektom v prezenčnej forme. Deti odpovedali na otázky alebo podávali krátke
vysvetlenie k svojej práci. Klára svoju veľmi náročnú úlohu zvládla, v súťaži obsadila 4.miesto a je
aj úspešnou riešiteľkou BIO. Gratulujeme.

V piatok 12. februára sa dištančnou formou uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády kategórie
D. Školského kola CHO sa mohli zúčastniť len žiaci, ktorí úspešne vyriešili „domáce kolo CHO“.
Súťažné úlohy boli zverejnené o 14,00 hod. na stránke Iuventy, ktorá predmetové olympiády a súťaže
organizuje. Chlapci a dievčatá na celom Slovensku, ktorí sa súťaže zúčastnili, mali presne 50 minút na
vyriešenie úloh, ktoré potom museli oskenovať alebo odfotiť a do 15,30 odoslať svojim učiteľom
chémie. Súťaže sa na našej škole zúčastnil Alex Zubčák z 9.B, ktorý bol úspešným riešiteľom
a postúpil tak do okresného kola CHO, ktoré sa bude konať v marci.

V piatok 12.marca sa uskutočnilo dištančnou formou okresné kolo chemickej olympiády kategórie
D. Okresného kola sa zúčastnili chlapci a dievčatá z 5 základných škôl a osemročných gymnázií
z okresu Bratislava II, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v školskom kole. Súťažné úlohy boli
zverejnené presne o 9 hodine na webovej stránke Iuventy a žiaci museli za 2 hodiny teoretické aj
praktické úlohy vyriešiť, odfotiť a presne podľa vopred zadaných pokynov odoslať okresnej komisii
chemickej olympiády. Do okresného kola postúpil aj Alex Zubčák z 9.B, ktorý bol aj úspešným
riešiteľom. Gratulujeme!

PYTAGORIÁDA
Dňa 13.4. sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády online. Súťaže sa zúčastnilo 7 najlepších

riešiteľov zo školského kola (3. a 4.ročníka). Výsledky obvodného kola - úspešní riešitelia:
Martin Orosz - 3.A , Alica Kakulová - 3.A, Michaela Lipovská - 4.A, Adam Tallo - 4.B
Zuzana Šebeňová - 4.A
Všetkým súťažiacim gratulujeme!
Školský koordinátor súťaže Mgr. Zuzana Koháryová
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Dňa 14.04.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda online.
Úlohy riešili 13 žiaci z jednotlivých ročníkov, ktorým boli zaslané dosiahnuté
výsledky. Úspešnmi riešiteľmi sa stali títo žiaci:
5.ročník - Klára Kusovská: 3. miesto
Oliver Forlí
Martina Marázová
Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy.
Koordinátor súťaže Mgr. Gabriela Oravcová

6. ročník - Filip Vajo
Simon Majdiak
Jonáš Slašťan

7. ročník - Denis Vavro
Tereza Mazúrová
Lenka Wood

V utorok 20.apríla sa konalo okresné kolo 55.ročníka Biologickej olympiády kategórie D,
ktorá je určená pre mladších žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Vzhľadom
na súčasnú pandemickú situáciu sa súťaž konala online prostredníctvom platformy
edupage. V teoreticko-praktickej časti súťaže našu školu reprezentovala žiačka 7.ADiana
Sečanská. Presne o 8:15 h sa deti prostredníctvom prideleného hesla prihlásili do súťaže
a za 40 minút museli vypravovať nielen teoretický test, ale aj virtuálnu praktickú úlohu.
Súťaže sa tak súčasne mohli zúčastniť deti z celého Slovenska. Diana v okrese Bratislava
II získala najviac bodov a v súťaži obsadila krásne 1.miesto. Gratulujeme !

Dňa 6.5. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy,-
Hviezdoslavov Kubín.
Súťažilo spolu 20 detí 2.- 4.ročníka v 2 kategóriách - prednes poézie a prózy. Porota v zložení p. uč.
Mgr. P. Kyžňanská, PaedDr. M.Wagnerová a Mgr. A. Ambrožová rozhodla takto:
Výhercovia za poéziu:
1. Kendrová Kristýna
2. Szabo Melánia
3. Bartovičová Lea
Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za krásne pripravený prednes a výhercom srdečne
gratulujeme!

Výhercovia za prózu:
1. Jančiová Alexandra
2. Vrbová Diana
3. Batthanyová Viktória

Cena poroty:
1. Alica Bottová
2. Martin Laco

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
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ŠKOLSKÝKLUB DETÍ

Medzinárodný deň detí je vždy potrebné osláviť a čo musí byť
na dobrej oslave? Určite nesmú chýbať sladké dobroty,
cukríčky i zmrzlinky. Musí byť dobrá hudba na tancovanie.
Súťaže na pobavenie, veľmi veľa zábavy a dôležité sú aj
darčeky! My sme dnes presne takú oslavu v ŠKD mali. Bola
veľká zábava, nechýbali dobrotky a boli aj darčeky. Dnešný
deň detí bol super deň! Všetko najlepšie želajú všetky pani
vychovávateľky.

MDD v ŠKD
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PRÁCENAŠICHŽIAKOV

AKO SA NARODIL PSÍK TULÁČIK
Autor: EMA VALENTÍNOVÁ 3.A

Ilustrácie: EMA VALENTÍNOVÁ 3.A

Bola raz jedna sučka, ktorú opustil pes. Sučka bývala vo veľkom
luxusnom dome. Vždy bolo o ňu dobre postarané. Mala štyri krásne
šteniatka.

Jedného dňa prišiel majiteľov vnuk a svojmu dedovi pohrozil: „Tento pes
sa mi nepáči!“ Ukázal na malého fľakatého psíka. Ujo Karol, lebo tak sa dedo
volal, sa zamyslel. Jemu sa fľakatý psík páčil, no nechcel byť na smiech.
Sučka spoznala, že niečo nie je v poriadku, no nemohla nič urobiť. Dedo
Karol predal chudáka psíka cudzím ľuďom. Psík u nich dlho nevydržal.
Túlal sa po lese a po lúke. Bol sám! Zatiaľ ujo Karol vymyslel pre šteniatka
krásne mená. Nazval ich: „Ňufka, Fliačik, Blesk a Belka.“ Zabudla som vám
na začiatku povedať, že sučka sa volala „Pralinka“.

Ale čo robil psík, ktorého vyhnali ? Psík sa zatúlal do parku, kde sa hral
s cudzími psíkmi. Blízko bolo aj detské ihrisko, na ktorom sa hrali dve deti
so svojou mamou. Deti si hneď všimli smutného fľakatého psíka. Páčil sa im.
Spýtali sa mamy: „Môžeme si ho nechať ?“ Mama sa najprv zamyslela, no
potom privolila.

Deti sa veľmi potešili, že majú psíka. Psíkovi sa aj
predstavili: „Ja som Patrik a ja Alenka.“ Rozmýšľali, aké
meno dajú psíkovi. Patrikovi sa páčilo meno Max a
Alenke zasa Rex. Ich mamu napadlo meno Tuláčik.
Deťom sa toto meno zapáčilo a súhlasili. Povedali:
„Bude sa volať Tuláčik.“ Patrik s Alenkou vyrobili pre
Tuláčika obojok a vôdzku. Alenka pripevnila na obojok
malinký zvonček s nápisom Tuláčik. Keďzazvonil
zvonček, rozprávke o psíkovi je koniec.
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