
školský rok 2021/2022 2. číslo

Ilustrácia: Simona Olivová, 6.B



3 Záleží nám na našom zdraví
3 Haló, kto je tam?

3 Fašiangy, Turíce, Veľká noc íde...
4 Marec mesiac knihy

4 MDŽ
5 Deň naopak

6 Vianočné vajíčka a Veľká noc
v Podunajských Biskupiciach

7 Šaliansky Maťko
7 Všetkovedko

8 Hviezdoslavov Kubín
9 Biologická olympiáda
9 Chemická olympiáda

10 Fašiangy v ŠKD
10 Veľkonočné vajíčka
11. Vesmír očami detí

skoloblesk@zspodzaba.sk
Jazykovým poradcom nášho školského časopisu jep. už.Mgr. Anna Sirotovágrafická úprava p. vych. Dagmara Švábová

Nezabudnite!!!
Vaše práce a príspevky do ďalšieho číslačasopisu ŠKOLOBLESK posielajte na adresu: skoloblesk@zspodzaba.sk



3

Na našej škole sa nezaháľa ani cez polročné prázdniny. Keďže
nám záleží na zdraví našich žiakov, tak sme zakúpili do tried
čističky vzduchu, ktoré sú aktívne počas celého dňa. Naďalej v
škole využívame germicídne žiariče ako aj dávkovače na
dezinfekciu. Nachádzajú sa na všetkých chodbách a pred
samotnou jedálňou.
V januári škola zakúpila profesionálnu dezinfekčnú pištoľ, ktorá
využíva princíp elektrostatickej indukcie pre efektívnu
a rovnomernú distribúciu dezinfekčného roztoku na povrchy.
Náš šikovný pán školník použil prvýkrát túto pištoľ na
dezinfekciu priestorov tried, chodieb aj spoločných
priestorov. Ďakujeme !

ZÁLEŽÍ NÁM NA NAŠOM ZDRAVÍ

Bezpečnosť detí je prioritou našej školy. Vďaka finančnej
pomoci rodičov, sme zakúpili videovrátnikov do každej
triedy na prvom stupni. Ďakujeme ZRPŠ ako aj všetkým
rodičom, ktorí tento školský rok finančne prispeli do OZ
ZRPŠ našej školy.

HALÓ, KTOJE TAM?

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC ÍDE...

Kto to prišiel v stredu do školy? Žiaci to neboli, ale

princezné, kovboji, mačičky a piráti. Vyučovanie preb
iehalo

v maskách, pretože sme mali karneval. Nechýbali

fašiangové šištičky s lekvárom. No a potom sa veľa

tancovalo, súťažilo, zabávalo a odmeňovalo. Bol to úžasný

deň plný zábavy!
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Ďakujeme nášmu p. starostovi
Mgr.

Zoltánovi Pékovi, že si v tento deň našiel

čas a osobne prišiel do školy vyjadriť obdiv

a poďakovanie
všetkým ženám, ktoré

pracujú na našej škole. Na pôde školy

symbolicky odovzdal
kvety a sladkú

pozornosť
ženám z každého pracovného

úseku.

MAREC
MESIAC
KNIHY

Dnes čítanie považujeme za základnú
znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou
zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18.
storočí pokladali mnohí ľudia čítanie za
nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci
a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a
mohli si knihy dovoliť. Práve v tom období
vznikol marec mesiac knihy. Prvý jarný mesiac
bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na
počesť významného slovenského
buditeľa Mateja Hrebendu.
Aby sme si túto udalosť pripomenuli aj na našej
škole, usporiadali pani učiteľky slovenského
jazyka akciu: Marec – mesiac knihy a Deň
rozprávok. Prvý marcový týždeň si žiaci 2.
stupňa na hodinu literatúry priniesli svoju
najobľúbenejšiu knižku a predstavili ju svojím
spolužiakom. Opísali, prečo je ich kniha
najobľúbenejšia. Súčasne priblížili jej dej ako
aj hrdinov.

V piatok 11. 3. sme mali Deň rozprávok. Kto
sa chcel zapojiť, prišiel oblečený v kostýme
nejakej rozprávkovej postavičky. Na hodine
sme sa neučili, ale zahrali sme sa rôzne
didaktické a zábavné hry. Najlepší kostým
v triede bol ocenený sladkou odmenou. Do
kostýmov sa obliekli aj pani učiteľky zo
slovenského jazyka, čo bola pre deti iste
zábava. Veď pokiaľ si vieme urobiť žart zo
seba, tak potom kde je problém? Na hodine
sme sa zasmiali, zdravo si zasúťažili, ale
hlavné je, že nám bolo super.
Chcem sa poďakovať všetkým žiakom na 2.
stupni a pani učiteľkám za skvelé kostýmy,
zábavu, zdravú súťaživosť a hlavne
úsmevy, ktorých nebolo málo.
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Pri tejto príležitosti ocenil starosta mestskej časti
Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék 15 pedagogických
pracovníkov zo škôl a škôlok v našej mestskej časti.
Za našu školu bola nominovaná vedúca školského klubu
detí Alena Bednárová a učiteľka Mgr. Margita Krausová.
Pri oboch boli vyzdvihnuté osobnostné kvality ako sú
empatia, oduševnenosť, prívetivosť, celoživotné učiteľské
poslanie, či práca s deťmi aj vo voľnom čase. Naše
poďakovanie patrí aj Združeniu rodičov a priateľov školy pod
vedením p. Herdovej a Zambojovej, ktoré pre našich
pedagógov pripravili prekvapenie v podobe drobného
darčeku.
Ďakujeme za všetkých našich pedagógov a želáme im
hlavne veľa entuziazmu, elánu a zdravia pri výchove a
vzdelávaní našich žiakov

DEŇ UČITEĽOV
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VEŠANIE VAJÍČOK
a

VEĽKÁ NOC V PODUNAJSKÝ BISKUPICIACH
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ŠALIANSKY MAŤKO

VŠETKOVEDKO

Dňa 8.2. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské
kolo súťaže v recitácii slovenskej povesti ̶
Šaliansky Maťko. Naši recitátori boli skvelí, preto
bolo vyhodnotenie najlepších veľmi náročné. Žiaci
súťažili v dvoch kategóriách a takto to dopadlo:

1. kategória:
1. miesto: Hana Kremmerová 2. B
2. miesto: Lianna Prekoppová 3.C
3.miesto: Kiara Greš 3.B
2 .kategória:
1.miesto: Kristýna Kendrová 4.D
2.miesto : Martin Laco 4.D
3. miesto: Viktória Batthyányová 4. B

Všetkým víťazom gratulujeme.

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do celoslovenskej
súťaže s názvom VŠETKOVEDKO. Aj tento školský rok
predviedli svoje vedomosti a matematické myslenie
v netradičných úlohách. Do súťaže sa zapojilo 83 žiakov z
prvého stupňa a jedna žiačka z druhého stupňa. Titul
VŠETKOVEDKA sa podarilo získať 17 žiakom.
Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme!
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Hviezdoslavov Kubín je najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Má
dlhoročnú tradíciu a je pomenovaný podľa významného slovenského básnika Pavla
Országha Hviezdoslava. Školské kolo žiakov 2. stupňa sa uskutočnilo na našej škole
7. marca 2022, kde sa predstavilo 12 súťažiacich v kategóriách – poézia a próza.
Recitátorov hodnotila porota v zložení Mgr. Veronika Holická, Mgr. Lucia Rattajová,
Mgr. Anna Sirotová. Súťaže sa zúčastnila aj pani riaditeľka RNDr. Alena
Heldová. Bonbónikom programu bolo sólové vystúpenie Patrika Gašpara, ktorý
zahral na elektronickom piane skladbu s názvom Moonlight Sonata. Je žiakom 8.
ročníka a zároveň absolventom SZUŠ Art Pegas.
Na záver čakala všetkých zúčastnených sladká maškrta. Víťazi boli
odmenení potleskom, diplomom a krásnymi cenami.

Dňa 9.3. 2022 sa uskutočnilo školské
kolo recitačnej súťaže v prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Zúčastnilo sa 20 recitátorov z 1. stupňa,
pričom každý jeden predviedol skvelý
výkon. Porota
to pri rozhodovaní vôbec nemala ľahké.
A tu sú výsledky:

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Výsledky školského kola sú nasledovné:
POÉZIA (II. kategória, žiaci 5. – 6. ročníka)
1. miesto Richard Kanávor 6.B
2. miesto Barbora Bartoňová 5. A
3. miesto Alexandra Jančiová 5. B
POÉZIA (III. kategória, žiaci 7. – 9.
ročníka)
1. miesto Tristan Reicher 7. A
2. miesto Lívia Smíkalová 7. A
PRÓZA (II. kategória, žiaci 5. – 6. ročníka)
1. miesto Lea Nemcová 5. B
2. miesto Saša Hrušovská 6. B
3.miesto Diana Vrbový 5. C
PRÓZA (III. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka)
1. miesto Samuel Ondreáš 7. C

Poézia:
1.miesto: Karolína Čikasová 4.B,
2.miesto: Martin Laco 4. D,
3.miesto: Tatiana Mošková 3.A

Diana Revayová 3.C.
Próza:
1.miesto:Lillana Zambojová 3.B,
2.miesto: Viktória Batthányová 4.B

Kristýna Kendrová 4.D,
3.miesto Hanka Kremmerová 2.B

Juraj Šebeň 3.A.
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

10. februára sa uskutočnilo okresné kolo 56.
ročníka Biologickej olympiády kategórie C, ktorá
je určená pre starších žiakov ZŠ a osemročných
gymnázií. Súťaž má teoreticko-praktickú časť
a projektovú časť.
Teoreticko-praktická časť sa konala tento rok
opäť dištančne. Deti museli vypracovať online
test v stanovenom časovom limite. V projektovej
časti si deti zvolia určitú tému, ktorú spracujú
a k nej musia vypracovať správu o projekte,
vyrobiť poster a spolu s 10-minútovou
videoprezentáciou všetko poslať na posúdenie
okresnej komisii Biologickej olympiády, ktorá
projekty vyhodnotí.
Našu školu reprezentovali Diana Sečanská
a Gréta Nopp z 8. A. Dievčatá boli nielen
úspešnými riešiteľkami súťaže, ale Diana
navyše aj zvíťazila v obidvoch kategóriách
a postúpila do krajského kola BIO, ktoré sa
uskutoční v marci. Gratulujeme!

V piatok 25. marca sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo 58. ročníka
Chemickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl
a osemročných gymnázií. Poslaním Chemickej olympiády je prehlbovať
vedomosti talentovaných detí, rozvíjať ich nadanie a viesť ich k samostatnej
tvorivej činnosti. V teoretickej časti musia žiaci preukázať dobré znalosti nielen
z oblasti chémie, ale aj z matematiky. Našu školu reprezentovala Liana
Blahová z 9.B, ktorá obsadila v okresnom kole 3. miesto. Gratulujeme!

V dňoch 18. a 21.marca sa uskutočnilo krajské kolo
56. ročníka Biologickej olympiády kategórie C, do
ktorého postúpila aj Diana Sečanská z 8.A.

V piatok 18. marca sa konala teoreticko-praktická
časť dištančnou formou. Mnohé testové otázky
prekračovali svojou náročnosťou učivo základnej
školy, ale Diane sa to podarilo zvládnuť veľmi dobre
a v konkurencii žiakov z gymnázií obsadila 4. miesto.
Projektová časť sa konala formou videokonferencie,
kde sa Diana predstavila so svojou prácou, ktorá
mala názov Vplyv kyslých dažďov na klíčenie semien.
Získala uznanie a ocenenie poroty zloženej
z pedagógov Prírodovedeckej fakulty UK nielen za
aktuálnosť témy, ale predovšetkým za výbornú
obhajobu. V súťaži obsadila 1 . miesto a bude po
jedenástich rokoch opäť reprezentovať nielen našu
školu ale aj celý Bratislavský kraj na celoslovenskom
kole. Gratulujeme Diana! Zároveň naše
poďakovanie patrí aj p. učiteľke Jarmile Skotnicovej,
ktorá žiačku pripravovala a usmerňovala.
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Pán starosta Zoltán Pék nám
pripravil vajíčkové prekvapenie.
Poslal do školského klubu detí 200
vajíčok a vyzval nás, aby sme ich
krásne vyzdobili, vymaľovali
polepili a skrášlili námestie v
Podunajských Biskupiciach. Zapojila
sa každá trieda na 1.stupni. A tu sú
naše výsledky týždenných prác.

FAŠIANGY V ŠKD

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA
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Autor: Sofia Kürthová, 6.B
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