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V dňoch 8. 4 a 9. 4 sa uskutočnil na našej škole zápis
budúcich prvákov. Celý týždeň chystali pani učiteľky triedy
a darčeky, aby sa u nás cítili deti príjemne. Budúci prváci
museli vyriešiť úlohy, ktoré zisťovali, či sú zrelí nastúpiť v
septembri do školy. Odmenou im bol malý darček, pamätný
list, sladký cukrík a vo fotokútiku sa mohli odfotiť s naším
macom prvákom. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám
prejavili dôveru a zapísali svoje deti do našej školy.
Budeme sa snažiť prĳať, čo najviac detí.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

PESTUJEME JAHODY

Koncom marca nás oslovila firma Dobrý ježko s malým projektom „Vypestujte si jahody
priamo v triede." Tri druhácke triedy dostali k dispozícii sadeničky jahôd, zeminu i kvetináče.
Druháci majú možnosť sa starať o jahody, polievať ich a sledovať ich rast od zasadenia až
po sladké plody. Ďakujeme za podnetnú aktivitu pre deti.
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TESTOVANIE
ŠTVRTÁKOV

STAVANIE
MÁJOV

Vo štvrtok 28. apríla sa naši štvrtáci zúčastnili
testovania KOMPARO 4. Komparo je nástroj
spätnej väzby, ktorý merateľným spôsobom
poukazuje na úroveň vedomostí žiakov.
Súčasne dáva informáciu pedagógovi, čo
dosiahol so svojimi žiakmi. Výhodou je
podrobné vyhodnotenie a analýza javov na
úrovni triedy, ktorá slúži na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu. Prínosom je
testovanie vedomostí aj z prírodovedy,
vlastivedy a študĳných predpokladov žiaka.

Aj naši prváci a ôsmaci prispeli k stavaniu mája
na priestranstve na Uzbeckej ulici.

VVo štvrtok 28. 4. sa druháci a tretiaci zúčastnili filmového

predstavenia. Spojili ho s malou vlastivednou prechádzkou. Prezreli si

nábrežie Dunaja a sochu Milana Rastislava Štefánika, o ktorom sa

budú učiť vo vlastivede vo 4. ročníku na úrovni triedy, ktorá slúži na

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Prínosom je testovanie

vedomostí aj z prírodovedy, vlastivedy a študĳných predpokladov žiaka.

FILMOVÉ PREDSTAVENIE
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V stredu 11. mája si pedagógovia štvrtých ročníkov
zo Základnej školy Podzáhradná naplánovali
návštevu do miestneho úradu. Dažďovú záhradu
pozná väčšina detí z podujatí , ktoré sme pre ne
zorganizovali. Máloktoré deti navštívili vnútorné
priestory nášho miestneho úradu alebo sobášnu
sieň. Pri dnešnej návšteve si prichystal pán starosta
pre nás sladký zákusok a knihu. Vždy nás potešia
takéto milé návštevy. Hlavne o to viac, keď vidíme
úprimný záujem detí o dianie v našej mestskej časti.

NÁVŠTEVA U PÁNA STAROSTU

Vo štvrtok 26. mája vystúpil v našej škole Miroslav
„Bruice“ Žilka, ktorý patrí k najúspešnejším
tanečníkom na Slovensku. So svojou tanečnou
skupinou „Old School Brothers“ zvíťazil v talentovej
šou Slovensko má talent.Súčasne sa mu podarilo ako jedinému Slovákovi
prebojovať spomedzi 45 000 súťažiacich z celého
sveta do finále „Das Supertalent“. Pre našich žiakov
si pripravil koncert s názvom Prejav sa pohybom,
kde predviedol nielen choreografie v štýloch
„Poppin, Lockin, Break dance“, ale aj rozhýbal naše
deti na javisku. Na záver programu si mohli žiaci
zmerať sily v tanečnom súboji „battle“, kde sa
suverénne stali víťazkami Alexandra Jančiová z 5. B
a Diana Sečanská z 8. A. Nálada bola skvelá
a samotná autogramiáda nemala konca kraja.

PREJAV SA POHYBOM
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VÝCHOVNÝ KONCERT

DIDAKTICKÉ HRY

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

V piatok 3. 6. sa žiaci 1. a 3. ročníkov zúčastnili výchovného koncertu vo Veľkom
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Zaznelo na ňom jedno z najznámejších diel
s názvom Karneval zvierat od Camille Saint-Saënsa, ktorý je určený mladým poslucháčom.
Tento koncert dirigoval a sprevádzal dirigent Gabriel Rovňák ml., ktorého poznáme z cyklu
Príbeh hudby. V podaní Symfonického orchestra si žiaci vypočuli krátke skladbičky o
zvieratkách, ktoré sú aj súčasťou hudobnej výchovy na I. stupni.

V stredu 15. 6. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili didaktických hier v prírode. Žiaci si preverili vedomosti a
zručnosti z oblasti riešenia mimoriadnych udalostí, zdravotnej, dopravnej výchovy a z výchovy
k bezpečnému správaniu.

Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia v divadle Colorato na Františkánskom
námestí s názvom: Bejby Bajbl Band. Žiaci si predstavenie veľmi užili. Všetky príbehy boli veľmi
krásne spracované po vizuálnej stránke a herci podali perfektné spevácke výkony. Veríme, že
návšteva tohto divadla nebola naša posledná a tešíme sa na ďalšie predstavenia, ktoré pripravia pre
deti.
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KONIEC
ŠKOLSKÉHO

ROKA
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TURNAJ VO FLORBALE
Pri príležitosti Medzinárodného dňa florbalu sa na našej škole uskutočnil 1. ročník turnaja vo florbale.
Zúčastnilo sa ho 84 žiakov a žiačok zo šiesteho až deviateho ročníka. 6. C si odniesla víťazstvo
v kategórii šiesteho ročníka. Zo 4 tried siedmeho ročníka hrala iba jedna žiačka Nela Reffeková, ktorá
dala 5 gólov, čím prispela k 2. miestu pre 7. B. V rámci siedmeho ročníka si odniesla víťazstvo 7. A,
kde bol najlepším hráčom Timotej Blatnický. Poslednú skupinu tvorili 4 triedy ôsmeho a deviateho
ročníka. Súboje boli veľmi vyrovnané a napäté až do konca zápasov.
Po záverečnom sčítaní bodov sa o prvenstvo delila 8. B a 8. C. Veľkú radosť spôsobil gól Samuela
Habáňa, vďaka ktorému zabezpečil víťazstvo pre 8. B. Všetci hráči boli odmenení sladkým
prekvapením a hlavne dobrým pocitom z hry.

Naše šinterky a šintri sa zúčastnili Šinter ligy, ktorá sa uskutočnila
po dvojročnej prestávke na ZŠ
Bieloruská medzi troma školami – Bieloruskou, Biskupickou a
Podzáhradnou. Zámerom Šinter ligy bolo opäť u detí vzbudiť
záujem o šport, vytvoriť zábavu a radosť z hry.
Z našej školy sa súťaže zúčastnili 2 družstvá. Mladšie družstvo
reprezentovali žiaci 4. a 5. ročníka: L. Pecník , K. Fričová, M.
Méry, M. Suchobová, E. Rybár, S. Masarik a M. Richter. Staršie
vytvorili žiaci 6. a 8. ročníka: O. Nečeda, D. Gyurcsi, T.
Blatnický , T. Pavešic, S. Ondreáš, K. Kunc, A. Pelačík, M.
Oríšek a S. Habáň.
Žiaci súťažili v rôznych rýchlostných disciplínach ako aj
v samotnom basketbale medzi družstvami. Každú disciplínu si
žiaci užívali a navzájom sa podporovali. Všetci dostali sladkú
odmenu a víťaz v tomto prípade nebol potrebný, pretože každé
jedno dieťa odchádzalo s pocitom, že urobilo maximum pre svoje
družstvo.
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V stredu 27. 4. sa na našej škole uskutočnilo okresné
kolo v stolnom tenise.
Súťažili 4-členné družstvá chlapcov aj dievčat. Našu
školu reprezentovali chlapci: Nikolas zo 7. A, Samuel
zo 7. B, Adam a Hugo z 9. A. V kategórii dievčat
súťažili Miška z 9. B, Lujza z 8. C, Daniela a Grétka
z 8. A. V súťaží zvíťazili chlapci aj dievčatá z Gymnázia
L. Novomeského. Naši žiaci obsadili krásne 2. miesto.

Vo štvrtok 21. apríla sa konalo na ZŠ Mierová v Ružinove okresné kolo
Biologickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre mladších žiakov ZŠ
a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovala Lívia Smíkalová zo 7. A.
Deti museli nielen vypracovať náročný test, ale aj preukázať veľkú zručnosť v
praktickej časti súťaže. Vo veľkej konkurencii žiakov osemročných gymnázií
obsadila Lívia pekné 11. miesto a je úspešnou riešiteľkou.

Dňa 10.5.2022 sa žiačky 2. stupňa zúčastnili
finálovej skupiny okresného kola vo vybíjanej.
Zo základnej skupiny postúpili z 1. miesta.
Finálové zápasy boli vyrovnané a žiačky
vďaka svojej šikovnosti a taktike získali
krásne 1. miesto a postúpili do krajského
kola. Za víťazstvo si odniesli pekný pohár a
medaile.

Do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa zapájajú
žiaci z celého Slovenska. Zo všetkých bratislavských
okresov vyberajú porotcovia vo Hvezdárni v
Hurbanove len 5 najlepších výtvarných prác. Aj naša
škola tento rok obhájila umiestnenia. Medzi najlepšie
výtvarné diela v 2.kategórii sa zaradila práca našej
žiačky KRISTÍNY K. zo 4.D triedy pod názvom
Vesmírny obchod. Z druhého stupňa sa podarilo
umiestnenie TEREZE D. zo 7.D pod názvom Fredy in
space. Obe výtvarné práce postupujú do
celoslovenského kola. Gratulujeme !
Vďaka patrí aj p. učiteľkám Alene Ambrožovej a Ivete
Sarvašovej za pomoc dievčatám.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

TURNAJ VO VYBÍJANEJ

VESMÍR OČAMI DETÍ

STOLNÝ TENIS
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Dňa 10. 5. 2022 boli žiaci 3. a 4. ročníka reprezentovať
našu školu v športovej súťaži Minihádzaná. V tabuľke
sme odohrali 4 zápasy. Bohužiaľ, len jeden zápas sa
nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Napriek
tomu srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy.

Dňa 26. 4. sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili Orientačného
behu a boli veľmi úspešní. Chlapci obsadili druhé a tretie
miesto. Súčasne ako chlapčenský tím v zložení Lukáš B.,
Richard K., Peter K. obsadili krásne 1. miesto a vybojovali
si postup do okresného kola. Držíme palce a gratulujeme!

Dňa 11. 4. 2022 sa konala súťaž Matematický klokan,
ktorej sa zúčastnilo 82 žiakov z 1. stupňa a jedna
žiačka z 2. stupňa našej školy.

Dňa 17. 6. 2022 boli žiaci 3. ročníka reprezentovať
našu školu v športovej súťaži Minihádzaná.
V základnej tabuľke sme odohrali 3 zápasy. Dva
z nich sme dotiahli do úspešného konca, čím sa
nám podarilo obsadiť 2. priečku v tabuľke. Naša
pozícia v tabuľke stačila len na boj o 3. miesto.
Svojou odhodlanosťou, rýchlosťou a obratnosťou
sme dokázali poraziť súpera a získať tak krásne
3. miesto.
Súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za
skvelú reprezentáciu školy!

ORIENTAČNÝ BEH

MATEMATICKÁ KLOKAN

MINIHÁDZANÁ - 3. ročník

MINIHÁDZANÁ 3. a 4. ročník
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Centrum voľného času na Kulíškovej ulici vyhlásilo
1. ročník okresnej výtvarnej súťaže Mama. Do dvoch
kategórií prihlásili základné školy 174 súťažných
prác.
Naša škola získala tieto ocenenia v 1. a 2. kategórii:
I. kategória
1. miesto: Benjamin Duša 4.D
2. miesto: Lea Kotásková 4.D
2. miesto: Kristína Fričová 4.D
II. kategória:
1. miesto: Karolína Vadászová 5.A.

MOJA MAMA

Na Majstrovstvách Slovenska v karate 2022 sa
zúčastnili aj naši žiaci.
Súťaž prebiehala 18. 6. v Leviciach.
Miško Markusek z 1. D sa stal majstrom
Slovenska v kumite a Samko Czaner z 8.C získal
bronzovú medailu. Chlapcom gratulujeme a želáme
ešte veľmi veľa úspechov!

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
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Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček
a Adam Botek získal 4. olympĳskú medailu v Tokiu, ktorú si vybojoval
v ťažkej konkurencii v disciplíne K4 na 500 m. Do nášho školského
klubu zavítali dvaja športovci zo spomínanej zostavy. Porozprávali nám
o svojich prípravách, disciplíne ako aj o športových víťazstvách.
Ďakujeme! Ste úžasní chlapci!

BRONZOVÍ KAJALÁRI

SUSEDY
Rozhodli sme sa postaviť svoj máj pod našou brezičkou na
školskom dvore a osláviť to spevom, harmonikou a tancom.
Prišli naše milé pani speváčky Susedy. Skupina má päť
členiek, ktoré spolu spievajú asi 15 rokov. Chodia po
škôlkach, školách, kluboch a rozveseľujú všetky vekové
kategórie. Ich piesne majú jarný nádych. Tretiačky
a štvrtáčky sa pridali a jeden odvážny Jakub zatancoval aj
valčík. Vďaka pani zástupkyni a vychovávateľkám sa
rozprúdil tanečný parket. Bolo to úžasné, pretože nôtili
dôchodkyne spoločne s mládežou. Na konci spievali nielen
Susedy, ale aj celý školský klub.
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Veľké ďakujem dnes patrilo hasičom z Mostu pri Bratislave, ktorí nás
navštívili. Už z ďaleka bolo počuť, že na náš školský dvor prichádza
vzácna návšteva. So zatajeným dychom sme sledovali, ako rýchlo si
dokázali hasiči rozložiť hadice a začali hasiť. Našťastie to bola len
ukážka. Po nej sme pozorne počúvali požiarnikov, ktorí nám priblížili,
čo všetko ich samotná práca prináša. Dovolili nám vyskúšať si hasenie,
prvú pomoc i sadnúť si do ich úžasného auta. Prežili sme perfektný deň
s našimi hosťami.

V zime sme korčuľovať nemohli, lebo všetko sme mali zavreté, tak
korčuľujeme na jar. Pán Mišovič nám zabezpečil ľadovú plochu v OC
Avion. Skoro sto detí sa učí alebo zdokonaľuje v korčuľovaní. Pani
vychovávateľky sa starajú, aby boli deti správne oblečené a obuté.

DEŇ HASIČOV NA ŠKOLSKOM DVORE

KURZ KORČUĽOVANIA

Dnes je sviatok všetkých mám, lúčne kvety natrhám.
Urobím si kytičku len pre svoju mamičku. Darček sama
vyrobím, radosť jej tým urobím. A k tomu jej božtek dám,
pretože ju rada mám. Vaše deti.

DEŇ MATIEK
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SLNIEČKO NA ŠKOLSKOM DVORE

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE
1. ROČNÍKA

MDD
V každom z nás je krásne dieťa

a to dieťa povedie ťa.
Do krajiny snov, kde je život hrou.

Darujme si v tento deň
s láskou aspoň jeden sen.

1. 6. už tradične oslavujeme MDD. Je to sviatok všetkých detí našej školy.
Milé deti v mene všetkých pani učiteliek, učiteľov, pani riaditeľky,
zástupkýň a vychovávateliek Vám prajeme všetko dobré. Nech Vaše dni
sú sprevádzané smiechom a dobrou náladou.

Ahoj! Takýmto pozdravom privítali deti nášho dídžeja, ktorý
prišiel na náš školský dvor. DJ nám hral výborné tanečné
pesničky, pri ktorých sme sa vytancovali, vyskákali a
zasúťažili si. Súťaže boli pre nás zábavne a odmeny
chutnučké. Aby nám nebolo horúco, tak nás pani
vychovávateľky osviežili vodnými balónmi. Bolo to
perfektné! Síce sa už tešíme na prázdniny, ale trošičku už
aj na budúci školský rok. Veľká vďaka patrí nášmu
dídžejovi!
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LETNÉ
PRÁZDNINY
Počas letných prázdnin
100 našich detí s pani
vychovávateľkami

spoznávalo slovenské farmy,
ranče, rieky, vesmír.
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