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NÁVŠTEVA SND
Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili 9. decembra predstavenia s názvom

„Rozprávka o šťastnom konci"
v historickej budove SND. Posolstvom rozprávky bolo, či sa ešte dá nájsť šťastie v tomto
modernom svete. Po skončení opery mali žiaci krátku besedu s dirigentom opery, so
zbormajsterkou aj s 2 detskými speváčkami.
Pred uskutočnením akcie mali štvrtáci možnosť sa zastaviť na vianočných trhoch a pokochať
sa nad atmosférou Vianoc na Hlavnom námestí v Bratislave. Súčasne si mohli kúpiť zopár
drobností z charitatívnych stánkov.
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Našu školu potešila 6.
decembra vzácna návšteva

až z ďalekého Turecka. Deti 1. aj 2. stupňa
navštívil Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi.

Priniesol som im
sladkosti, začo sa deti poďakovali

básničkami a pesničkami.

MIKULÁŠ
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Naši šiestaci sa už nevedeli dočkať
vytúženého pondelka 9. 12. 2019, kedy sa
zúčastnili výletu v zábavnom parku Team
Up, ktorý bol v štýle pevnosť Boyard pri
nákupnom centre Shopping Palace. Tu si
otestovali fyzickú zdatnosť, psychickú
odolnosť i tímového ducha. Na zdolanie
jednotlivých úloh mali k dispozícii dve
hodiny. Každá splnená úloha predstavovala
indíciu, ktorú bolo potrebné získať pri
vstupe do finálovej miestnosti.

Streda 11.

decembra bola pre deti

z 8.B výnimočným školským dňom,

pretože navštívili televíziu JOJ na

bratislavskej Kolibe. Zoznámili sa s prácou

televíznych redaktorov, videli štúdiá, ba aj

samotnú prípravu spravodajských programov.

Dokonca mali ôsmaci možnosť nahliadnuť do

zákulisia zábavných relácií. Z televízie

odchádzali deti obohatené

o nevšedný zážitok.
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Dňa 16. 12. 2019 prĳali žiaci 2.A pozvanie pána starostu mestskej časti
Podunajské Biskupice Zoltána Péka na milé adventné stretnutie. Vychádzku
na MÚ využili aj na prezretie si Trojičného námestia a oboznámenie sa s jeho
históriou. V priestoroch ,,Dažďovej záhrady“ ich privítal pán starosta, ktorý
im poprial veselé Vianoce a pohostil ich teplým čajom a domácim koláčikmi.
Žiaci mu zarecitovali vianočné koledy a popriali mu tiež šťastné vianočné
sviatky.

Tak ako každý rok sa v stredu 18. decembra rozozvučali na našej škole vianočné
melódie. Pani vychovávateľky a pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov a rodičov
milú akciu v podobe vianočných trhov. V aule školy si mohli rodičia a priatelia školy
kúpiť drobné darčeky za symbolické ceny. V jedálni si mohli deti vyskúšať vyrobiť
vianočné ikebany a okrem toho sa ponúknuť mastným chlebíkom i voňavým punčom.
Vianočnú atmosféru nám spríjemnili tanečníci z našich krúžkov Gaia a Hip-hopu.
Ďakujeme všetkým za účasť a prajeme pokojné a veselé Vianoce.

STRETNUTIE U PÁNA STAROSTU

OLOLYMPIÁDA

VIANOČNÝ JARMOK
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Čas Vianoc je obdobím, kedy majú ľudia k sebe oveľa bližšie.

Všade navôkol vládne pokoj a radosť z blížiacich sa sviatkov. Žiaci 6.B

sa rozhodli spoločne s triednou pani učiteľkou tento čas niečím pekným

umocniť, tak pripravili pre svojich rodičov darček v podobe vianočnej

besiedky, ktorá sa konala 18. decembra. Deti si pripravili pestrý vianočný

program a ukázali svoju šikovnosť a nadanie. Predstavili sa ako suverénni

moderátori, tanečníci, recitátori, herci i športovci v bojových disciplínach.

Bonbónikom programu bolo vianočné vinšovanie chlapcov nielen vo

východoslovenskom nárečí, ale aj v arabskom jazyku. Na záver odmenila

triedna pani učiteľka svoju triedu sladkou tortou. Príjemná vianočná

atmosféra pokračovala aj po skončení programu, kde sa mohli deti

občerstviť koláčikmi, ktoré pripravili šikovné mamičky.

Pani učiteľka Sirotová ďakuje všetkým deťom za úžasnú obetavosť

a ochotu pri príprave vianočného programu ako aj rodičom za spoluprácu.

VIANOČNÁ BESIEDKA 6.B
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V utorok 21.januára navštívili chlapci a dievčatá z 8.B triedy edukatívnu
výstavu s názvom „Obri oceánov“. Deti videli exponáty, ktoré sú
dokonalou kópiou veľkých morských
živočíchov v ich životnej veľkosti. Súčasne mali možnosť nahliadnuť do
podmorského sveta pomocou virtuálnej reality a tiež si vypočuť hlasy a
zvuky mnohých podmorských živočíchov.

.
Dňa 23. 1. 2020 si mali žiaci 6.A triedy
pripraviť projekt s názvom „MÓDNA
PREHLIADKA". Keďže žiakov táto téma
veľmi zaujala, pripravili si k projektu aj
úžasnú módnu prehliadku. Mali sme
moderátorov, fotografov, modelky a volili
sme dokonca aj Miss 6.A.
Najlepší outfit triedy mala Grétka Nopp,
ktorá síce od „nedočkavosti ochorela“.
Napriek tomu, že sa nemohla zúčastniť, nám
poslala foto svojho outfitu.
Ako vyučujúca slovenčiny skláňam v tejto
triede všetkým žiakom poklonu, že sa
zapojili, pekne spolupracovali a boli skvelí.
Za toto im patrí jeden veľký potlesk.

OBRI OCEÁNOV

MÓDNAPREHLIADKA
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AKO VYUŽIŤ KOCKY STAVEBNICE NAHODINE

8

V rámci niekoľkch hodín matematiky

žiaci 7.A a 7.B triedy sa vrátili do svojich

škôlkarských čias, kedy sa veľmi radi hrali

s rôznymi stavebnicami. Jednou z nich

bola aj sada duplo kociek. Počas

niekoľkých hodín sa žiaci hrali a zároveň

učili základom presného rysovania vo

voľnom rovnobežnom premietaní a

chápaní rôznych pohľadov na postavenú

stavbu z kociek. Nárys, bokorys, pôdory
s

a plán už neboli neznáme slová.

Dňa 31. 1. 2020 prevzali naši žiaci výpis
klasifikácie a slovného hodnotenia.
Polročné vysvedčenie určite potešilo
malých prvákov, ktorí ho dostali po
prvýkrát. Kto nebol spokojný, určite má
šancu si svoje hodnotenie opraviť na
konci školského roka.

POLROČNÉ VYSVEDČENIEPOLROČNÉ VYSVEDČENIE
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Prvý polrok práce v novom kolektíve je za nami. Aby sme sa odmenili, ale aj načerpali novú
silu a motiváciu do druhého polroka, navštívili sme zábavné centrum TEAM UP. Bolo to
bláznivé a veselé. Súperili sme v tímoch, povzbudzovali a pomáhali sme si, aby sme spoločne
dosiahli najlepší výsledok. Veríme, že na konci školského roka sa podobne odmeníme za naše
úsilie.
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ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUMV BRATISLAVE
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V stredu 5. februára navštívili deti z 8. B triedy Národnú banku Slovenska, ktorá je jednou z
najdôležitejších inštitúcii na Slovensku. Jej primárnym cieľom je udržiavanie cenovej stability. Banka
vznikla 1. januára 1993 a od 23. mája 2002 sídli v jednej z významných dominánt mesta. Budova NBS je
vďaka svojej výške 111 m druhou najvyššou budovou Bratislavy a má celkom 33 podlaží. Deti sa
zúčastnili výukového programu „Od slovenskej koruny k euru“. Vypočuli si zaujímavý výklad o tom,
prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a mali možnosť si zahrať niektorú z online hier,
ktorú vytvorila Európska centrálna banka. Na záver si každý vyrazil na pamiatku mincu s logom banky.

Žiaci z 5.C a 5.D sa vybrali 4. 2. 2020 po stopách Rímskej
ríše do Archeologického múzea v Bratislave. Spoznali
jednotlivých rímskych cisárov. Zistili, že rímske vojská sa
pohybovali aj na našom území. Dokonca mali možnosť si
vyrobiť vlastné mince, ktoré boli odliatkom zo zmesi sadry
a technickej želatíny. Okrem tvorivej dielne mali deti
prehliadku v samotnom múzeu, kde sa bližšie dozvedeli
o živote našich predkov od praveku až po vrcholný
stredovek.
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FAŠIANGYU NAS

OLOLYMPIÁDA

LYŽIARSKY VÝCVIK

OLOLYMPIÁDA

Posledný februárový týždeň absolvovalo 38 detí 7.a 8.ročníka lyžiarsky výcvik na chate Hômolka, ktorá
sa nachádza v rekreačnej oblasti na rozmedzí Strážovských vrchov a Bielych Karpát, neďaleko obce
Valaská Belá.

Deti pre nedostatok snehu lyžovali v neďalekých Čičmanoch, ale po takmer celonočnom snežení si mohli
v piatok vyskúšať aj zjazdovky na Homôlke.

Začiatočníci sa naučili základy lyžovania, pokročilí mohli rozvíjať svoje schopnosti a dovednosti. Počas
pobytu nechýbali ani zábavné súťaže a v piatok sa konali preteky v slalome, v ktorých zvíťazili Samuel
Šablatúra a Alžbeta Nemessányiová.
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Tak ako každý rok sa na 1. stupni konalo
fašiangové projektové vyučovanie. Pani
učiteľky pripravili pre svojich žiakov úlohy,
testy, ale aj súťaže zamerané na tradície a
zvyky z obdobia fašiangov. Deti sa zabavili pri
veselých pesničkách, výtvarne spracovali
fašiangové masky a mohli si vyskúšať pracovať
v skupinách.
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MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ QUADRATHLON CUP SOFIA 2019

MINIHÁDZANÁ 1. stupeň
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Naši žiaci Šimon Juhos (4.C), Veronika Juhosová (6.B)
a Terézia Csomorová (8.C) sa zúčastnili 30. 11. 2019 na
medzinárodnej súťaži taekwon-de v hlavnom meste
Bulharska v blízkosti Čierneho mora. V športovej hale
Armejec sa predstavilo až tridsať klubov z jedenástich
krajín. Veronika sa predstavila v troch disciplínach, kde
získala za zostavy (po japonsky TUL) zlatú medailu a v
špeciálnych technikách striebornú medailu. Terézia
Csomorová získala dve zlaté medaily v rámci dvoch
disciplín a Šimonovi Juhosovi sa podarilo vybojovať za
zostavu striebornú medailu.
Srdečne im gratulujeme za úspešnú reprezentáciu našej
krajiny v zahraničí. Veronike, Terézii a Šimonovi prajeme
veľa síl a entuziazmu v bojovom športe.

V stredu 27. 11. 2019 sa vybraní športovci zo štvrtého
ročníka zúčastnili turnaja v minihádzanej. Z 30 družstiev,
ktoré tvorili žiaci nielen z Bratislavy, ale aj z okolitých
miest, skončili na dôstojnom 5. mieste.Srdečne im blahoželáme!
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V novembri 2019 prebehla na našej
škole recitačná súťaž v prednese slovenskej povesti

Šaliansky Maťko. Školské kolo vyhrali dve žiačky: za 1.
kategóriu Diana V. (3.C) a za 2. kategóriu Nataša M. (4.B), ktoré

postúpili do obvodného kola. Na ZŠ Železničnej sa v rámci obvodu
Bratislava II stretli najlepší recitátori v troch kategóriách. Po úspešnom
prednese našich žiačok získala v 1. kategórii za prednes svojej povesti
3. miesto žiačka Diana V., ktorej srdečne gratulujeme.

Obom žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Tento chlapec, to som ja,

Šaliansky Maťko,

Maťko preto, že ma tak volajú,

a šaliansky preto,

že som sa narodil v Šali.

V našej škole sa uskutočnila 27. novembra recitačná súťaž v prednese slovenskej povesti, kde

mohli žiaci predstaviť zvyky a tradície našich predkov.Porota hodnotila v dvoch kategóriach a

všímala si očný kontakt s publikom, suverénnosť vystupovania prežívanie textu, ale aj

samotnú primeranosť hlasu. A kto si počínal najlepšie?

I. kategória:

1. miesto Diana Vrbová

2. miesto Kristína Kendrová

3. miesto Samuel Daniel

II. kategória:

1. miesto Nataša Majerčáková

2. miesto Samuel Ondreáš

3. miesto Simona Jančulová
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Víťazom blahoželáme!
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BILOGICKÁ OLYMPIÁDA

VALENTÍNSKY TURNAJ ŠINTERLIGY
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V pondelok 10.februára sa uskutočnilo na ZŠ Mierová
v Ružinove okresné kolo 54.ročníka Biologickej olympiády
kat. C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9.ročníka základných
škôl a osemročných gymnázií. V projektovej časti
reprezentovala našu škola žiačka 8.B Klára Kanávorová,
ktorá mala svoju prácu „Potravinová bezpečnosť“ nielen
zaujímavo spracovanú, ale ju aj pekne odprezentovala
a obsadila výborné 2.miesto. V teoreticko-praktickej časti
museli deti preukázať nielen výborné znalosti, ale aj
praktickú zručnosť pri mikroskopovaní. Soňa Dokupilová
z 8.A je úspešnou riešiteľkou, obsadila 7.miesto. Tamara
Meňhartová z 9.A získala v teoretickej časti najviac bodov zo
všetkých súťažiacich a len menej bodov z praktickej časti ju
pripravilo o prvenstvo v súťaži a skončila na 2.mieste.

Na našej škole sme zapojili mladších žiakov II. stupňa do Šinterligy.
Vo veselej atmosfére, ktorá bola dobrou kulisou, sme privítali po
prvýkrát žiakov ZŠ Biskupická a ZŠ Bieloruská. Súťažili sme
v rôznych štafetových behoch vo dvojiciach, streľbe na kôš a v hre
družstiev. Na záver turnaja boli žiaci pozvaní na ZŠ Biskupickú na
nočný basketbal so svietiacou loptou, ktorá predstavovala rozlúčku
s jarnými prázdninami.
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Do celoslovenskej súťaže Všetkovedko sa
z 1. stupňa našej školy zapojilo 111 žiakov.
Titul VŠETKOVEDKO získalo 31 žiakov
a VŠETKOVEDKOV UČEŇ 80 žiakov.
Najvyšší titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY
získala Klára Kusovská zo 4.B triedy.
Všetci súťažiaci dostali diplomy a ceruzky
„Súťažím s Talentídou“. Tí najšikovnejší,
ktorí dosiahli titul VŠETKOVEDKO,
obdržali aj darčeky.
Všetkým žiakom srdečne ďakujeme za
odvahu, šikovnosť a reprezentáciu svojej
triedy a našej školy.

VŠETKOVEDKO
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

DETSKÁ BURZA

MIKULÁŠ V ŠKD
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Keby sa opýtate detí, ktorú pravidelnú celoklubovú
akciu majú najradšej, asi by vám jednohlasne povedali
BURZU! Detská burza má veľkú obľubu a počas nej sa
školská jedáleň premení na trhovisko, kde sa predáva,
nakupuje, ceny sa zjednávajú a radosť z nakúpeného je
obrovská!
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Aj tento rok sme si do školy priniesli
korčule, aby sme mohli ísť poobede na kurz
korčuľovania na klzisko v Avione. Tam nás
vždy čakajú tréneri zo ŠK TEMPO, ktorí nás
učia základy korčuľovania a pokročilým
pomôžu vylepšiť svoju techniku.

KURZ KORČUĽOVANIA
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VEČERNÁ ŠKOLA ŠKRIATKOV
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Aj tento školský rok nastal večer, kedy mohli do školy prísť smelí prváci. Priniesli si
baterky, dobrú náladu a škriatkovskú čiapku, ktorá bola zázračná, pretože nás premenila
na malých škriatkov. Na našej tajnej večernej výprave, sme sa dozvedeli, že v škole
bývajú malí škriatkovia-pomocníčkovia. Aby sa nám ukázali, museli sme splniť úlohy,
ktoré si pre nás škriatkovia pripravili. V úlohách si nás preverili, čo sme sa v škole
všetko naučili. Po splnení úloh stačilo zakričať: „Škriatok, škriatok maličký, ukáž sa
nám kdeže si!“ . Škriatkovia sa nám ukázali a prezradili nám svoje mená. Dozvedeli
sme sa aj, akú majú v škole funkciu. Po výprave sme si museli oddýchnuť a vytvorili
sme si škriatkovské kino, v ktorom nechýbali pukance a sladký džúsik.
Na záver sme si našli baterkami svojich rodičov, ktorí na nás čakali a chceli počuť, čo
sme všetko vo večernej škole škriatkov zažili.
Ďakujeme pánovi školníkovi a pani upratovačke, ktorí boli počas celej akcie k dispozícii
a pomáhali nám dať do poriadku pavilón ŠKD.
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Kto to bol dnes v škole? Namiesto žiakov prišli do školských
lavíc princezné, kovboji, včeličky i astronauti. Zábavný deň

pokračoval aj v popoludní v DK Vetvár, kde sa všetky krásne
masky premiestnili a výborne si zatancovali. Fašiangy sú obdobím
hodovania, preto sme mali na diskotéke ako odmeny rôzne
sladkosti. Dokonca nám pršal aj cukríkový dážď.
Toto zábavné obdobie sa už bude pomaličky končiť, ale nám

to nevadí, pretože dnešný deň sme si užili naplno!

FAŠIANGY
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