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1. číslo školský rok 2019/2020

AKCIE V NAŠEJ ŠKOLE

ZAČIATOK 2019/2020

VÝSTAVAOVOCIAAZELENINY

2. septembra privítala naša škola po
prázdninách vyše 600 žiakov z toho 64
prvákov. Prajeme Vám žiaci veľa radostných
chvíľ a dobrých vyučovacích výsledkov v
školskom roku 2019/2020.

V pondelok 9. septembra si chlapci
a dievčatá z 5. ročníka a žiaci zo 7.B
pozreli zaujímavú výstavu. V DK Vetvár
sa konal už 18.ročník Celomestskej
výstavy zeleniny, ovocia a kvetov. Deti
videli nielen krásne kvety, známe druhy
ovocia a zeleniny, ale tiež krásny
banánovník, pomelo, granátové jablká
ako aj veľa druhov liečivých rastlín.
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AKCIE V NAŠEJ ŠKOLE

školský rok 2019/2020 1. číslo

1. stupeň

Dňa 18.9. sa na našom školskom
ihrisku uskutočnila školská

športová olympiáda. Atletických
disciplín sa zúčastnili 4 žiaci z

každej triedy
1. – 4. ročníka.

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

OLOLYMPIÁDA
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1. číslo školský rok 2019/2020

AKCIE V NAŠEJ ŠKOLE

Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich

a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Cieľom zbierky je

získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. V piatok 20. 9. 2019 prispeli naši

žiaci a pedagógovia do tejto zbierky sumou 219,29 €. Ďakujeme všetkým zúčastneným darcom.

BIELA PASTELKA

OLOLYMPIÁDA

DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL

OLOLYMPIÁDA

PREDSTAVENIE VANGLICKOM JAZYKU

VODÁRENSKÉ MÚZEUM

OLOLYMPIÁDA
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Naši deviataci sa dňa 4.10.2019 zúčastnili podujatia s názvom Deň župných škôl. Cieľom podujatia bolo
spropagovanie stredného školstva, najmä odborného vzdelávania v bratislavskom regióne.
Žiaci mali možnosť vidieť, aké stredné školy ponúka bratislavská župa, ale najmä porozprávať sa priamo
s pedagógmi i študentmi týchto škôl o možnostiach štúdia. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl
bol počas dňa na pódiu pripravený aj sprievodný program, o ktorí sa postarali hlavne samotní študenti
prezentujúcich sa škôl. Súčasťou programu boli hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia, prezentácia
viazania kytíc, kynologická ukážka, ukážka sebaobrany či prezentácia športovej prípravy. Dúfame, že účasť
na tomto podujatí, im pomôže pri náročnom výbere strednej školy.

Angličtina je obľúbený jazyk na našej škole, ktorý sa žiaci s radosťou učia. Vedia totiž, že dorozumieť sa
v cudzom jazyku je v dnešnom svete veľmi dôležité. Dňa 30.09.2019 sme sa zúčastnili anglického
predstavenia v Dome kultúry Vetvár. Mladší žiaci si pozreli predstavenie „A boldrabbit in Africa“ a pre
starších žiakov bolo pripravené predstavenie „Youtuber“. Pozitívne dojmy, novú slovnú zásobu a kultúrny
zážitok si odniesli všetci žiaci. Návšteva anglického divadelného predstavenia sa stala tradíciou na našej
škole a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

V stredu 9.októbra navštívili deti z 8.B Vodárenské múzeum,
ktoré sa nachádza v historickom areáli prvej čerpacej stanice
v Bratislave postavenej v roku 1886 na ľavom brehu Dunaja.
V minulosti sa tu nachádzali parné stroje, elektrické generátory
a veľké kotly, ktoré zásobovali pitnou vodou celé
mesto. Čerpacia stanica bola v prevádzke až do roku 1967.
V roku 2007 tu bolo založené jedno z najmladších technických
múzeí na Slovensku. Po zaujímavej prehliadke v múzeu si deti
pozreli aj novú expozíciu zameranú na prezentáciu vodárenskej
techniky v prírodnom prostredí, ktorá je doplnená aj prírodným
jazierkom.



AKCIE V NAŠEJ ŠKOLE

školský rok 2019/2020 1. číslo

NÁVŠTEVAPÁNA STAROSTU

Vo štvrtok 3. októbra navštívil našu
základnú školu starosta našej mestskej
časti Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán
Pék. Spoločné stretnutie s pani riaditeľkou
Alenou Heldovou a rozšíreným vedením
školy sa nieslo v príjemnej atmosfére. Pán
starosta sa zaujímal o radosti a starosti,
ktoré trápia nielen vedenie školy, ale aj
učiteľov. Prezrel si priestory školy a
pozdravil aj žiakov v 1.A a 2.A triede.

Tento rok sa na našej škole opäť testovali pohybové predpoklady prvákov podľa pokynov

Ministerstva školstva. Akí boli šikovní sa dozviete, ak si prezriete naše fotografie.

TESTOVANIE PRVÁKOV

ŠK SLOVAN - FUTBALOVÝ ZÁPAS

Dňa 24.10. sa žiaci 4.A triedy zúčastnili
zápasu ŠK Slovan aWolverhampton FC na
novom Tehelnom poli. Kapitán hostí
povedal: „Niečo také som nezažil!"
súhlasili s ním aj žiaci. Bola úžasná
atmosféra, pretože sa zúčastnilo zápasu
vyše 20 000 deti z celého Slovenska.
Vďaka patrí pani učiteľke Majerčákovej,
ktorá športovú akciu pre žiakov
zorganizovala.
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AKCIE V NAŠEJ ŠKOLE

ZBER VRCHNÁČIKOV
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Prázdniny sú nenávratne preč a my sa znovu
stretávame v školských laviciach. Tak ako nám začal
nový školský rok, tak nám začal aj zber vrchnáčikov
na našej škole. Tento rok každým vrchnáčikom
pomôžeme Peťkovi a jeho rodine. Staňte sa
súčasťou pri splnení sna o lepšom zajtrajšku.
Nestojí to nič, len odkladanie vrchnáčikov
z fliaš, pracích práškov a káv. Na konci
školského roka sa dozvieme, či sa nám
podarilo prekonať rekord z minulého roka.

Peťkov príbeh...

Peťko sa narodil s náhodnou
vývojovou vrodenou chybou
(diafragmatickou herniou bez
ľavej bránice. Prvé mesiace bol
v umelom spánku napojený na
veľa prístrojov, ktoré
zabezpečovali jeho základné
životné funkcie. Tieto prvé
mesiace absolvoval okolo desať
operácií. Dlhá hospitalizácia a
vážny zdravotný stav sa podpísali
aj pod jehopsychomotorickývývin.
Za kg vrchnákov rodina dostane
osemnásť centov. „Budeme vďační
za akúkoľvek pomoc. Za každučký
vrchnák. A najkrajšie na tom je, že
Peťko napreduje, viac po
mentálnej stránke, po tej fyzickej
to ide trošku pomaly. Všetka tá
snaha a námaha stojí za to.“

Peťkova rodina
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ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

JESENNÝ MATBOJ

V dňoch 18.10 a 24.10 sa organizoval JESENNÝMATBOJ
2019 pre žiakov piatych až deviatych ročníkov základných
škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií z
bratislavského kraja.
Žiaci na Matboji súťažili v riešení matematických úloh,
ktorých správne riešenia im umožnili vykonať ťahy v
strategickej hre. Okrem počtu vyriešených úloh sa pri
celkovom vyhodnotení zohľadňovala aj miera úspešnosti v
tejto hre.
Tohto roku boli žiaci šéfkuchármi a popri riešení logických
úloh museli zvládnuť správne vytvorenie receptu.
Štvorčlenné tímy žiakov nás zastupovali v kategórií starší
žiaci ( 8. ročník ) a mladší žiaci ( 5. ročník a 6. ročníka) .
Veľmi dobre sa darilo piatakom a od úspešného tretieho
miesta ich delilo iba deväť bodov, za čo im gratulujeme a
tešíme sa z ich úspechu. Ale ani zvyšné tímy veľmi
nezaostávali a umiestnili sa v prvej polovici zo všetkých
tímov.

V stredu 9.10. sa vybraní žiaci
4. ročníka zúčastnili turnaja
Minihandballmania, ktorý sa
konal na ZŠ Bieloruská. Stretli
sa tu so súpermi nielen z
Bratislavy, ale aj z okolitých
miest. Vo svojej skupine
skončili na peknom 2.mieste.
Síce do finále nepostúpili, ale
zaslúžia si naše uznanie za
veľmi dobrý výkon.

MINIHANDBALLMANIA
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ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

SÚŤAŽ VO VIAZANÍ AARANŽOVANÍ KVETÍN

ATLETICKÁ SÚŤAŽ - 1. stupeň
Dňa 20.11.2019 boli žiaci 4.ročníka reprezentovať
našu školu v športovej súťaži: Bavíme deti športom.
Svoje sily si zmerali v rôznych atletických
súťažiach, a to v skoku znožmo do pieskového
doskočiska, hode medicinbalom, kombinovanom
behu, krátkej prekážkovej, šprintérskej súťaži, hode
na cieľ a v skákaní do olympĳských kruhov.
V našej kategórií bolo celkovo sedem družstiev. Naši
reprezentanti si svojou obratnosťou a šprintérskymi

schopnosťami vybojovali krásne 3. miesto.
Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne
gratulujeme týmto žiakom: Sofii Š., Martinkovi M.,
Dávidovi G., Elke K., Andrejovi P., Lukášovi F. a
Richardovi B.

Dňa 22.10.2019 sa žiačky našej školy Diana
Sečanská (6.A), Tamara Meňhartová (9.A)
a Natália Nagyová (9.A) zúčastnili súťaže vo
viazaní a aranžovaní kvetín organizovanej Strednou
odbornou školou v Malinove.
Tento rok sa súťažilo v dvoch súťažných
disciplínach: čarovný klobúk a náhrdelník z
jesenných plodov. Dievčatá na súťaži preukázali
svoju úžasnú kreativitu a šikovnosť. Najúspešnejšou
žiačkou bola Diana Sečanská, ktorá získala

1. miesto v súťažnej disciplíne čarovný klobúk so
ziskom 285 bodov z možných 300. Ostatné dievčatá
však veľmi nezaostávali a rozšírili zbierku úspechov
o pekné piate a ôsme miesto.
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Aj tento september sme sa
vybrali na plavecký kurz, kde pani

vychovávateľky odovzdali deti do rúk
profesionálnych trénerov. Počas 7 dní naučili

odborníci deti nielen dýchať pod vodou, ale aj
základy plaveckých štýlov. Deti svoje získané
plavecké znalosti môžu ďalej vylepšovať

spolu s rodičmi, alebo sa budúci rok
môžu zdokonaľovať na ďalšom

plaveckom kurze.

Len druhý týždeň
chodíme do školského klubu

a už medzi nás prišla veľmi vzácna
návšteva, a to Dominika Cibuľková.

Naša reprezentantka nám ukázala svoj bežný
tréning spoločne s trénermi z jej tenisovej
akadémie Love 4 Tennis. Zasúťažili sme si.
Nechýbalo fotografovanie a autogramiáda.

Dominike veľmi pekne ďakujeme za
návštevu.

PLÁVANIE

LO
VE 4

TENIS
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

IMATRIKULÁCIA

Na známosť sa dáva správa, že som bol/a pasovaný/á za prváka. S daným
heslom sa môže preukázať každý náš prváčik, ktorý sa v stredu 6.11. 2019
zúčastnil slávnostnej imatrikulácie do školského cechu. Naši prváci zložili sľub,
že sa budú dobre učiť, poslúchať pani učiteľky a vychovávateľky, robiť radosť
rodičom aj učiteľom, začo im bol udelený diplom. Predviedli, že vedia krásne
spievať, poznajú básničky, farby, geometrické tvary a hymnu ŠKD.
Všetkým prvákom želáme, aby sa im v našej škole páčilo a našli si veľa
kamarátov.
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