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ÚVOD 
 

Tento školský rok bol čiastočne obmedzený „covidovými“ opatreniami. Niekoľko 

týždňov sa starší žiaci učili dištančne. Aj pri prezenčnom vyučovaní po väčšinu roka 

platili obmedzenia, ktoré mali vplyv na život školy – najmä na spoločné aktivity 

a akcie. Tieto sa väčšinou rozbehli až ku koncu školského roka, keď už boli opatrenia 

zrušené. 

 

V rámci vzdelávania sme sa sústredili na projekt Bezpečná trieda, ktorý sme 

realizovali v úvodných ročníkoch a v triedach prvého stupňa. Cieľom bolo postupne 

vytvárať rešpektujúce prostredie – čo predpokladá poznanie samého seba, svojich 

emócií a poznanie a zabezpečenie svojich potrieb, a následne komunikácia s 

druhými, zameraná na poznanie ich emócií, potrieb a možností ich napĺňania. 

 

Našou víziou je vytvorenie bezpečnej školy, s podmienkami na vnútornú motiváciu, 

proces učenia a prirodzený osobnostný vývin. 

 

Orientujeme na pestovanie bezpečného prostredia, ktoré poskytuje ideálne 

podmienky na prirodzený osobnostný vývin a na rozvoj vnútornej motivácie. 

 

Tento rok sme sa opäť posunuli v našich prístupoch a zdokonalili v našich metódach 

komunikácie so žiakmi - vrátane spôsobu, akým (ne)hodnotíme. 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 
ku koncu školského roka 2021/2022 

 

Počet tried a žiakov SZŠ CENADA (stav ku koncu školského roka): 
2.UA (12), 2.UB (12) 

1.A (12), 1.B (12) 

2.A (12), 2.B (11) 

3.A (12), 3.B (12) 

4.A (10), 4.B (7) 

5.A (16), 5.B (13) 

1234.C (2) 

spolu žiakov SZŠ CENADA: 143 

 
Počet tried a žiakov SG CENADA (stav ku koncu školského roka): 
PRÍMA  (26) 

SEKUNDA (21) 

TERCIA (24) 

KVARTA (25) 

KVINTA (20) 

SEXTA (19) 

SEPTIMA (20) 

OKTÁVA (14) 

spolu žiakov SG CENADA: 169 

 

Počet pedagogických zamestnancov zSZŠ CENADA: 
50 (z toho 4 na MD/RD) 

41 učiteľov 

6 vychovávateľov 

1 pedagogická asistentka 

2 školské špeciálne pedagogičky 

 

Počet odborných zamestnancov SZŠ CENADA: 
1 školská psychologička 

 

Počet pedagogických zamestnancov SG CENADA: 
30 učiteľov (z toho 5 v pracovnom pomere na dohodu)  
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ŠKOLSKÉ AKCIE 

BEŽÍ CELÁ CENADA – 5. ročník a príma až oktáva 
3. september 2021, Areál Vodárenského múzea 

Žiaci absolvovali v skupinkách štafetový beh v areáli Vodárenského múzea a na 

cyklotrase popri Dunaji. Na prvom stanovisku po zodpovedaní otázok v 

geografickom kvíze získali online mapku, pomocou ktorej sa s použitím mobilov 

dostávali k 5 checkpointom. Každý checkpoint predstavoval športovú aktivitu 

(strieľanie šípkami do balónov, vytriasanie pingpongových loptičiek, hádzanie 

obručami, zhadzovanie tenisovými loptičkami plechovky, skladanie lodičky). 

Niektoré skupinky pobehli, niektoré si trasu odkráčali. 

Žiaci si tiež mohli vyskúšať rôzne atletické disciplíny: skok do diaľky, vrh guľou, beh 

cez prekážky. 

Po skončení štafetového behu sa študenti s učiteľmi venovali volejbalu, hádzaniu 

frisbee, futbalu, pingpongu či spoločenským hrám. Hladoši zaháňali hlad grilovaním. 
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ŠACHOVÝ DEŇ CENADA – 1. až 4. ročník 
23. jún 2022 

Žiaci sa mohli zúčastniť šachového turnaja, tvorivých šachových dielní a pri riešení 

šachovej olympiády. K dispozícii mali aj šachový zošit, kde riešili rôzne zaujímavé 

šachové úlohy. 
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PREZENTAČNÝ DEŇ CENADA – úvodné ročníky, triedy prvého 

stupňa, 5. ročník a triedy gymnázia 
23. máj a 26.-28. jún 2022 

Osobnosi a ich prínos pre ľudstvo – to bola téma tohtoročných prezentačných dní. 

V histórii aj súčasnosti nájdeme mnoho ľudí, ktorých označujeme ako osobnosť.  

Tento pojem je chápaný v rôznych rovinách, napr. osobnosť = významný človek, 

osobnosť = celebrita, osobnosť = každý jedinec. V rámci našej témy sme termín 

osobnosti špecifikovali ako významnú osobu, ktorá svojim významne prispela k 

rozvoju ľudstva, spoločenstva alebo širokej skupiny ľudí.  

Žiaci si vybrali rôzne osobnosti z oblastí umenie a kultúra, veda a technológie, šport, 

spoločnosť, napríklad: Beethoven, M. C. Sklodowska, Archimedes, Tesla, Edison, 

Lady Diana, Aurel Stodola, Ford, Marylin Monroe, Coco Chanel, Frida Kahlo, Tom 

Cruise, Puyi, Dazai Osam. 
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MATURITY 
Písomná forma: 15.-17. marec 2022 

Ústna forma: 31. máj -2.jún 2022 

Gymnázium si tento rok prešlo prvými maturitami v histórii školy, pričom túto 

skúšku úspešne absolvovali všetci 14 maturanti. 

 

Počet maturujúcich študentov: 

Slovenský jazyk a literatúra – 14 

Anglický jazyk (B2) – 14 

Matematika – 4 

Fyzika – 3 

Informatika – 3 

Geografia – 2 

Dejepis – 3 

Dejiny umenia – 4 

Občianska náuka – 5 

Chémia – 3 

Biológa – 2 

 

Učitelia gymnázia okrem pozície skúšajúcich v rámci našich maturít pôsobili v 

komisiách na piatich iných školách, z toho dvaja ako predsedovia školskej maturitnej 

komisie, a 7 ako predsedovia predmetových maturitných komisií. 
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DEŇ SPOLOČENSKÝCH HIER – 5. ročník až septima 

20.6.2022 

Študenti spoločne s učiteľmi zaplnili priestor školy doskovými a kartovými hrami. Od 

šachov, cez kvízovú Európu, až po niekoľkohodinový Rising Sun. 
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PROJEKT BEZPEČNÁ TRIEDA 

V úvodných ročníkoch – s predškolákmi – sme sa počas ranných komunít snažili 

pomenovať pocity a vyjadriť potreby, ktoré by za pocitmi mohli byť. Využívali sme 

pri tom Kartičky potrieb a pocitov (opis obrázku, napodobnenie - čo potrebujeme 

pri danom pocite) - vyberali sme si kartičku podľa toho, ako sa práve cítime. Kartičky 

si mohli deti pripnúť na tabuľu. Okolo kartičiek sme nakreslili kruh, ktorý 

znázorňoval našu triedu. Zisťovali sme, koľko pozitívnych a negatívnych emócií sa v 

triede nachádza. Deti mali možnosť počas dňa si kartičky meniť. 

Skúšali sme aj cvičenia na zmenu energie: počítať odzadu, počítať v cudzom jazyku, 

vymenovanie zvierat, Tekubi Furi (vytriasanie rúk), chodenie krížom a metódu na 

upokojenie a sústredenie sa na seba „Lienka“ (vnímanie prítomnosti, všímavosť, 

prítomná chvíľa) a hry zamerané na osvojovanie zručností, súvisiach 

s rešpektujúcou komunikáciou: pantomíma, režisér, kameraman, vo vnútri kruhu – 

hľadám k sebe pár. 

V rámci poobedí (školského klubu) sme si vytvorili víziu – predstavu o tom, ako deti 

chcú, aby to vyzeralo v našom školskom klube a napísali, nakreslili svoju víziu na 

papier. Nasledujúci deň sme si podľa našich vízií vytvorili s deťmi dohody. 

 

V prvom až štvrtom ročníku sme využívali rôzne pomôcky a aktivity – krabičky 

odkazov (čo funguje/nefunguje), príbehy o šakalovi a žirafke a s tým spojený odkaz 

vďaky, kartičky pocitov (pozitívne/negatívne), cvičenia na zmenu energie. Teóriu 

bezpečnej triedy sme využívali aj pri spoločnom tvorení triednych dohôd a pravidiel. 

V triede fungoval priestor na upokojenie alebo oddych pre deti – bezpečný kútik. 

Učili sme sa spoznávať svoje pocity a s nimi súvisiace potreby pomocou kartičiek 

emócii a potrieb. Založili sme si škatuľky komunikácie šakala a žirafy do ktorého sme 

si hádzali frázy, ktoré zachytili naše uši. Na hodinách etickej výchovy a počas 

ranných komunít sme nahliadli do škatuliek a učili sa používať reč žirafy pre 

vyjadrenie svojich pocitov potrieb. 

Deti sa postupne učili rozdiely medzi potrebami a pocitmi a hlbšie skúmali svoje 

pocity, obohacovali si slovnú zásobu novými výrazmi. 

Pre niektorých bola trochu ťažšia téma porozumenia pocitom, ale páčili sa im 

aktivity na hádanie pocitov, dobre zvládali odlišovanie pocitov od myšlienok. 

 

Starší žiaci – štvrtáci – sa učili rozlišovať medzi pocitom a myšlienkou, uvedomovať 

si svoje pocity a aké potreby sa za nimi skrývajú. Rozšírili si slovnú zásobu v 

emocionálnej oblasti (pomenovanie pocitov a potrieb). Pri riešení konfliktov a v 

komunikácii mali snahu využívať 4P – pozorovanie, pocit, potreba a požiadavka. 
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Aktivity umožnili žiakom uvedomiť si rozdiely medzi bezpečnou a nebezpečnou 

zónou. 
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ROČNÍKOVÉ A TRIEDNE AKCIE – poznávanie, 
vzdelávanie a kultúra 

BESEDA S POLÍCIOU – úvodné ročníky 
14. január 2022  

K úvodniakom pozvali na návštevu príslušníkov polície. Porozprávali sme sa o ich 

práci, ukázali nám niektoré pomôcky, deťom urobili odtlačky prstov, mohli si 

vyskúšať policajnú vestu a prilbu, poťažkať obušok, vyskúšať putá. Vonku si deti 

mohli poprezerať policajné auto a spustili nám aj sirénu a blikačky. 
 

   
 

KARLOVESKÁ KNIŽNICA – úvodné ročníky 
11. apríl 2022 

V knižnici nás privítala spisovateľka a vedúca karloveskej knižnice pani Nataša 

Džerengová.  V úvode nám ukázala knižnicu, vysvetlila prečo a ako sú knihy v knižnici 

usporiadané, ako sa v knižnici správame a čo je potrebné na požičanie kníh. Deti 

mali možnosť prelistovať si rôzne knihy, niektoré si aj niečo prečítali. Následne nám 

pani knihovníčka začala čítať príbeh. Do deja priamo zapojila aj deti, ktoré dostali 

do rúk bábky a zvieratká. Po príchode do školy si mohli deti príbeh z knižnice 

prekresliť. 
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DEŇ EURÓPY – 2. ročník 
9. máj 2022 

Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili programu Dňa Európy v Starej Tržnici v Bratislave. 

Navštívili množstvo stánkov so zastúpením krajín Európskej únie a zúčastnili sa 

rôznych interaktívnych aktivít. 
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VIEDEŇ – kvarta až septima 

21. jún 2022 

Študenti sa prešli v tomto horúcom dni záhradami viedenského Belvéderu a 

následne sa presunuli do hornej časti tohto zámockého komplexu. V rámci trvalej 

expozície sa tu stretli s dielami významných umelcov ako Gustav Klimt, Egon Schiele 

či Oskar Kokoschka. Okrem toho navštívili aj aktuálne výstavy, ako napríklad projekt 

Face to face s dielami Marca Quinna a Franza Xavera Messerschmidta. Celý výlet 

zavŕšili prechádzkou mestom. 
 

   
 

 

FILMOVÉ PREDSTAVENIE – 5. ročník až sexta 

22. jún 2022 

V stredu počas predposledného školského týždňa sa 33 žiakov našej školy od 

piateho ročníka až po sextu zúčastnilo filmového predstavenia japonského 

animovaného filmu Belle v kine Lumiére. Vychutnali si moderné a netradičné 

spracovanie klasického príbehu Kráska a zviera. 
 

WORKSHOPY – septima a sexta 

24. jún 2022 

V rámci piatkového doobedia sa študenti najprv stretli s HR špecialistom, pričom sa 

venovali téme prijímania do práce. Ako vyzerá takýto proces, aké sú jednotlivé kolá, 

čo sa na pohovoroch pýtajú, čo je dôležité a pod. Ďalej sa spoločne pozreli na to, 

ako by asi vyzeral dobrý životopis – nejaké tipy a triky, úlohu LinkedIn-u. Celá 

dvojhodina bola pretkaná diskusiou a otázkami. V druhom bloku prebehol 

workshop „Ako si vybrať vysokú školu?“, v ktorom sa spoločne zamysleli nad 

faktormi dôležitými pri výbere školy, zdrojmi informácií a ako je dôležité pri výbere 

komunikovať. Tiež sa oboznámili s dvomi dlhodobejšími procesmi, ktoré pomáhajú 
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pri zorientovaní sa v rámci vlastných záujmov, profilovaní sa a v rámci vlastných 

schopností a zručností. 
 

   
 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA – 5. ročník a gymnázium 

V školskom roku 2021/2022 navštívili žiaci Súkromnej základnej školy Cenada a 

študenti Súkromného gymnázia Cenada tri divadelné predstavenia. 

1. Na západe nič nové – zdramatizovaný román nemeckého spisovateľa M. E. 

Remarqua si študenti kvinty až oktávy pozreli 26. októbra 2021 v štúdiu L+S. 

2. Pozor, dobrý pes! – divadelnú komédiu divadla Ludus o dospievaní nielen 

tínedžerov, podľa románu Juraja Šebestu Keď sa pes smeje, absolvovali žiaci prímy 

až tercie 9. marca 2022. 

3. Príbehy stien – bábkové predstavenie Bratislavského bábkového divadla navštívili 

žiaci piateho ročníka 27. apríla 2022. 
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Projekt Meteorologický balón so sondou – kvinta a sexta 
Išlo o projekt Tatrabanky. Cieľom bolo vypustiť meteorologický balón do ovzdušia a sledovať 

a vyhodnotiť údaje, ktoré táto sonda zaznamená. Balón bol vypustený v okolí Galanty 2. júna 

a vystúpal až do výšky 35 km. Žiaci v rámci projektu: na hodinách informatiky postupne 

oživovali získané zariadenia, študovali príručky v angličtine a nemčine, učili sa prevádzkovať 

lokalizačné GPS zariadenia, pracovať s rôznymi aplikáciami. Sledované údaje boli teplota, 

výška, tlak, vlhkosť, RGB, UV svetlo atď.V závere žiaci predpokladali miesto dopadu balóna 

pomocou aplikácie, ktorá po zadaní údajov vypočíta pravdepodobnú dráhu letu a miesto 

pristátia. Na hodinách geografie sa žiaci venovali téme atmosféra Zeme, jej vrsty a rôzne 

fyzikálne vlastnosti, debatovali o možných súvislostiach a závislostiach týchto 

vlastností.Projekt prebiehal od marca do júna v nadšenej spolupráci žiakov aj učiteľov 

geografie a informatiky.  
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ROČNÍKOVÉ A TRIEDNE AKCIE – oslava, šport 
a zábava 

MIKULÁŠ – druhý ročník 
6.december 2021 

Druháci hľadali svoj mikulášsky balíček a zároveň vyzdobili školu vianočnými 

ozdobami. 
 

KURZ KORČUĽOVANIA – úvodné ročníky až 4.ročník 
22.-23. november 2021 a 17.-18. január 2022 

Hlavným cieľom kurzu bolo prístupnou a hravou formou naučiť deti základy 

korčuľovania, udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru. 

Niektoré deti sa s korčuľovaním zoznámili prvýkrát, iné deti si pod dohľadom 

trénera zdokonaľovali techniku korčuľovania. Najviac deti bavili naháňačky, hra na 

sochy, či zábavné plávanie alebo šoférovanie na ľade. Odmenou za snahu a 

prekonanie sa boli medaile pre všetky deti. 

 
 

SNEH – 2. ročník 
9. december 2021 

V Bratislave konečne nasnežilo, a tak sa druháci vybrali sánkovať, stavať snehuliakov 

a vytvárať rôzne stavby zo snehu. 
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VIANOCE – prvý stupeň 
V týždni pred Vianocami si žiaci ozdobili vianočný stromček, a urobili si prechádzku 

k veľkému adventnému vencu na námestí Dlhé Diely, piekli a zdobili medovníčky. 

V niektorých triedach mali žiaci tvorivé dielne a hľadanie vianočného pokladu cez 

riešenie spoločných rébusov. Žiaci pripravili pre rodičov malý vianočný program z 

riekaniek, viačnočných kolied a scénok. Štvrtáci vytvorili video prezentáciu 

o vianočných tradíciách počas adventného obdobia – od Ondreja až po Štedrý deň. 
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TURNAJ VO FRISBEE 

21. máj 2022  

Päť žiakov z gymnázia sa spolu s vyučujúcim matematiky a fyziky, nadšeným 

zanietencom pre tento šport,  vybrali na turnaj vo frisbee v Slovinskom Maribore - 

Šolska ultimate liga (Stredoškolská liga ultimate frisbee). 
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MDD – prvý stupeň 
V rámci tohto dňa si triedy vytvorili vlastný program – napr. návšteva útulku, 

karneval, výlet do lesa so stanovišťami, tvorivé dielne, zábava a občerstvenie. 
 

  
 

MALKIA PARK – 1.-3. ročník 
8. jún 2022 

Žiaci 1., 2., 3. ročníka za zúčastnili výletu do Malkia parku. Tu videli rôzne šelmy z 

blízka, kŕmili kopytníkov, skákali na trampolínach a spoznávali dinosaury. 

   
 

BAŤOV KANÁL – 1.-2. ročník 
15. jún 2022 

Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili plavby na Baťovom kanále. Potom ich čakala 

prehliadka rotundy a mlyna v Skalici. 
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SPLAV MALÉHO DUNAJA – kvarta 

17. jún 2022 

Žiaci kvarty a pár študentov z kvinty a sexty vymenili pevnú zem pod nohami za 

neisté dno kanoe. Na brehu Malého Dunaja v Táborisku pod Krížom v Eliášovciach 

najprv zvládli základy člnkovania a potom sa vydali na 8 km dlhý splav k Vodnému 

mlynu Jelka, kde splav ukončili. Viacerí sa v rieke vykúpali, či už dobrovoľne, alebo 

nie, ale v teplom a slnečnom počasí to bolo skôr vítaným osviežením a všetci šťastne 

prišli do cieľa. 
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VODÁRENSKÁ ZÁHRADA – 1. a 3. ročník, 5. ročník až septima 
21.-23. jún 2022 

Deti nižších ročníkov sa zahrali rôzne hry na preliezkach, minipome, vyhliadkovej 

veži a detskom jazierku v záhrade pri Vodárenskom múzeu.  Starší žiaci absolvovali 

hranie doskových hier, volejbal, futbal, frisbee a pingpong, grilovanie, šantenie s 

vodou. To všetko spojené s oddychom, spoločnými rozhovormi a dobrou náladou. 
 

 
 

ŠKOLY V PRÍRODE A POBYTOVÉ VÝLETY 

LYŽIARSKY VÝCVIK – kvinta, sexta, septima 
20. až 25. marec 2022, Chopok 

Lyžiarsky výcvik sa konal v lyžiarskom stredisku Chopok – juh s ubytovaním v chate 

Kosodrevina, priamo na svahu. V krásnom a slnečnom počasí si užili jarnú lyžovačku 

a mnohí sa naučili snowboardovať. Akcia určite bude patriť k nezabudnuteľným 

zážitkom, vrátane neslávneho covidového zavŕšenia (zo 42 účastníkov až 33 

ochorelo). 
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ŠKOLA V PRÍRODE – 1.-4. ročník 
15.-20. máj 2022, Vysoké Tatry 

Žiaci prvého stupň sa prvýkrát v histórii školy vybrali vlakom priamo do Štrby. Žiaci 

s deviatimi pani učiteľkami absolvovali prechádzku okolo Štrbského plesa a 

nenechali sa zahanbiť ani túrami zo Štrbského plesa na Popradské pleso a späť. Ďalej 

zo Starého Smokovca pešo na Hrebienok a odtiaľ na Zamkovského chatu. Nechýbal 

ani každoročný škriatok Adanec (Cenada odzadu), ktorý už niekoľko rokov 

pripravuje pre žiakov rôzne úlohy a hľadanie pokladu. 
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ŠKOLA V PRÍRODE – 5. ročník až tercia 
20.-24. jún 2022, Stará Lesná, Hotel Lesana 

Do Starej Lesnej sme sa dopravili vlakom, takže už samotná cesta bola pre žiakov 

zážitkom (niektoré deti cestovali vlakom prvýkrát) a aj pre učiteľov – najmä 

nakladanie a vykladanie kufrov z vlaku. Prešli sme spolu 36 km a videli sme 

Vodopády Studeného potoka, Bilíkovú chatu, Rainerovu chatu, Štrbské pleso, 

Popradské pleso (symbolický cintorín), Tatranskú Lesnú. Voľne chvíle žiaci trávili na 

futbalovom ihrisku, na lúke vedľa hotela hraním frisbee, čítaním kníh, kvízom „Ako 

dobre poznáš svojich učiteľov“ a hraním spoločenských hier a pod. ŠvP sme zakončili 

„nočnou hrou“ so svietiacimi náramkami, ktorú nám pomohli zorganizovať žiaci 

tercie pre žiakov nižších ročníkov. Cieľom hry bolo získať všetky indície a rozlúštiť 

šifru ducha Lesana. 
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Úvodné ročníky: 

V pondelok na hudobnom krúžku sme realizovali činnosti spojené so spevom so 

sprievodom gitary, hry na telo, Orffove nástroje, bubny. Hrávali sme sa aj na kapelu, 

kde deti hrávali rytmický sprievod k pusteným detským piesňam. Mávali sme tiež 

počúvanie klasickej hudby spojenej s kreslením a rôzne tanečné hry. Od januára sme 

robili rôzne muzikoterapeutické hry a aktivity. 

V pondelok v rámci krúžku poločenské hry sa deti zoznámili s doskovými hrami: 

Poštár, Osadníci z Catanu junior a Kráľovská štvorka. 

V utorok prebiehal krúžok tvorivé dielne. Deti si kreslili, maľovali, modelovali, 

vytvárali z farebného papiera a pod. Zamerali sme sa hlavne na rozvoj tvorivosti – 

deti nevytvárali dielka podľa predlohy, ale podľa vlastnej fantázie. Deti vytvárali 

kaleidoskop z fólie, papierových cievok a trblietok, lapač snov z CD a korálikov, 

kúzelný obrázok z fólie, výkresu a fixiek, obrázky z temperových farieb a špagátu, 

ktorý si mohli dokresliť. 

V stredu sme mali športové hry. Prešli sme si atletikou, gymnastikou, loptovými 

hrami, posilňovacími cvičeniami a hrali sme sa rôzne pohybové hry. Vyskúšali sme 

si aj základy stolného tenisu, deti hrali futbal, kolky a pod. 

Vo štvrtok sme mali pokusy a hlavolamy. Pokusy sme vytvárali najmä podľa knihy 

Vedecké experimenty: lávová lampca, balónová raketa, nenewtonovská kvapalina a 

pod. V rámci hlavolamov sme si vyskúšali piškvorky, rôzne hry na rozvoj priestorovej 

predstavivosti, bludiská, číselné hlavolamy a šach. 

V piatok mali deti lego krúžok. Deti stavali stavby buď na nejakú tému (domy, mesto, 

dopravné prostriedky, roboty, ZOO a pod.) alebo si skladali podľa vlastnej fantázie. 

Na lego krúžku sme tiež trénovali trpezlivosť a učili sme sa dohodnúť pri spoločných 

stavbách, priestorovú predstavivosť pri stavbách na danú tému. 

 

1. ročník: 

V rámci záujmových činností sme s deťmi zrealizovali aktivity ako sadenie, výroba 

vlastných tričiek, korálkovanie, šitie a mnohé iné. Vysádzali sme kvietky pred školou 

do veľkých betónových kvetináčov. Následne sme sa o ne starali občasným 

polievaním a zberom suchých častí. Sadili sme i v interiéri do nádob (semienka) – 

hrášok, paradajky, slnečnica atď. Väčšie výhonky si niektoré deti vzali neskôr domov 

zasadiť do záhrad. Skúšali sme šitie s umelou i klasickou ihlou, šitie na papieri, šitie 

za pomoci plastovej kanavy i filcu, šitie gombíkov. 

Pred koncom školského roka sme tvorili s farbami na textil. Deti si priniesli tričká a 

tašky a maľovali na ne. 
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2. ročník: 

V rámci záujmovej činnosti v ŠKD bol každý deň krúžok. V pondelok bol konštrukčný, 

kde si hlavne chlapci našli sebarealizáciu v podobe skladaní lega. V utorok deti mohli 

tvoriť v rámci tvorivých dielničiek. Pracovalo sa s rôznymi materiálmi, s 

modelovacou hmotou či s prírodnými materiálmi. V stredu deti rozvíjali svoje 

logické myslenie, kedy čas venovali najmä očným klamom, rôznym bludiskám a 

logickým hrám. Čítanie kníh bola hlavná činnosť vo štvrtky a v piatky sme venovali 

voľný čas spoločenským hrám. Počas pobytu vonku deti hrali športové hry. 

Počas roka mali deti možnosť zažiť aj zábavné aktivity ako Karneval. Každý žiak 

prišiel prezlečený za zaujímavú masku. Niektoré z detí si masky samy vyrábali. 

 

3. a 4. ročník: 

V tomto školskom roku v rámci ŠKD prebiehal krúžok varenia. Pripravovali sme 

rôzne recepty. Deťom sa to veľmi páčilo a okrem varenia sa pritom naučili aj iné 

aktivity, napr. používať kuchynské pomôcky, spotrebiče, upratať si po sebe, ako aj 

schopnosť podeliť sa so spolužiakmi, čo nebolo vždy jednoduché. Bola to veľmi 

zaujímavá skúsenosť pre nás aj pre deti. 
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ČINNOSŤ ŠPECIÁLNYCH PEDAGOGIČIEK 

Špeciálne pedagogičky pracovali so žiakmi skupinovou a individuálnou formou. 

 

1. stupeň a úvodné ročníky: 
V rámci skupinovej práce: 

· Vedenie senzorických a senzomotorických cvičení jedenkrát do týždňa s 

deťmi úvodných ročníkov – cvičenia sa uskutočňovali v školskej telocvični 

alebo na školskom dvore. 

· Vedenie hodiny matematiky metódou Hejného jedenkrát do týždňa v 

triedach úvodných ročníkov. 

· Vedenie vyučovacie hodiny v úvodných ročníkoch počas poznávacích 

pobytov nových žiakov. 

· Pravidelné zúčastňovanie sa na Ranných komunitách v triedach úvodných 

ročníkov aj 1. stupňa a napomáhanie pri riešení problémov prostredníctvom 

rešpektujúcej, nenásilnej komunikácie. 

· Priebežné zúčastňovanie sa na vyučovacích hodinách s cieľom depistáže 

rizikových javov a zachytenia edukačných a sociálnych mechanizmov 

v triedach. 

· Diagnostika a vedenie intervenčného pohybového programu INPP a 

programu Bilaterálnej integrácie. 

 

V rámci individuálnej práce: 

· Vedenie vyučovacích hodín so žiakom v priestoroch Malej triedy 

prostredníctvom individuálne modifikovaných metód. 

· Vedenie individuálnych hodín v Snoezelen miestnosti a pohybovej 

miestnosti. 

· Návrh individuálnych plánov fungovania žiakov v škole a následný praktický 

nácvik. 

· Komunikácia, edukovanie a podpora pedagógov v práci so žiakmi s dvojitou 

výnimočnosťou. 

· Tvorba individuálnych učebných plánov. 

· Intervencia v kritických situáciách. 

· Kompletizovanie podkladov pre účely konzultácii a diagnostiky. 

· Komunikácia s rodičmi žiakov. 

· Vyhľadávanie a zaobstarávanie špeciálnopedagogických pomôcok a 

literatúry. 

 

2. stupeň a gymnázium: 
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V rámci skupinovej práce: 

· Priebežné zúčastňovanie sa vyučovacích hodín s cieľom depistáže rizikových 

javov a zachytenia edukačných a sociálnych mechanizmov v triedach. 

· Podľa potreby prítonosť na komunitnej hodine a napomáhanie pri riešení 

problémov prostredníctvom rešpektujúcej, nenásilnej komunikácie. 

 

V rámci individuálnej práce: 

· Vedenie individuálnych hodín v Snoezelen miestnosti. 

· Vedenie individuálnych hodín v Malej triede. 

· Tvorba učebných plánov. 

· Komunikácia s rodičmi. 

· Kompletizovanie podkladov pre účely konzultácii. 

· Komunikácia a podpora pedagógov v práci so žiakmi s dvojitou 

výnimočnosťou. 

· Intervencia v kritických a problémových situáciách. 

· Individuálne stretnutia so žiakmi v prípade potreby riešenia svojho problému. 

· Návrh individuálnych plánov fungovania žiakov v škole a následný praktický 

nácvik. 
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MONITORINGY 

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ 
 

 matematika slovenský jazyk a 

literatúra 
Počet testovaných žiakov  školy 26 26 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov v rámci školy 23,5 24,5 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,3 20,7 

Priemerná úspešnosť školy (v%) 78,5 81,5 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%) 61 69,2 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy orpoti národnému 

priemeru (v%) 
17,5 12,3 

 

 

TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA 

 
 matematika slovenský jazyk a 

literatúra 
Počet testovaných žiakov  školy 21 21 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov v rámci školy 22,1 20,6 

Priemerný počet bodov v rámci SR 16 17,7 

Priemerná úspešnosť školy (v%) 73,8 68,6 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%) 53,2 59,1 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy orpoti národnému 

priemeru (v%) 
20,6 9,5 
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SÚŤAŽE 

Základná škola CENADA aj Gymnázium CENADA sa neprezentujú cez súťaže, tieto aktivity 

v rámci učenia nepodporujú. Žiaci sa súťaží zúčastňujú na základe vlastých preferencií, žiaci 

nemajú z umiestnenia v súťažiach žiadne výhody ani ocenenia v rámci školy. Samozrejme, 

zaželáme im, aby si súťaž užili a nazbierali skúsenosti. Zastávame však názor, že súťaže nie 

sú merítkom kvality školy ani cieľom vzdelávania ani nepodporujú proces učenia – práve 

naopak. Uprednostňujeme spoluprácu, rovesnícke učenie a diskusiu. 

 

EXPERT GENIALITY SHOW 
30. november 2021 

Do súťaže Expert sa zapojilo sa 14 žiakov 2. stupňa až 8-ročného gymnázia. Súťažilo 

sa online v niekoľkých kategóriách, kde žiaci odpovedali na otázky v dvoch témach. 
 

VŠETKOVEDKO 

30. november 2021 

Do súťaže Všetkovedko sa zapojilo 29 žiakov 2.-4. ročníka. Súťažili v 3 kategóriách. 

Otázky boli zamerané na všetky oblasti, s ktorými sa deti zatiaľ stretli – prvouka, 

prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. 
 

PYTAGORIÁDA 
Školské kolo 8.- 9. december 2021 

Toto kolo zaraďujeme do hodín matematiky a zúčastňujú sa ho tak všetci žiaci 

tretieho ročníka až tercie, pričom Pytagoriádu využívame na vyskúšanie si práce pod 

časovým stresom. Celkovo sa zúčastnilo cez 120 žiačok a žiakov školy. 

Do okresného kola 29. a 30.3.2021 postúpili dvaja najúspešnejší žiaci v každej 

kategórii. 

Umiestnenia: 

P3 – 2. a 8 . miesto 

P4 – 2. a 5. miesto 

P5 – 10. a 22. miesto 

P6 – 5. a 11. miesto 

P7 – 2. a 3. miesto 

P8 – 1. miesto 
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
Domáce kolo prebieha riešením 2x3 úloh v rámci niekoľkých mesiacov. Spoločne sa 

zúčastnilo 18 žiakov a študentov, pričom niektorí okrem svojej kategórie riešili aj 

kategórie určené pre vyššie ročníky. 

Okresné kolo v kat. Z5-Z9 nadväzuje na domáce kolo. 

Výsledky v rámci kategórií: 

úspešní riešitelia: 

Z5 – 15., 33., 47. miesto 

Z6 – 12. miesto 

Z7 – 1. a 8. miesto 

Z8 – 1. miesto 

Z9 – 1. miesto 

Školské kolo je určené pre vyššie gymnázium v kat. A, B a C, zúčastnili sa 2 študentky 

a 1 študent, ktorí postúpili do krajského kola všetci. 

Krajské kolo – výsledky úspešných riešiteľov: 

kat. A – 1., 9. a 44. miesto 

kat B – nezastúpené (št. si zvolila vyššiu kat.) 

kat C – 19. miesto (študentka v kat. C aj A) 

Celoštátne kolo v kategórii A: 1. a 5. miesto 

 

EMGO – Európska dievčenská matematická súťaž 
apríl 2022 

Naša žiačka získala druhé miesto. 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Školské kolo prebehlo prezenčne na hodinách matematiky v triedach 1. až 4. ročníka 

= kategória A; prímy až kvarty = kategória B. Do Celoslovenského finálového kola 

Logickej olympiády postúpili: dvaja žiaci – kategória A a dvaja žiaci – kategória B. 

Finále prebehlo v online priestore 25. apríla 2022.  

Umiestnenie vo finále: 2,. 25., 8. a 20. miesto. 

 

MAJSTROVSTVÁ BA KRAJA DRUŽSTIEV STREDNÝCH 

A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V ONLINE ŠACHU 

12.-13. marec 2022 

Cez víkend 12.-13.3.2022 sa po druhý krát uskutočnili Majstrovstvá Bratislavského 

kraja družstiev stredných a základných škôl v ONLINE šachu 2022. V nedeľu 13. 3. 

2022 bola v turnaji družstiev ZŠ zaznamenaná rekordná účasť – súťažilo 191 hráčov 

a hráčok, pričom súťaže sa zúčastnilo 38 družstiev základných škôl a prvého stupňa 
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osemročných gymnázií. Až 25 hráčov v tejto súťaži bolo práve z našej školy. Družstvo 

SZŠ a SG CENADA so ziskom 129 bodov obsadilo 2. miesto. Aj v poradí jednotlivcov 

si naša škola odniesla jednu medailu – v kategórii chlapcov to bolo 3. miesto. 

 

JARNÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL CENADA 
2. apríl 2022 

Medzinárodná šachová akadémia Interchess a VARIO SK, s.r.o., usporiadali dňa 2. 4. 

2022 v spolupráci so SZŠ a SG CENADA, Bratislavským šachovým zväzom a mestskou 

časťou Karlova Ves Jarný šachový festival CENADA. Záštitu nad podujatím prevzala 

starostka MČ Karlova Ves, MUDr. Dana Čahojová. 

V rámci festivalu sa odohrali dva turnaje – Turnaj A pre hráčov narodených v roku 

2008 a mladších, ktorý bol zároveň Majstrovstvami okresu Bratislava IV v kategórii 

do 10, 12 a 14 rokov, a Turnaj B pre hráčov narodených v roku 2007 a starších, ktorý 

bol zároveň Majstrovstvami okresu Bratislava IV v kategórii seniorov nad 60 rokov. 

 

MAJSTROVSTVÁ OKRESU BRATISLAVA IV 4-ČLENNÝCH 

ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV ŽIAKOV(ČOK) V ZRÝCHLENOM 

ŠACHU 
6. máj 2022 

V piatok 6.5. sa v bratislavskej Dúbravke konali Majstrovstvá okresu BA IV 4-

členných zmiešaných družstiev v zrýchlenom šachu. Podobne ako po minulé roky aj 

tento rok mala naša škola hojné zastúpenie – turnaja sa zúčastnilo 5 našich 

družstiev. Pre našu školu boli tieto majstrovstvá úspešné – odniesli sme si medailu 

za 1. miesto v súťaži družstiev mladších žiakov a medailu za 3. miesto v súťaži 

družstiev starších žiakov. 

 

MAJSTROVSTVÁ BA KRAJA 4-ČLENNÝCH ZMIEŠANÝCH 

DRUŽSTIEV ŽIAKOV(ČOK) V ZRÝCHLENOM ŠACHU 
10. jún 2022 

V piatok 10.6. sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev BA kraja zmiešaných družstiev 

v zrýchlenom šachu. V tomto roku sa turnaj konal v Devínskej Novej Vsi a za našu 

školu prišlo bojovať 5 družstiev – 2 družstvá v kategórii mladších žiakov a 3 družstvá 

v kategórii starších žiakov. Úspešnejší boli mladší žiaci, ktorí z turnaja odchádzali so 

zlatou medailou za 1. miesto v tejto kategórii. 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

11. apríl 2022 
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11.4. sa uskutočnila súťaž Matematický Klokan pre žiakov základných a stredných 

škôl. Súťažilo sa v 13 samostatných kategóriách, ktoré trvali od 45 do 60 minút. Tejto 

akcie sa zúčastnilo 53 detí. 

 

MAKSÍK 

52 detí sa počas celého školského roka 2021/2022 aktívne zapájalo do súťaže 

Maksík. Počas piatich kôl absolvovali rôzne matematické úlohy. 

 

MAKS 

V celoročnej matematickej súťaži Maks určenej pre 2. stupeň a gymnázium sa 

zúčastnilo 15 detí. Súťažilo sa online v piatich kategóriách počas ôsmych kôl. 
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ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY 

ZAUJÍMAVOSTI – 2. úvodná A 
Deťom sa veľmi páčilo, keď sme si v rámci predmetu Práca s informáciami skúšali 

robiť názorné aktivity a pokusy. 

– Dúha: robili sme pokus s cukríkmi Skittles a vodou 

– Halloween: príprava slaného cesta a výrobky z neho 

– Zem, svetadiely a zvieratá, ktoré na nich žijú: tvorba spoločného plagátu 

– Srdce, krvný obeh, okysličená a neokysličená krv: Výroba spoločného plagátu 

(srdce, pľúca, krv). Srdce ako naša päsť, stláčanie loptičky – pumpovanie srdca, 

živočích s najťažším srdcom. Pokus – pumpovanie srdca a krv (voda, červ. potr. 

farbivo, balón, slamky) 

– Príbeh „Bobor Karol pestuje" + sadenie fazuľky (vata, voda, nádoba, fazuľa) 

– Deň Zeme - "Zdravá a chorá planéta" (plagáty) 

– Vesmír – planéty, slnko. Výroba slnečnej sústavy (papierový tanier, tvrdý papier - 

planéty s názvami pripevnené k slnku podľa vzdialenosti ich obežnej dráhy od slnka) 

– Z vesmíru na moju ulicu – výroba papierovej mapy: Vesmír-Zem-Európa-

Slovensko-Bratislava-mestská časť - môj dom na mojej ulici 

– Pokus "Dúhový papier" (tvrdý čierny papier, bezfarebný lak na nechty, teplá voda) 
 

 

  
 

ZAUJÍMAVOSTI – 2. úvodná B 
Deti si počas roka vytvárali vlastnú knihu. Stali sa autormi. Na výtvarnej výchove 

sme si vyrobili knihy – čistý papier formátu A4 sme preložili na polovicu. Kniha mala 

mať 12 strán. Na titulnú stranu si mohli dať vlastnú ilustráciu, názov knihy a meno 

autora (svoje meno). V rámci predmetu Práca s informáciami sme sa každý mesiac 

zamerali na jednu tému, ktorej sme sa venovali. Bol to vesmír, ľudské telo, dopravné 

prostriedky, mesiace v roku, .... . Deti si tak každý mesiac v rámci ukončenia témy 

nakreslili, nalepili, alebo podľa zadania vyplnili vždy jednu stranu. V závere roka sme 
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si s deťmi prešli ich knihy. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa posúvali (grafomotoricky) 

pri tvorbe knihy. 

Hodiny angličtiny sme mali formou výučby JollyPhonics. Deti sa pomocou zvukou 

učia jednotlivé písmená. Výučba je hravou formou, žiakov počas celého roka 

sprevádzajú zvieratká a každé písmeno má svoju pesničku. Vďaka tejto metóde 

dokázali žiaci na konci roka čítať slová v angličtine. 

Dopravný podnik mesta Bratislava nám poslal edukačné predmety – pexeso, 

pracovné listy a s deťmi sme tak hravou formou spoznali jednotlivé dopravné 

značky, prečítali sme si knihu o električkách a trolejbusoch. 

 

ZIPPYHO KAMARÁTI – 1.A 

Prvý ročník so Zippym si trieda 1.A veľmi užila. Každý týždeň Zippyho preberal iný 

spolužiak, a tak sa oň celoročne starali. Zippy chodil s deťmi na rôzne výlety, 

narodeninové oslavy aj von na ihrisko. 

V rámci etickej výchovy sme si často čítali o Tigovi a Leele, ktorý mali taktiež doma 

Zippyho. Deti si tieto príbehy veľmi obľúbili. Keď im bol Zippy zverený, považovali 

ho za člena svojej domácnosti a brávali ho so sebou všade, kam šli. 
 

   
 

ZAUJÍMAVOSTI  – 1.B 
Zippyho dobrodružstvá: Na hodinách etickej výchovy si deti losovali plyšovú hračku 

lúčneho koníka Zippyho. Každé dieťa ho malo doma týždeň, vytvárali si s ním 

príjemné zážitky, ktoré potom prostredníctvom zápisníka s fotkami odprezentovali 

svojim spolužiakom. 

Olympiáda: V rámci hodiny výtvarnej výchovy sme spoločne vytvorili plagát na 

Olympijské hry. 

Projekty – Obohatenie: Deti si vytvárali projekty na zadanú tému Zvieratá sveta. 

Následne svoj projekt odprezentovali na hodinách Obohatenia svojim spolužiakom. 
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KONŠTRUKCIA KOCKY – 2. ročník 
25. január 2022 

Žiaci druhého ročníka sa zoznamovali s konštrukciou kocky. Kocky sme konštruovali 

z plastelíny, polystyrénu a špajdlí, a okrem toho sme im aj vyrobili „šaty“ z papiera. 
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VEDÁTOR – 2.A 
1. február 2022 

Žiaci 2.A sa pripravovali na natáčanie v Sme, tvorili plagáty o vesmíre. Natáčania s 

Vedátorom sa zúčastnili 18.3.2022. 
 

 
 

OBOHATENIE – 2.B 
1. február 2022 

Žiaci 2.B na hodine obohatenia spoznávali Poľsko. Počas hodiny sme si uvarili aj 

vlastné známe poľské cukríky Krowky. 
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VČELY – 2. ročník 
25. apríl 2022 

Žiaci 2. ročníka v rámci hodín Prvouky, Výtvarnej výchovy a Matematiky sa venovali 

téme Včely. Počas hodín nazbierali púpavy, spočítali hlavičky a prepočítali pomery 

surovín a varili nepravý púpavový med. Na výtvarnej výchove sme poháre s medom 

ozdobili a odložili pre mamičky ku Dňu matiek. 
 

 
 

ZAUJÍMAVOSTI – 3.A 
September: Deti chceli na etickej mať aj tento rok zvieratko, ktoré si budú brať 

domov na týždeň. Po dlhom rozhodovaní sa zhodli na ježkovi, ktorého nazvali Gašty. 
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Mal aj vlastný zošit, kam sa lepili fotky a písali zážitky detí. Každé dieťa ho opralo 

pred vrátením, aby sme dodržali hygienu a covidovú bezpečnosť:) 

December: Na Vianoce si deti chceli dať navzájom darčeky, zrealizovali sme teda 

Tajného Santu. Každý vyrobil darček pre spolužiaka vlastnoručne. 

Január: Múmie z jabĺk pri téme Egypt na obohatení. S deťmi sme si vyrobili vlastné 

múmie, ktoré sme zabalili do sáčkov so soľou, deti vyrobili aj sarkofág a vymysleli 

múmiám aj mená. 

Marec: Na pracovnom vyučovaní sa deti naučili základné stehy šitia, vytvárali si 

najprv peňaženky z filcu a neskôr sme v rámci recyklácie vyrobili vrecúška na ovocie 

a zeleninu zo starých tričiek, ktoré si každý aj pomaľoval. 
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ZAUJÍMAVOSTI – 3.B 
Vyrábanie pyramíd z kockového cukru – obohatenie, pracovné vyučovanie 

Odtláčanie rastlín do keramickej hliny – pracovné vyučovanie, prírodoveda 

Výroba slizu – pracovné vyučovanie 

Výroba vianočných svietnikov – pracovné vyučovanie 

Modelovanie starogréckej architektúry zo samotvrdnúcej hmoty – obohatenie, 

pracovné vyučovanie. 
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ZAUJÍMAVOSTI – 4. ročník 
28 september 2021 – Knižné domino: Počas hodiny čítania sme si so žiakmi zahrali 

knižné domino. Žiaci si rozdelili jednotlivé knihy a snažili sa ich prikladať k sebe podľa 

určitých zhôd – napr. veľkosť knihy, spisovateľ, témy, začiatočné slovo, písmeno, ... 

26. október 2021 – Stašidielkový deň: S deťmi sme absolvovali aktivity zamerané na 

tému strašidlá –zaujímavé úlohy z rôznych oblastí a vytváranie pudingových 

strašidielok. 

4. november 2021 – Náhrdelník pre Fatimu: Na hodine vlastivedy v téme Trenčín a 

okolie sme so žiakmi vytvárali náhrdelníky z korálok pre Fatimu (Povesť o studni na 

Trenčianskom hrade). 

1. december 2021 – Adventný kalendár: Tento rok nám žiaci vytvorili adventný 

kalendár s rôznymi úlohami, ktoré sme počas adventných dní poctivo plnili. Na záver 

nás čakalo sladké prekvapenie. 

17. február 2022 – Moderátor/Moderátorka: Na hodine čítania pri téme Televízia 

sme si so žiakmi vyskúšali moderovanie správ. Žiaci si vytvorili vlastné správy na 

vylosované témy (letiaci klavír, kvákajúca žirafa, trávnatý bazén, ...) a odmoderovali 

ich v Našej televízii. 
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV A ODBORNÝCH 
ZAMESTNANCOV 

V tomto školskom roku pedagógovia absolvovali približne 1500 hodín vzdelávania 

v rámci rôznych kurzov a školení. V rámci aktualizačného vzdelávania (§57 zákona 

č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch) sme 

sa venovali oblasti pedagogiky nadaných, dvojitej výnimočnosti a rešpektujúcej 

a nenásilnej komunikácii a metódam vzdelávania nadaných. 

Ďalšie vzdelávanie realizovali pedagógovia na základe vlastného záujmu a za 

podpory školy. 

Prehľad o vzdelávaní pedagógov v tomto školskom roku je zobrazený v nasledujúcej 

tabuľke. 

 

názov školenia 
rozsah (koľko 
hodín) organizátor miesto termín 

Práca s fotografiou na hodine 1,5 hod.  Klett online 2022 apríl 

Učebnice na hodinach nemčiny 1 hod.  Hueber / Oxico Bratislava prezenčne  2022 marec 

Etikoterapia  28 hod. škola - advaita online 
2022 oktober - 
máj 

Slovná zásoba na hodinách nemčiny 1,5 hod. Klett online 2022 marec 

Rešpektujúca komunikácia   CENADA  
Bratislava, škola 
prezenčne  

2022 marec - 
jún 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

ELT Together 2021: Pronunciation 2 hod. Oxford University Press online 29.9.2021 

Stories that Move and International Human 
Rights Day 2 hod. Anna Frank Stichting online 2.12.2021 

Kurz prvej pomoci 33 hod SČK Bratislava prezenčne 11. - 13.3.2022 

Hejného metóda pre 1. ročník 4 hod. Indícia, n.o. Online 21.9.2021 

Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa 
žiakov 30hodín MPC online 

Nov.2021 - 
Jan.2022 

Ice breaker /  Genialni Genially 2 hod. Online lektori online webinare Sept., april 

Digit.technol. vo vyucovani / Ako kreativne a 
hravo na gramatiku / Kriticke myslenie / 
Creative ways to teach vocabulary / Roleplays 7,5 hod Wocabee webinare 

rozne terminy 
Sept. - maj 2022 

Klub ucitelov Hejneho matematiky 15 hodin Indicia online 
kazdy mesiac 1 
stretnutie 1,5h 

Edunation Global - 7 rules of planning a good 
lesson/ Less is more/ Teacher talking time / 
The great test of your effectiveness / How not 
to waste time when playing games / Teach and 
play with pictograms/ Creativity in teaching  10,5 hodin Edunation webinare rozne terminy 

Smartfon vo vyucovani, Online tipy a triky, 
Prezentujme inovativne 4,5hod eTwinning webinare rozne terminy 

Individualizacia vyucovania / Hodnotenie a 
testovanie ziakov 4h Komenskeho inst.  webinare rozne terminy 

Edunation Global - How To Teach -  conference 20hodin Edunation global  online  januar 2022 

Quizzlett II pre pokrocilych / Apps and Tools .. / 
Zakl.orient.v ucebniciach a dopln.mat / 
Fotogeschichten 6 hod. Klett online rozne terminy 

MS Teams Akademia  . Prirad.ulohy , Pokrok v 
cit., Sp. vazba 1,5h 

Microsoft vo vzdelávaní - Vzdelávame pre 
budúcnosť april 2022 

Spokojeny a insprirujici ucitel 4h Infra Online maj 2022 
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Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

Doplňujúce pedagogické štúdium 32h PF UKF Nitra online + prezenčne 
seprember 2021 
až máj 2022 

Nevýchova - Jak začít, aby deti poslouchali... 2 hodiny  online webinaár oktober 2021 

Boost your teaching 1 hod 
Cambridge university 
press online webinare 8.2.2022 

Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za 
našimi hranicami 2 hod Štátny pedagogický ústav, Učíme na diaľku 25.2.2022 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

ELT Together 2021: Pronunciation 2 hod. Oxford University Press Online 29.9.2021 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

Rozširujúce štúdium Informatiky 
zimný a let. 
semester UKF NItra online 2021/2022 

ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za 
našimi hranicami 2 hod. ŠPÚ 

 Bratislava (online 
webinár) 25.2.2022 

vzdelávanie R+R  Cenada Cenada celý rok 

ŽSR (Žít s respektem) 12 h +12h Kopřivovci Bratislava - prezenčne 
18. - 19. sept., 
23.-24.okt. 

Ako sa ľudia učia 1,5 hod. 
Program BUDDY - PRO 
VIDA, o. z. online webinár 26.5.2022 

Vzťahová väzba I.  1, 5 hod. 
Program BUDDY - PRO 
VIDA, o. z. 

Online prednáškové 
pásmo 7.10.2021 

Vzťahová väzba II. 4,5 hod. 
Program BUDDY - PRO 
VIDA, o. z. Bratislava - prezenčne 2.4.2022 

Vplyv raného detstva na vplyv mozgu a 
správania 2 hod. Inspire Academy  online webinár 16.3.2022 

Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za 
našimi hranicami 2 hod. 

Štátny pedagogický 
ústav, Učíme na diaľku online weinár  25.2.2022 

Trauma a zdieľaná trauma - ako hovoriť s deťmi 
o traumatizujúcich zážitkoch 2 hod. 

Program BUDDY - PRO 
VIDA, o. z. online webinár 1.3.2022 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

Kurz Hejného metódy pre 1. ročník ZŠ 4 h Indícia, n.o. online 21.9.2022 

Pedagogika nadaných  CENADA škola 8.21 

ŽSR (Žít s respektem) 12h + 12h Kopřivovci Bratislava - prezenčne 
18. - 19. sept., 
23.-24.okt. 

Migration Stories & Facts for the 21st Century 
(konferencia) 18 hod. 

Center for Citizenship 
Education, Warszawa, 
Poland 

POLIN Museum 
Conference Center, 
Warszawa 5.-7.máj 2022 

Stres v škole, v našom živote a ako ho zvládnuť 3 hod. 
Štátny pedagogický 
ústav, Učíme na diaľku 

Bratislava (online 
webinár) 30.3.22 

Budovanie kvalitného učiteľského kolektívu 
(inovačné vzdelávanie) 50 hod. 

Dr. Josef Raabe 
Slovensko, s.r.o. a 
EXPOL 
PEDAGOGIKA,s.r.o. 

Bratislava (online + 
prezenčná obhajoba) 

marec 2022-
súčasnosť 
(prebiehajúce) 

OpenGate: Digitálne hry a technológie vo 
vzdelávaní 3 hod. 

OpenLab.sk a Butterfly 
Effect 

Bratislava (online 
webinár) 9.6.22 

Digitalizácia učebného materiálu 1,5 hod. 

Microsoft vo 
vzdelávaní - 
Vzdelávame pre 
budúcnosť 

Bratislava (online 
webinár) 8.12.21 

Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za 
našimi hranicami 2 hod. 

Štátny pedagogický 
ústav, Učíme na diaľku 

Bratislava (online 
webinár) 25.2.2022 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

Letná škola Hejného metódy 30 hod. Indícia, n.o. Oravská Lesná 
17.-20. augusta 
2021 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

Ako hovoriť s deťmi o vojne 1.hod. Komenskeho inst.  
Bratislava (online 
webinár) 28.2.2022 

Kritické myslenie - ako diskutovať o zložitých a 
výbušných témach  1,5 hod. Komenskeho inst.  

Bratislava (online 
webinár) 17.3.2022 
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Ako zmysluplne testovať a hodnotiť žiaka? 
Rady lenivého učiteľa.  1,5 hod. Komenskeho inst.  

Bratislava (online 
webinár) 16.12.2022 

Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za 
našimi hranicami 2 hod. ŠPÚ 

Bratislava (online 
webinár) 25.2.2022 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za 
našimi hranicami 2 hod. ŠPÚ 

 Bratislava (online 
webinár) 25.2.2022 

Microsoft Teams academia  Microsoft  
Bratislava (online 
webinár) 9/2021; 2/2022 

1. UČITELÉ ZA TABULÍ: Jak komunikovat s rodiči 
(webinář) 2.ŽSR (Žít s respektem) 1hod., 12h + 12h 

Microsoft vo 
vzdelávaní, Kopřivovci 

BA (online),Bratislava - 
prezenčne 

2.12.2021, 18. - 
19. sept., 23.-
24.okt. 

Letná škola Hejného metódy 30 hod. Indícia, n.o. Oravská Lesná 
17.-20. augusta 
2021 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

vzdelávanie R+R  Cenada Cenada škol.r. 2021-22 

Školenie predsedov PMK a ŠMK 1 hod. NÚCEM 
Bratislava 
(offline+test) 10.2.2022 

Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za 
našimi hranicami 2 hod. ŠPÚ 

Bratislava (online 
webinár) 25.2.2022 

Ako hovoriť s deťmi o vojne 1.hod. Komenskeho inst.  
Bratislava (online 
webinár) 28.2.2022 

OpenGate: Digitálne hry a technológie vo 
vzdelávaní 3 hod. 

OpenLab.sk a Butterfly 
Effect 

Bratislava (online 
webinár) 9.6.2022 

Migration Stories & Facts for the 21st Century 
(konferencia) 18 hod. 

Center for Citizenship 
Education, Warszawa, 
Poland 

POLIN Museum 
Conference Center, 
Warszawa 5.-7.máj 2022 

1.rozširujúce štúdium INF 
2. Ako hovoriť s deťmi o vojne  
3. UČITELÉ ZA TABULÍ: Jak komunikovat s rodiči 
(webinář) 
4. 3D skicár 

1. zimný a letný 
sem.  
2. 1,5h 
3. 1h 
4. 1h 

1. UKF 
2. Komenského inštitút 
3. Učitelé za tabulí 
(Učitelnice) 
4. Microsoft vo 
vzdelávaní - 
Vzdelávame pre 
budúcnosť online 

1. - 2021/2022 
2. - 8.2.2022 
3. - 2.12.2021 
4. - 13.3.2022 

vzdelávanie R+R  Cenada Cenada šk. rok 2021-22 

Vzdelávanie s JJ, MM  Cenada Cenada 2021 August 

1. VŠ štúdium Špeciálna pedagogika (Mgr.)                                 
2. Eľkonin  - fonematická metóda 
uvedomovania  

1. zimný a letný 
sem. 
2.  12 h  

1. DSW Wroclaw 
2. Centrum Dialóg 

1. Wroclaw, online 
2. Bratislava 

1. nov.2021-jún 
2022 
2. 10.-11.6.2022 

JAK ROZEZNAT AUTISMUS - MODUL 2: ŠKOLNÍ 

VĚK 

 16 h Nautis Praha 8.-9.6.2022 

Spoločný vzdelávací program - Aspergerov 

syndróm 
60 ACentrum Online-prezenčne 

Okt. 21 – marec 
22 

XV. konference doktorského studijního 
programu Speciální pedagogika: Vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
2021 8h 

Masarykova univerzita 
v Brne, Pedagogická 
fakulta, Katedra 
speciální a inkluzivní 
pedagogiky PdF MUNI Brno 8.11.2021 

International Virtual Conference on “Inclusive 
Education: Need & Challenges”  16 h  

Kalinga Institute of 
Social Sciences (KISS), 
Deemed to be 
University, 
Bhubaneswar, Odisha,  
India online 

17.12-
18.12.2021 
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Spoločný vzdelávací program - Aspergerov 
syndróm 60 hodín ACentrum online-prezenčne 

október 21-
marec 22 

Kyberšikana (odhalenie, manipulácie, bezpečné 
správanie, sexting...) 8 hodín 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny Online 8.4.2022 

Riziká a hrozby internetu a sociálnych sietí 8 hodín 
Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny online 11.4.2022 

Ako účinne zabrniť kyberšikane a vydieraniu 
cez interne 8 hodín 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny Online 25.4.2022 

Senzorická integrácia - Modul 1 Teoretická časť 60 hodín online Budapest DSZIT 

november 21-

máj 22 

Senzorická integrácia - Modul 2 Sebarozvojová 

skupina 30 hodín prezenčne Budapest DSZIT 20.-22.6. 2022 

Ako pracovať s detskými emóciami na úrovni 

tela 2 hodiny online Dys centrum 14.3.2022 
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CENADA – príspevky na konferenciách a 
seminároch 

 

Niektorí pedagógovia realizovali vzdelávanie ako lektori, a to v rámci interného – 

aktualizačného vzdelávania v rámci školy ale aj ako lektori programov mimo Cenady 

alebo ako prezentujúci na konferenciách – a to v problematike globálneho 

vzdelávania, inkluzívneho vzdelávania, dvojitej výnimočnosti a pedagogiky 

nadaných – prehľad v nasledujúcej tabuľke: 

 

Názov akcie rozsah organizátor miesto  termín 

Globálne vzdelávanie v 
predmete matematika 
(blended learning) 45 hod. Človek v ohrození 

Zvolen (prezenčne  - 
víkendový workshop), 
Bratislava (webinár + online 
mentoring) 

október 
2021-
február2022 

Globálne vzdelávanie v 
predmete slovenský jazyk a 
literatúra (blended learning) 20 hod. Človek v ohrození Bratislava (online mentoring) 

marec 
2022-jún 
2022 

Preukaz nerobí občana 2022, 
konferencia (workshop: 
Menšiny a marginalizované 
skupiny) 1 hod. 

Inštitút pre 
aktívne 
občianstvo, o.z. Hotel Saffron, Bratislava 

28.-29.jún 
2022 

Základný prehľad funkcií office 
365 a edupage (školenie 
nových zamestnancov) 2 hod. CENADA CENADA, Bratislava 26.8.2022 

Práca so zariadeniami na online 
prenos z tried (zaškolenie 
zamestnancov GYM) 

2 hod. (15-
20 min. 
1.skupina) CENADA CENADA, Bratislava 

október 
2021 

Migration Stories & Facts for 
the 21st Century (konferencia) 1hod. 

Center for 
Citizenship 
Education, 
Warszawa, 
Poland 

POLIN Museum Conference 
Center, Warszawa 

5.-7.máj 
2022 

Globálne vzdelávanie v 
predmete matematika 
(blended learning) 45 hod. Človek v ohrození 

Zvolen (prezenčne  - 
víkendový workshop), 
Bratislava (webinár + online 
mentoring) 

október 
2021-
február2022 

Globálne vzdelávanie v 
predmete slovenský jazyk a 
literatúra (blended learning) 20 hod. Človek v ohrození Bratislava (online mentoring) 

marec 
2022-jún 
2022 

Preukaz nerobí občana 2022, 
konferencia (workshop: 
Menšiny a marginalizované 
skupiny) 1 hod. 

Inštitút pre 
aktívne 
občianstvo, o.z. Hotel Saffron, Bratislava 

28.-29.jún 
2022 

International Virtual 
Conference on “Inclusive 
Education: Need & Challenges”  

30 min - 
aktívna 
prezentácia 
príspevku 

Kalinga Institute 
of Social Sciences 
(KISS), Deemed to 
be University, 
Bhubaneswar, 
Odisha,  India online 

17.12-
18.12.2021 
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Prednáška pre študentov 
predprimárnej pedagogiky PdF 
MUNI Brno - Aspergerov 
syndróm v predprimárnom 
vzdelávaní 90 min 

Masarykova 
univerzita v Brne, 
Pedagogická 
fakulta, Katedra 
speciální a 
inkluzivní 
pedagogiky online 12.1.2022 

XV. konference doktorského 
studijního programu Speciální 
pedagogika: Vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 2021 

30 min - 
aktívna 
prezentácia 
príspevku 

Masarykova 
univerzita v Brne, 
Pedagogická 
fakulta, Katedra 
speciální a 
inkluzivní 
pedagogiky PdF MUNI Brno 8.11.2021 

Na ceste s autizmom - 
konferencia pre rodičov, 
odborníkov a širšiu 
verejnosť, príspevok: 
Skúsenosti so vzdelávaním 
intelektovo nadaných žiakov 
s Aspergerovým syndrómom 

1 hod. Andreas Bratislava 24. marec 
2022 

Šance pro nadané děti - 
Dvojí výjimečnosť, 
príspevok: Nadaní s dvojitou 
výnimočsťou v CENADe 1.hod JCMM Brno 

18.máj 
2022 
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STÁŽE ŠTUDENTOV, NÁVŠTEVY, DIPLOMOVÉ 
PRÁCE REALIZOVANÉ V CENADE 
 

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA, Dúbravka 

exkurzia: 4 hodiny 12 študentiek 

 

SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

rozsah: 1 mesiac na ZŠ, triedy 4.A 1 študentka 
 

UČITEĽSTVO V MATERSKEJ ŠKOLE A VYCHOVÁVATEĽSTVO 

rozsah: 110 h 1 študentka 

 
 

 

 


