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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Počet tried a žiakov SZŠ CENADA (stav ku koncu školského roka):
1.UA (11)
2. UA (12), 2. UB (11)
1.A (12), 1.B (11)
2.A (10), 2.B (6)
3.A (12), 3.B (12)
4.A (12), 4.B (11)
5.A (12), 5.B (13)
1234.C (7)
spolu žiakov SZŠ CENADA: 152
Počet tried a žiakov SG CENADA (stav ku koncu školského roka):
PRÍMA (24)
SEKUNDA (27)
TERCIA (23)
KVARTA (22)
KVINTA (22)
SEXTA (15)
spolu žiakov SG CENADA: 133
Počet pedagogických zamestnancov SZŠ CENADA:
51 (z toho 6 na MD/RD)
41 učiteľov
7 vychovávateľov
3

1 pedagogická asistentka
2 školské špeciálne pedagogičky
Počet odborných zamestnancov SZŠ CENADA:
1 školská psychologička
Počet pedagogických zamestnancov – SG CENADA:
28 učiteľov (z toho 7 v pracovnom pomere na dohodu)
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ŠKOLSKÉ AKCIE
BEŽÍ CELÁ CENADA
20.9.2019
Siedmy ročník podujatia Beží celá CENADA sa uskutočnil 20.9.2019 na známom
mieste - Železnej studničke. Ako každý rok, aj tento sa žiaci, žiačky, študenti a
študentky rodičia i učitelia mohli zapojiť do tradičných disciplín: orientačného
behu, šprintu na 100 metrov na čas, priateľského futbalového turnaja, či
tohtoročnej novinky - frisbee. V peknom počasí na trať hlavnej disciplíny - behu
v lese na 2/4 km okruhy vyrazilo dovedna 45 tímov s originálnymi názvami, ako
napr. Tie oné, Dajakí ťuťkovia, Zbesilé biele ľadové medvede, či Ostrozubé
papáje. Ocenili sme, že tento rok nik nepoblúdil, všetci sa v poriadku vrátili do
cieľa a vychutnali si pohyb na čerstvom vzduchu i chutné občerstvenie. Za pomoc
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ďakujeme i piatim rodičom, ktorí pomohli na stanovištiach. Tešíme sa na ďalší
ročník.
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SPOMIENKOVÉ DNI NA NEŽNÚ REVOLÚCIU
21.11. – 22.11.2020
Dva spomienkové dni, počas ktorých si žiaci a žiačky 5. ročníka a študenti a
študentky gymnázia mali možnosť na vlastnej koži zažiť život z čias Nežnej
revolúcie. Tieto dni boli veselé i vážne. Učitelia v dobovom oblečení, hra
Byrokracia: Vybav si cestovnú doložku, tematické vyučovanie v duchu
socializmu, filmy s tematikou Nežnej revolúcie či diskusie s Františkom
Kovárom, Františkom Mikloškom, Evou Borušovičovou (študentský štrajkový
výbor VŠMU) žiakom a študentom priblížili život z čias socializmu.
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MIKULÁŠ
5.12.2019
Aj tento školský rok našich žiakov a žiačky základnej školy navštívil Mikuláš
s pomocníkmi. Žiaci a žiačky dostali drobné sladké prekvapenie a, pravdaže,
niečo sa ušlo aj pre študentov a študentky gymnázia a 5. ročníka.

VIANOČNÉ POSEDENIE S RODIČMI
12. - 19.12.2019
Žiaci a žiačky úvodných ročníkov a prvého stupňa si pripravili v predvianočnom
období krátke vystúpenie spojené s posedením pre svojich rodičov a blízkych.
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Triedy gymnázia si urobili posedenia so svojimi triednymi učiteľmi. Všetci si
takto spoločne spríjemnili čas pred Vianocami a utužili medziľudské vzťahy.

POLROČNÉ VYSVEDČENIE
31.1.2019
Posledný januárový deň si žiaci a žiačky ZŠ a študenti a študentky osemročného
gymnázia prevzali výpis polročných vysvedčení. Oslávili to po svojom. Žiaci
prvého stupňa sa hrali spoločenské hry, riešili kvízy a navštívili kino. Žiaci 5.A
a študenti sekundy a tercie navštívili zábavný park Team Up v Bratislave, kde si
prostredníctvom spoločných úloh a zážitkov utužili svoje vzťahy. Žiaci 5.B
a študenti prímy, kvarty, kvinty a sexty sa netradične naraňajkovali spoločne vo
svojich triedach.
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PREZENTAČNÉ DNI 2020
22.6.-24.6. 2020
Mimoriadne okolnosti spojené s pandémiou ochorenia Covid 19 spôsobili, že sa
tohtoročné prezentačné dni uskutočnili po prvýkrát v histórii školy v online
priestore Microsoft Teams. Žiaci, žiačky, študenti a študentky mali možnosť
prezentovať svoje zvolené témy online alebo ich mohli odprezentovať
prostredníctvom vlastnej nahrávky prezentácie. Hlavnou témou prezentačných
dní pre tento rok bola Komunikácia. Vypočuli sme si prednášky na rôzne
zaujímavé témy napr.: Filmy a filmová reč, Písmo, Papagáje, Chybná
argumentácia, Komunikácia mačka a pes, Európske jazyky, Braillovo písmo,
Komunikácia v šachu, Nazdar lesníci, Komunikácia morčiat, Morzeovka.

13

Žiaci a žiačky 2. úvodného ročníka si v rámci Prezentačných dní 2020 zvoli tému
Včely. Na odprezentovanie svojej témy sa pripravovali nie len z hľadiska
informácii ale aj z praktického hľadiska a to tvorbou papierových úľov pre včely
a masiek na tvár.
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ROČNÍKOVÉ A TRIEDNE AKCIE
VEDECKÝ VEĽTRH
5.A, 5.B, Príma, Sekunda
13.9.2019
V Cenade už býva zvykom, že začiatok školského roka patrí vede a vedeckým
podujatiam, ktorých sa zúčastňujú naši piataci a gymnazisti. Ani tento školský rok
naši žiaci, žiačky a študenti a študentky hneď v úvode nevynechali Vedecký
veľtrh, ktorý sa už štvrtý rok konal v Bratislave. Prezentované experimenty a
aktivity boli zaujímavé skôr pre tých mladších, našich žiakov 5. ročníka a Prímy,
ktorí sa tohto podujatia zúčastnili po prvý, resp. druhý raz. Tí si užívali možnosť
experimenty a modely si nielen poprezerať, ale aj na vlastnej koži vyskúšať.
Trochu iný bol už prístup a pohľad našich starších detí. Tie už k prezentovaným
informáciám a aktivitám pristupovali kriticky - nechávali si ich vysvetliť a
dožadovali sa úplných odpovedí, svojimi otázkami prezentujúcich neraz
zaskočili. Aj keď častokrát odchádzali od stánkov bez fundovanej či im
postačujúcej odpovede, veríme, že aj táto skúsenosť bude pre deti v budúcnosti
užitočná a posunie ich zas o čosi dopredu.
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NOC VÝSKUMNÍKOV
Tercia, Kvarta, Kvinta, Sexta
27.9.2019
V septembri navštívili naši študenti a študentky gymnázia Noc výskumníkov.
Prehliadka stánkov slovenských vedcov a inovátorov v oblasti fyziky, chémie,
biológie, geografie, matematiky, informatiky, dejepisu a slovenského jazyka.
V stánkoch si okrem odborných informácií mohli študenti prakticky vyskúšať
mnohé technické modely, interaktívne hračky, zahrať si hry či riešiť rôzne logické
úlohy.
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NÁVŠTEVA ČOKOLÁDOVNE V KITSEE
2. a 4. ročník
24.10. 2019
Koncom októbra navštívili žiaci a žiačky 2. a 4. ročníka továreň na výrobu
čokolády v rakúskom meste Kitsee. Mali tak možnosť nahliadnuť do tajov výroby
čokolády a opäť sa tak niečo nové naučiť a rozšíriť si svoj obzor. Na záver mali
žiaci možnosť túto sladkú maškrtu ochutnať.
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VÝSTAVA KRESLIČOV: HENTO-TOTO V KRAJINE
ZÁZRAKOV
úvodné ročníky
28.10.2019
Žiaci a žiačky úvodných ročníkov si na akcii prezreli výtvory kresličov, počúvali
zvuky zvierat, zahrali sa hru na šachovnici so špeciálnymi nakreslenými
figúrkami, chystali porcie obrázkového magnetického jedla podľa svojich
predstáv. Na konci si z plastových vrchnáčikov vyrobili hadíkov a mali možnosť
nakresliť si obrázok fixkami na veľké kartónové kocky.

21

NÁVŠTEVA MIESTNEJ KNIŽNICE
úvodné ročníky
29.10.2019
Žiaci a žiačky úvodných ročníkov navštívili koncom októbra Karloveskú knižnicu
na Jurigovom námestí. Po príchode sa deti porozprávali s pracovníkmi knižnice
o ich práci a tom ako funguje knižnica. Potom si vypočuli príbeh o mrzutom
králikovi a jeho kamarátoch. Po ukončení čítania si každý mohol prezerať a čítať
knihy, ktoré sa mu zapáčili.
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KURZ KORČUĽOVANIA
úvodné ročníky
25.-29.11.2019
Kurz korčuľovania v rozsahu 5 dní v doobedných hodinách absolvovalo tento
školský rok 10 žiakov a žiačok úvodných ročníkov. Niektorí žiaci si osvojili
základnú techniku korčuľovania, iní si svoje korčuliarske schopnosti zdokonalili.
Všetci sa spoločne zabavili a užili si veľa hier a smiechu.
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PROJEKT MOJA VLASTNÁ FARMA
4.12. 2019
Príma
Žiaci a žiačky z prímy mali počas vyučovacej hodiny biológie možnosť vytvoriť
a následne odprezentovať svoje návrhy projektov o vlastnej farme. V pracovných
skupinách vytvorili spoločný koncept farmy, kde si naplánovali celú organizáciu
farmy od chovu až po produkciu výrobkov. Súčasťou tohto farmárskeho projektu
bolo vyplnenie žiadosti o finančné dotácie, s ktorou sa stretajú skutoční farmári.
Na farmárskych trhoch následne „primania“ mladším spolužiakom ukázali, na čo
sa zamerali a ako má podľa nich skutočná farma vyzerať.
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NÁVŠTEVA BRATISLAVSKÝCH VIANOČNÝCH
TRHOV
4.ročník
19.12. 2019
Niekoľko dní pred Vianocami navštívili žiaci a žiačky 4. ročníka v rámci témy
Vianočné zvyky a tradície na predmetoch Vlastiveda a Etická výchova
Bratislavské vianočné trhy. Okrem ochutnania tradičných slovenských
vianočných pochutín mali žiaci možnosť lepšie spoznať naše vianočné zvyky
a vypočuť si z pódia niekoľko tradičných vianočných kolied a riekaniek v podaní
svojich rovesníkov.

HODINA MATEMATIKY V 1.A
10.1.2020
V januári absolvovali žiaci a žiačky z 1.A zábavnú hodinu matematiky. Cieľom
bolo naučiť sa prostredníctvom práce s vodou niečo nové o objeme telies. Žiaci
prelievali vodu z nádob, porovnávali a odhadovali objemy. Žiaci a žiačky mali
z manipulácie s tekutinou veľkú radosť a hodina sa im veľmi páčila.
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EXKURZIA VOLKSWAGEN
Kvarta
30.1.2020
Koncom januára sa študenti kvarty v rámci vyučovacej hodiny geografie
zúčastnili exkurzie vo Volkswagene v Bratislave. Spoločne s pracovníkom
závodu absolvovali prehliadku Produkcie Kompakt, ktorá zahŕňala prehliadku
troch priemyselných hál - lisovne, karosárne a agregátnu halu. Študenti mali
taktiež možnosť pozrieť si Auto Forum, kde sa oboznámili s históriou závodu a
konečnými produktmi, ktoré konštruujú.

HRY V PRÍRODE
Tercia, kvarta, kvinta, sexta
5.6.2020
Počas prvého júnového týždňa sa študenti gymnaziálnych tried tercie, kvarty,
kvinty a sexty vybrali do prírody utužiť triedne či medzitriedne vzťahy. Pobyt
v prírode na čerstvom vzduchu si spestrili hraním sa spoločenských hier,
volejbalu, futbalu, rozprávaním sa či oddychovaním na deke v tráve.
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KONCOROČNÉ TVORIVÉ DIELNE ŽIAKOV
ÚVODNÝCH ROČNÍKOV
26.6. 2020
Úvodné ročníky
Posledné dni školského roka trávili žiaci a žiačky úvodných ročníkov aj tvorivými
dielňami. V rámci kreatívnych aktivít si mali žiaci možnosť ozdobiť tričká
a tašky vlastnoručne nakreslenými motívmi prostredníctvom farieb na textil.
Svoje výtvory si potom obliekli a nosili ich s hrdosťou po celý deň oblečené.
Chodba pred triedami sa tak na jeden deň stala veľkým farebným svetom fantázie.
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ŠKOLY V PRÍRODE A POBYTOVÉ
VÝLETY
LYŽIARSKY VÝCVIK
kvarta, kvinta, sexta
9.12.-13.12.2019
V termíne 9.12. – 13.12. 2019 sa 31 študentov z kvarty, kvinty a sexty zúčastnilo
v SKI Brezovici na Orave lyžiarskeho výcviku. Na umelo zasneženom svahu
vďaka svojim inštruktorom začiatočníci úspešne zvládli základy lyžovania a
pokročilí lyžiari zase zdokonalili svoju techniku. Z Oravy si študenti priniesli
kopec zážitkov nielen zo svahu ale i z jazdy na koňoch či z večernej diskotéky.
Po vyčerpávajúcich hodinách na svahu sa študenti zregenerovali a oddýchli si vo
wellness centre v hoteli Oravský háj.
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Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 nebolo od marca 2020 možné
realizovať so žiakmi a študentmi školy v prírode či iné pobytové výlety.
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MONITORINGY
CELOSLOVENSKÉ
ROČNÍKA ZŠ

TESTOVANIE

ŽIAKOV

20.11.2019
Slovenský jazyk
Počet testovaných žiakov školy

25

Priemerná úspešnosť školy

75,7 %

Priemerná úspešnosť školy v SR – národný priemer

64,8 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

10,9 %

Matematika
Počet testovaných žiakov školy
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Priemerná úspešnosť školy

90,5 %

Priemerná úspešnosť školy v SR – národný priemer

63,4 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

27,1 %

TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA
Testovanie sa neuskutočnilo z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19.
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5.

KOMPARO
14.11.2019
Kvarta
Ako prípravu na Testovanie 9 si študenti a študentky kvarty overili svoje
vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnila sa celá
trieda, t.j. 22 študentov a študentiek.

35

SÚŤAŽE
MATBOJ
18.10. Kvarta
24.10. 5.roč. – sekunda
Sedem štvorčlenných tímov z radov našich žiakov, žiačok, študentov a študentiek
sa aj tento rok pustilo do riešenia matematických úloh počas 2 hodín spojeného
so strategickou hrou.
Výsledky:
Kat. 5 ročník:

3. miesto - tím FK My sme elká
6. miesto - tím PizzaMat.5.A

Kat. Prima:

2. miesto - tím Return of the "Šprti"

Kat. Sekunda:

17. miesto - tím # Team Gandalf
18. miesto - tím Umrznuté rosničky

Kat. Kvarta:

11. miesto - tím Kubi je raketa,
14. miesto - tím @pijemibavodu

PYTAGORIÁDA
10.12. - 11.12.2019 – školské kolo
Školského kola Pytagoriády sa zúčastnili všetci žiaci a žiačky od 3. ročníka ZŠ až
po terciu v rámci hodín matematiky. Pytagoriáda je zameraná na rýchlosť
a správnosť počítania. Ďalšie postupové kolá (okresné, celoslovenské) boli
zrušené z dôvodu pandemickej situácie COVID-19.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Domáce kolo

36

Prvým krokom v rámci Matematickej olympiády je riešenie domáceho kola,
v ktorom žiaci riešia dve série úloh počas niekoľkých mesiacov.
Školské kolo
10.12.2019 A
22.1.2020 B,C
Stredoškolské kategórie A,B a C po domácom kole absolvujú školské kolo
Matematickej olympiády. Tohto kola sa úspešne zúčastnili 1 žiak sexty (A,B,C),
1 žiak kvinty (A,C) a 1 žiačka kvarty (A,B,C). Primárne sú kategórie určené
nasledovne: C – kvinta, B – sexta, A – septima.
Okresné kolo
29.1.2020
7.4.2020
Okresné kolo je určené úspešným riešiteľom domáceho kola v kategóriách Z5 –
Z9 (t.j. od piatakov po kvartu). Niektorí starší žiaci si vyberali aj vyššie kategórie
na riešenie.
Z9 – 1. a dve 10. miesta (účasť 4 žiaci a žiačky)
Z5 – 14. miesto, štyri 29. miesta, (účasť 8 žiakov a žiačok)
Z6,Z7, Z8 – zrušené z dôvodu pandemickej situácie Covid-19.
Krajské kolo
14.1.2020 A
17.3.2020 Z9
31.3.2020 B,C
V kategórii A pre stredné školy sa naši dvaja študenti (kvinta, sexta) umiestnili
na popredných miestach a zároveň postúpil na celoštátne kolo Matematickej
olympiády.
Z9 - zrušené z dôvodu pandemickej situácie Covid-19.
Kategórie B,C – zrušené z dôvodu pandemickej situácie Covid-19
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Celoštátne kolo
29.-30.6.2020
V rámci kategórie A sa naši dvaja študenti dostali medzi 40 najúspešnejších
riešiteľov Matematickej olympiády a tak sa zúčastnili celoštátneho kola, ktoré
prebehlo v netradičnej forme. Kvôli pandemickej situácii COVID-19 sa
celoštátne kolo realizovalo posledné dni školského roka a to na kmeňových
školách študentov v spolupráci učiteľov a SKMO. Výsledky budú uverejnené
počas letných školských prázdnin. Najviac potešujúcou bola však skutočnosť, že
sa dané kolo podarilo zrealizovať aj v obmedzených podmienkach.

EXPERT GENIALITY SHOW
28.11.2019
5.ročník ZŠ a gymnázium
Expert Geniality Show je pokračovaním súťaže Všetkovedko v rámci 2. stupňa
základných škôl a stredných škôl, pričom si žiaci vyberajú dva okruhy, z ktorých
následne riešia jednotlivé úlohy. Niektorí žiaci a študenti zvolili logické úlohy či
úlohy zamerané na svet okolo nás, iní skôr úlohy z oblasti histórie alebo športu.
Zapojilo sa 11 študentov a študentiek 5. ročníka a gymnázia.

MAKSÍK
1. stupeň
Do riešenia matematických úloh Maksík sa v tomto školskom roku zapojilo 42
žiakov a žiačok 1.stupňa základnej školy. Žiaci a žiačky riešili úlohy počas celého
školského roka.

MAKS
2.stupeň a gymnázium
V rámci žiakov a žiačok 2.stupňa a študentov a študentiek gymnázia sa zapojilo
do riešenia úloh matematickej súťaže Maks celkovo 12 študentov a študentiek.
Úlohy riešili v priebehu celého školského roka.
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VŠETKOVEDKO
Október 2019
1. Stupeň ZŠ
Možnosť venovať sa riešeniam zaujímavých, vtipných a netradičných úloh,
ktoré ponúka súťaž Všetkovedko využilo na našej škole dovedna 22 žiakov
a žiačok navštevujúcich 1.st. základnej školy.

MATEMATICKÝ KLOKAN
1. stupeň, 2. stupeň a gymnázium
Súťaž Matematický klokan sa v tomto školskom roku z dôvodu pandemickej
situácie COVID-19 konala netradične v online priestore. Aj napriek zmeneným
podmienkam sa do riešenia úloh najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže
Matematický klokan v tomto školskom roku zapojilo spomedzi žiakov, žiačok,
študentov a študentiek našej základnej školy a gymnázia dokopy 43 žiakov,
žiačok, študentov a študentiek. Riešitelia boli rozdelení do príslušných kategórii
vzhľadom na vek účastníkov a náročnosť jednotlivých úloh.

MAJSTROVSTVÁ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 4.OBVODU
BRATISLAVY
V ŠACHU
ŽIAKOV
A ŽIAČOK
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
16.10.2019
ZŠ, Gymnázium
V stredu 16.10.2019 sa uskutočnili v kultúrnom centre Fontána v Dúbravke,
Majstrovstvá ZŠ 4. obvodu Bratislavy v šachu žiakov a žiačok základných škôl.
Svoje šachové schopnosti predviedlo 15 žiakov, žiačok, študentov a študentiek
základnej školy a gymnázia. V poradí škôl sa naše gymnázium umiestnilo na
1.mieste.
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ŠACHOVÉ
KRAJA

MAJSTROVSTVÁ

BRATISLAVSKÉHO

ZŠ, gymnázium
22.11.2019
Dňa 22.11.2019 sa žiaci a žiačky našej základnej školy a študenti a študentky
gymnázia zúčastnili šachových majstrovstiev Bratislavského kraja. Na turnaji,
ktorý sa konal v Hoteli Bratislava, si navzájom porovnali svoje šachové umenie.
Chlapci a dievčatá ovládli 3 zo 6 kategórií a teda všetky, v ktorých súťažne
nastúpili.
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MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVSKÉHO
ČLENNÝCH DRUŽSTIEV

KRAJA

4-

7.7.2020
Gymnázium
Dňa 7.2.2020 sa konali Majstrovstvá Bratislavského kraja 4-členných družstiev
študentov stredných škôl 2020. Súkromné gymnázium Cenada na turnaji
zastupovali dva tímy, ktoré obsadili 2. a 7. miesto. Svoje šachové umenie na
turnaji predviedlo dovedna 7 našich študentov.
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FYZIKÁLNY NÁBOJ
Fyzikálny Náboj je medzinárodná fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastňujú 5 členné
tímy študentov a študentiek stredných škôl, ktoré svoje školy reprezentujú. Tímy
sa počas 120 min snažia vyriešiť čo najviac úloh. Naše gymnázium reprezentovala
štvorica odvážnych študentov a jedna študentka, ktorí sa so 7 získanými bodmi
spoločne ako tím umiestnili v medzinárodnom kontexte na 56. mieste zo 123
prihlásených tímov, v kontexte slovenských súťažných tímov sa umiestnili na 20.
mieste z 58 prihlásených tímov.
Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 sa žiaci, žiačky, študenti a študentky
nemohli zúčastniť súťaží, v ktorých je účasť našej základnej školy a gymnázia
tradíciou. Ide o nasledovné súťaže:




spomenuté kolá Matematickej olympiády a Pytagoriády
Pikopretek
Matematický náboj.
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ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY
NÁVŠTEVA DOBROVOĽNÍKOV Z DÁNSKA
18.11.2019
V polovici novembra navštívilo našu základnú školu a gymnázium 10
dobrovoľníkov z Dánska. Dobrovoľníci spolu s našimi žiakmi, žiačkami,
študentmi a študentkami uskutočnili drobné opravy a zveľadenie priestorov
školy, pričom si precvičili komunikáciu v anglickom jazyku. Následne sa žiaci,
žiačky, študenti a študentky zúčastnili besedy s dobrovoľníkmi v anglickom
jazyku, ktorej hlavnou témou bol vzdelávací systém v Dánsku.

MIKULÁŠSKA PÁRTY V ŠKD V 1. ROČNÍKU
December 2019
Počas decembrovej Mikulášskej párty sa žiaci 1. ročníka v rámci aktivít ŠKD
porozprávali o Mikulášskych tradíciách, o rozdieloch medzi oslavami Mikuláša,
Deda Mráza, Santa Clausa a o rôznych iných zaujímavostiach. Rozprávali sa aj
o tom, čo deťom zvyčajne Mikuláš priniesol, čo ich najviac poteší a aké tradície
majú doma na Vianoce. Potom sa spoločne občerstvili zdravými pochutinami.
Počúvali vianočné pesničky, tancovali a niektorí si spravili mikulášske ozdoby na
stromček.

INTERNÝ KRÚŽOK FAREBNÝ SVET – TÉMA:
PRAVEKÉ UMENIE
Január 2020
Témou januárovej hodiny interného krúžku ŠKD Farebný svet bolo praveké
umenie. Deti prvého ročníka dostali na úvod zaujímavé informácie o umení
v období praveku. Následne si na chodbe urobili napodobeninu stenu jaskyne,
kde podľa svojej fantázie vytvárali rozličné nástenné maľby.
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
FUNKČNÉ VZDELÁVANIE
rozsah: 2 roky
účasť: 1 pedagóg
REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ
Október, november, december, január 2019-2020
rozsah: 24 hodín
účasť: 5 pedagógov
KURZ HEJNÉHO MATEMATIKY PRE ZŠ
Október 2019
rozsah: 2 dni
účasť: 3 pedagógovia
KURZ HEJNÉHO MATEMATIKY PRE 1. ROČNÍK ZŠ
Júl 2020
Rozsah: 1 deň
Účasť: 2 pedagógovia
SENZORICKÁ
PEDAGOGIKE

INTEGRÁCIA

V PEDAGOGIKE

Február 2020
Rozsah: 1 deň
Účasť: 2 pedagógovia
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A ŠPECIÁLNEJ

ÚVOD DO PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ (SNOEZELEN)
Január 2020
Rozsah: 1 deň
Účasť: 2 pedagógovia

ŠPECIFIKÁ PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ – SNOEZELEN
V PRAXI
Február 2020
Rozsah: 1 deň
Účasť: 2 pedagógovia

EXPEDÍCIA PRE 6.ROČNÍK ZŠ
Rozsah: 2 dni
Účasť: 1 pedagóg
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STÁŽE ŠTUDENTOV, NÁVŠTEVY,
DIPLOMOVÉ PRÁCE REALIZOVANÉ V
CENADE

SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX - ANGLICKÝ JAZYK
rozsah: 20 hodín na ZŠ a GYM z anglického jazyka ( p.uč. Elena Bakošová)
2 študentky

SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
rozsah: 1 mesiac na ZŠ, triedy 4.B. (p.uč.Dáša Zelenková) a 1.A. (p.uč.Martina
Vnučková)
2 študentky
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