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ŠKOLSKÉ AKCIE
BEŽÍ CELÁ CENADA
13.9.2018

Už šiesty ročník podujatia Beží celá CENADA sa uskutočnil 13.9.2018 v krásnom
ešte letnom počasí na Železnej studničke. Do už tradičných disciplín orientačného behu či priateľského medzitriedneho futbalového stretnutia sa
zapojili všetky deti, niektorí učitelia aj rodičia. Novinkou tohto ročníka bol beh
cez prekážky. Úvodné ročníky si prebehli okruh okolo jazierka a tí starší sa vybrali
na dobrodružnú cestu lesom: prvý stupeň dvojkilometrový okruh a druhý stupeň
a gymnázium štvorkilometrový. Na trať vybehlo dovedna 43 tímov, z ktorých
mnohí si vymysleli originálne mená: Skapaté kvetinky, Aerodynamický tuk,
Apatický reprák, Jahôdky bez zrniečok či Nutelové palacinky. Trať sa ku koncu
stala ešte dobrodružnejšou, keďže značenie niekto premiestnil, či odstránil. S
napätím sme čakali na návrat posledných 15 detí ale nakoniec všetko dobre
skončilo, všetci sa našli a odniesli si domov pekné zážitky. Už teraz sa tešíme na
siedmy ročník.
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MIKULÁŠ
6.12.2018
V štvrtok 6.decembra ako každý rok navštívil naše triedy Mikuláš spolu s anjelom
a priateľským čertom. Táto trojica navštívila predovšetkým žiakov úvodných
ročníkov a prvého stupňa. Žiaci 5. ročníka a gymnázia si našli drobnú sladkosť vo
svojich triedach.
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VIANOČNÉ POSEDENIE
18. - 20.12.2018
úvodné ročníky, 1. stupeň, 5. ročník a gymnázium
Žiaci našej školy si v predvianočnom období pripravili pre svojich rodičov krátke
a príjemné vianočné posedenie spojené s krátkym program a tvorivými dielňami.
Žiaci 5. ročníka a gymnázia si podľa svojho záujmu pripravili pre rodičov aj
hudobno-dramatický program v kinosále našej školy.

OTVORENIE VÝSTAVY OSMIČKOVÉ ROKY
20.12.2018
Pri príležitosti "Osmičkových rokov" žiaci, študenti, rodičia a učitelia našej školy
vytvorili výstavu, ktorá pripomenula významné udalosti našej histórie. Deti
priniesli artefakty, písomnosti, fotografie, ktoré priblížili život ich predkov.
Súčasťou výstavy bolo premietanie na starej premietačke, deti si vyskúšali prácu
na už nepoužívaných strojoch a prístrojoch: šijacom, pletacom, písacom a i. Žiaci,
rodičia a učitelia si spoločne pripomenuli našu minulosť.
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POLROČNÉ VYSVEDČENIE NA GYMNÁZIU A DRUHOM
STUPNI
31.1.2019
Posledný deň polroku sme oslávili veselými činnosťami. Tradične mali študenti
možnosť vybrať si z viacerých aktivít: Kvázi Kvíz (pre gymnazistov) – súťaženie
družstiev v rôznych okruhoch (film, šport, humanitné vedy, prírodné vedy,
CENADA, slovenský jazyk a literatúra). Kvíz Šifra majstra (pre piatakov) – lúštenie
rôznych druhov šifier v skupinách alebo jednotlivcoch. Spoločenské hry –
doskové hry. Čítacia zóna – individuálne čítanie podľa vlastného výberu. Montéri
– pomoc pri oprave a presúvaní školského nábytku a vybavenia.
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ŠACHOVÝ DEŇ CENADA 2019
19.3.2019
V Cenade sme ani tento rok nevynechali tradičný Šachový deň Cenada. Utorok
19. marca sa konal už po deviatykrát. Tak ako po minulé roky aj tento raz sa deň
stretol s veľkým záujmom detí. Do šachového turnaja sa prihlásilo viac ako 40
detí, od druhákov po piatakov, aby si vyskúšali svoje šachové zručnosti
nadobudnuté na hodinách šachu, či šachových tréningoch. Počas dopoludnia si
8

zmerali svoje sily za šachovnicami v siedmich kolách, s tempom 2x12 minút, pod
dohľadom skúseného rozhodcu Rasťa Diviaka. Pre deti, ktoré sa nezapojili do
turnaja, boli už ako obvykle pripravené výtvarné, literárne aj kulinárske tvorivé
dielne so šachovou témou. Deti počas nich vytvorili množstvo čierno-bielych
výtvorov z rôznych materiálov a niektoré gastronomické výtvory sme mali
možnosť aj ochutnať. Pre najmenších šachistov – úvodniakov a prvákov – boli
pripravené šachové úlohy a hry, ktoré deti absolvovali so svojimi učiteľkami, v
spoločnosti učiteľa šachu. Šachový deň bol pripravený aj pre gymnazistov. Pre
tých, ktorí mali chuť sa zapojiť, začal ráno tvorivými dielňami a trochu neskôr
dopoludnia pokračoval šachovým turnajom, do ktorého sa zapojilo viac ako 20
študentov. Šachový deň sme spoločne s prvákmi až piatakmi ukončili v kinosále
vyhlásením výsledkov turnaja a prezentáciou prác, ktoré deti vytvorili na
tvorivých dielňach.
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DEŇ DETÍ
31.5.2019
Deti z úvodných ročníkov sa zoznámili so zvieratkami, povedali si o nich
zaujímavé informácie a užili si voľný deň. Ich program pokračoval maľovaním
na tvár, čo sa niektorým deťom veľmi páčilo. Štvrtáci sa vybrali na Lesnú
pedagogiku na Železnú studničku spoznávať netopiere. Tretiaci s prvákmi a
druhákmi zašli do neďalekého lesa na výlet a urobili si potom piknik. MDD na 2.
stupni a GYM bolo na tému Priblíženie sa k nášmu okoliu a priblíženie sa
k prírode. Žiaci mali pripravené rôzne aktivity: osadenie veľkých kvetináčov,
vypletie a úprava dvoch výklenkov pri vchode, úprava trávnika a doplnenie
výsevom pred školou, výroba vtáčích kŕmidiel a búdok , zber smetí v okolí školy,
tvorba paletovej steny do interiéru školy a vysadenie črepníkov, ktoré budú v
stene umiestnené, vysadenie sukulentov a iných rastlín do rôznych nádob,
recyklácia starého oblečenia a iných materiálov - výroba nákupných tašiek.
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PREZENTAČNÉ DNI 2019
24.6.-26.6.2019
Tohtoročné prezentačné dni sa niesli v téme Príroda-RADOSŤ-veda, pričom
ťažiskom boli témy a oblasti, ktoré našich žiakov zaujímajú, robia im radosť a v
rámci ich spracovania našli prepojenie s vednými odbormi a prírodou. Ich
celoročná práca vyústila do prezentácie pred publikom alebo do stánku s
informáciami a aktivitami. Takto si mohli vyskúšať, použiť a prepojiť rôzne formy,
ako aj sprostredkovať informácie iným. Či už išlo o plagáty, videá, modely, živé
ukážky alebo vytvorené aktivity.

13

ROČNÍKOVÉ A TRIEDNE AKCIE
KÚZELNÁ FYZIKA
5.9.2019
1. stupeň ZŠ
V tomto školskom roku sme hneď na začiatku septembra pripravili pre žiakov
prvého stupňa zaujímavý program s názvom Kúzelná fyzika. S týmto zábavnovzdelávacím programom k nám prišiel pán Michal Figura až z Prešova. Vo svojom
vystúpení pútavým spôsobom predstavil deťom experimenty a modely z rôznych
oblastí fyziky. Deti tento program veľmi zaujal, aktívne spolupracovali a hľadali
odpovede na otázky z oblasti vedy. Na konci programu dostali možnosť pozrieť
si niektoré experimenty a modely s z blízka a vyskúšať si ich, čo samozrejme bez
váhania využili. Z reakcií detí po skončení vystúpenia bolo zjavné, že čas strávený
s fyzikou sa im páčil a podobnú príležitosť si ani nabudúce nenechajú ujsť.

VEDECKÝ VEĽTRH
5. ročník a gymnázium
14.9.2018
V Cenade býva zvykom, že začiatok školského roka patrí vede a vedeckým podujatiam, ktorých sa
zúčastňujú naši piataci a gymnazisti. Ani tento školský rok sme hneď v úvode nevynechali Vedecký
veľtrh, ktorý sa už tretí rok konal v septembri na námestí pri OC Eurovea.
Prezentované experimenty a aktivity boli zaujímavé skôr pre tých mladších, našich piatakov
a primánov, 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. A to niekedy doslovne (viď
foto).
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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TAJOMNÝ SVET BÁBOK
5.A, 5.B, príma
Žiaci 5.A, 5.B a prímy sa zúčastnili výstavy "Tajomný svet bábok". Deti si pozreli
rôzne druhy bábok, vyskúšali si prácu s nimi a zahrali si vlastné bábkové divadlo.
Zúčastnili sme sa aj interaktívnej výstavy "Zmysel to má aj bez zmyslov", ktorú
nám Bibiana ponúkla, a tu si deti na vlastnej koži vyskúšali ako vnímajú svet ľudia
s rôznymi druhmi postihnutia.
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ZOO
1.ročník
27.9.2018
Žiaci 1.A a 1.B sa vybrali na výlet do bratislavskej ZOO. Navštívili aj Dino park,
keďže v tomto ročníku sú Dinosaury témou ich predmetu Obohatenie. Žiaci si
prečítali zaujímavé informácie o jednotlivých dinosauroch – veľa informácií už
vedeli a nejaké nové sa dozvedeli.
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BIBIANA
4. ročník
18.10.2018
Dňa 18.10.2018 žiaci 4.A a 4.B navštívili dom umenia pre deti Bibiana. Mali
možnosť pozrieť si dve výstavy – Japonská rozprávka a Ako sa tvorí animácia. Na
oboch výstavách sa okrem prehliadky mohli zapojiť do ponúknutých činností –
počúvanie rozprávok, kvíz, skladanie origami.
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VUB – Finančná matematika
Tercia, kvarta, kvinta
24.10.2018
Od výmeny tovaru, cez kapsu zlatých mincí až po súčasný pojem peňazí a prístup
k nim. Vhľad do finančného sveta študentom v tercii, kvarte a kvinte poskytli
mladí dobrovoľníci z radov zamestnancov VUB Roman a Martin.
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BIBLIOTÉKA
4.A a 4.B
8.11.2018
Žiaci 4. ročníka sa dňa 8.11.2018 zúčastnili knižného veľtrhu Bibliotéka.
Z ponúknutého programu sme si pozreli predstavenie novej knihy Koza rohatá,
ktorú predstavili spolu autor knihy a ilustrátorka. Po programe sa každý
presunul k stánkom vydavateľstiev podľa záujmu. Najviac zaujal stánok
hlavolamov a spoločenských hier. Okrem veľtrhu kníh sme nahliadli aj na výstavu
minerálov a kameňov.

DOBROVOĽNÍCI Z DÁNSKA
kvinta, kvarta
8.11.2018
8.11. našu školu navštívili dobrovoľníci z univerzity v Dánsku. Okrem pomocných
prác pri upratovaní po výmene okien, pre našich najstarších žiakov (z kvinty a
kvarty) pripravili krátku prezentáciu o Dánsku. Potom so žiakmi diskutovali v
malých skupinkách a porovnávali život u nich a na Slovensku. Žiakov najviac
oslovila téma dobrovoľníckej činnosti aj systém školstva.
Nakoniec sa naši žiaci dobrovoľne a s chuťou pridali k Dánom a spoločne
upratovali, pričom si precvičovali komunikáciu v anglickom jazyku. Odkaz z kvarty
- "v živote sme nestreli milších ľudí, chceme sa s nimi ešte stretnúť."

NOC V ŠKOLE
tercia, kvarta, kvinta
22.11.2018
Tím z tercie, kvarty a kvinty si pripravil pre svojich spolužiakov Noc v škole, ktorá
okrem nespania a jedenia pizze obsahovala aj tri hry: Strážcovia, Tímové riešenia
úloh a Zombie Apocalypse. Okrem toho si každý mohol vybrať z dvoch filmov,
hrania PS4 alebo Guitar Hero.
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KURZ KORČUĽOVANIA
1. a 2 úvodný ročník
26.11.-30.11.2018
Aj tento školský rok sme pre žiakov 1. a 2. úvodného ročníka zorganizovali
v spolupráci s Happy Kids kurz korčuľovania na zimnom štadióne v Petržalke.
Kurzu sa zúčastnilo 15 detí úvodných ročníkov.
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KINO
1.ročník, 3.ročník, 4.ročník
31.1.2019
Žiaci 1., 3. a 4. ročníka navštívili kino počas polročného vysvedčenia. Išlo
o predstavenie Ralph Rozbi-to.

PRVÁ POMOC – PRAKTICKÁ UKÁŽKA
4.B

18.2.2019
Dňa 18.2.2019 prišla Ivana Tomaškovicová, študentka 5. ročníka medicíny v Brne.
Žiakov 4.B na hodine telesnej výchovy učila prvú pomoc. Zamerali sa na život
ohrozujúce stavy - zástava srdca a dýchania, silné krvácanie, šok. Deti si všetko
prakticky vyskúšali na figuríne určenej k nácviku resuscitácie.
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FAŠIANGY
úvodné ročníky, 1. stupeň
22.2.2019
úvodné ročníky, 1. stupeň
Každoročnú fašiangovú zábavu organizujú na našej škole žiaci 3.ročníka. Tento
rok boli témou rozprávkové a filmové postavičky. Tretiaci zorganizovali
fašiangový sprievod spojený s hudbou a spevom a pozvali takto každú jednu
triedu do sprievodu. Sprievod sa presunul na spoločnú prezentáciu zameranú na
fakty a zaujímavosti o fašiangoch a teraz pokračuje diskotéka, tvorivé dielne,
plnenie zaujímavých úloh a nesmie chýbať pravé fašiangové občerstvenie.
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BIBIANA
1.UA a 1.UB
21.3.2019
Vo štvrtok 21.3.2019 sme sa s deťmi z prvých úvodných ročníkov 1.UA a 1.UB
vybrali do Bibiany. Pozreli sme si divadelné predstavenie "Škaredé kačiatko".
Deťom sa to veľmi páčilo a často sa svojimi komentármi do predstavenia
zapájali. Po skončení si mohli spolu s hercami vyskúšať bábky a predmety, ktoré
boli v divadle použité. Zároveň bolo pre nich veľkým zážitkom cestovať prvýkrát
spolu v trolejbuse a električke.
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KURZ LEZENIA NA LEZECKEJ STENE K2
úvodné ročníky a 1. stupeň
25.3.-29.3.2019
Kurzu lezenia na lezeckej stene K2 sa zúčastnilo 23 detí. Išlo o žiakov úvodných
ročníkov a prvého stupňa. Žiaci sa postupne zoznámili so základnou technikou
lezenia na lezeckej stene – od výstupu hore až po spustenie. Niektoré deti nemali
strach vyliezť až do výšky desiatich metrov.
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VUKI – VÝSKUMNÝ ÚSTAV KÁBLOV A IZOLANTOV
tercia, kvinta
5.4.2019
Deti mali možnosť zoznámiť sa s výrobou štandardného a špeciálneho
sortimentu káblov, elektroizolačných lakov, živíc a vodičov pre vinutia káblov
a izoláciou. V chemickom laboratóriu boli oboznámení s technikou vlastného
testovania živíc a izolantov motorov.
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MENDELOVO MÚZEUM BRNO
kvarta
14.4.2019
Kde inde, než v Mendelovom múzeu začať s témou genetika. V apríli sme sa s
kvartou vybrali do Brna, kde sme absolvovali blokovú výučbu biológie a
matematiky. Oboznámili sme sa so životom otca genetiky Gregora
Johanna Mendela priamo v priestoroch, kde strávil väčšinu svojho života. Už vo
vlaku sme riešili úlohy z matematiky na pomery a lineárnu závislosť, prepojené
priamo s našou cestou a pracovali s mapou mesta. Pridanou hodnotou pre nás
bola návšteva Kostnice a kostola sv. Jakuba. Videli sme brnenského draka a kolo,
zistili prečo odbíja poludnie o jedenástej, prečo je na radnici jedna fiala ohnutá a
čo je to za čudnú postavičku na kostole sv. Jakuba.
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VODÁRENSKÉ MÚZEUM
1.A a 1.B
17.4.2019
Prváci boli na návšteve Vodárenského múzea. Pani sprievodkyňa nám ukázala
ako to funguje, čistili sme vodu, stavali puzzle s kolobehom vody, pozerali video.
Po skončení sme sa presunuli do Vodárenskej záhrady kde sme zvyšok doobedia
strávili pohybovými aktivitami.
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VYCHÁDZKA ZA NETOPIERMI
25.4.2019
Prváci absolvovali na Železnej studienke vychádzku za netopiermi. Počas
doobedia sme videli starý vojenský bunker, dozvedeli sme sa viac o živote
netopierov a nechýbala ani návšteva ďalšieho bunkra, kde zimujú netopiere.
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KURZ PLÁVANIA
úvodné ročníky a prvý stupeň
13.-17.5.2019
Ako každý rok aj tento rok sme organizovali pre žiakov úvodných ročníkov a 1.
stupňa plavecký kurz na plavárni v Petržalke pod vedením trénerov Happy Kids.
Kurzu sa zúčastnilo 22 detí.

ABELAND – koncoročný výlet
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ABELAND
1.UA a 1.UB
22.5.2019
Prvý úvodný ročník absolvoval svoj koncoročný výlet v Abelande - gazdovská
dedinka v Lozorne. Bolo síce upršané počasie, ale deti si prezreli dedinku,
vlastnoručne si každý mohol vytvarovať cesto do tvaru praclíka a upieklo sa to
vonku v peci. Každý si ho potom mohol zjesť alebo vziať domov. Okrem toho si
vyskúšali vyrábať výrobky z hliny.
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KOVÁČ
1.stupeň
11.6.2019
Dňa 11.6 2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili prednášky o podkúvaní koní a kutí
podkov. Každý si mal možnosť vyskúšať prácu kováča pri tvarovaní podkovy a
spoločnými silami vytvorili podkovu s nápisom CENADA.
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KOPANIE SKAMENELÍN
5.A a tercia
17.6.2019
Kopanie skamenelín ulitníkov a lastúrnikov 60 000 rokov starých. Podarilo sa
nám vykopať kamenné jadrá a odtlačky mäkkýšov.

MALKIA PARK
2.UA, 2.UB, 2.UC a 2.A, 2.B
13.6.2019
Odhalili sme najtajnejšie zákulisia Malkia parku, starostlivosti o zvieratá, ich
denné rituály a potreby. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o
zvieratách a ich špecifikách, vypočuli sme si zaujímavé príbehy a dotkli sme sa
kontaktných zvierat, ktoré sme mohli i kŕmiť.
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HRAD ČERVENÝ KAMEŇ
2.UA, 2.UB, 2.UC a 2.A, 2.B
18.6.2019
Program na hrade Červený kameň bol nasledovný: Život na hrade - počas
prehliadky hradu sme sa dozvedeli veľa nových vecí. Ako sa kedysi na takom
hrade žilo a čo všetko musel panovník robiť aby si hrad udržal pevne vo svojich
rukách. Odokryme minulosť - počas tohto programu sme sa síce nepozreli do
hradu ale mali sme možnosť spoznať jeho históriu priamo v jednej miestnosti.
Stačilo nám nato pexeso, model hradu a pár rekvizít ako napr. dobové oblečenie
či zbrane. Všetko sme si mohli aj vyskúšať.
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ČOKOLÁDOVŇA – RAKÚSKO
4.A, 4.B
27.6.2019
Žiaci 4.ročníka navštívili čokoládovňu v rakúskej obci Kittsee. Exkurzia sa začala
pozretím filmu o vzniku čokoládovne. Po filme sme si prezreli samotnú výrobu
čokolády v továrni. Na záver si deti mali možnosť zakúpiť výrobky v podnikovej
predajni.

KONCOROČNÝ PROGRAM PRE 5. ROČNÍK A
GYMNÁZIUM
Volejbal, futbal, frisbee, badminton, veľa vody, kartové hry, piknik, slnko
a štípance od komárov. Dnešná pohoda vo Vodárenskej záhrade s našimi
gymnazistami a piatakmi. Ďalší deň strávili deti hravými aktivitami. Svoje fyzické
schopnosti si preverili na lezeckých stenách vo Vertigu a neskôr si oddýchli pri
spoločenských hrách v iHRYsku. Spolu s deťmi liezli a hrali sa aj pani
učiteľky. Posledný deň sa žiaci piateho ročníka a gymnázia zúčastnili premietania
filmu Uzly a pomaranče. Následne si deti užili polhodinový rozchod a upotenú
cestu autobusom.
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VIEDEŇ
5. ročník a gymnázium
18.6.2019
Autobusový výlet do Viedne. Návšteva zámku Schonbrunn s českým výkladom,
prechádzka v záhradách. Potom sme sa presunuli do centra Viedne na
Mariahilfer Strasse, kde si deti nakúpili suveníry, darčeky a naobedovali sa.
Posledná časť programu spočívala v návšteve Haus des Meeres. Dom mora
ponúkol deťom pohľady na tropické sladkovodné a morské ryby, ryby obývajúce
Stredozemné more a tunajšie vody a aj na žraloky.
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PREDNÁŠKA – PREVENCIA PRED POŽIAROM
3.A a 3.B
25.6.2019
Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili prednášky Hasičského zboru na tému prevencie pred
požiarom, čo robiť v prípade požiaru a ako si chrániť počas požiaru zdravie.

HRAD ČERVENÝ KAMEŇ
1. ročník a 3. ročník
27.6.2019
Žiaci 1. a 3. ročníka sa zúčastnili koncoročného výletu na Červený kameň,
zúčastnili sa prehliadky sokoliarov a navštívili jaskyňu Driny.

36

ŠKOLY V PRÍRODE A POBYTOVÉ
VÝLETY
ŠKOLA V PRÍRODE - Demänovská Dolina
5. ročník, príma, sekunda
8.10.-12.10.2018
Do Demänovej sme sa dopravili vlakom, takže už samotná cesta bolo pre deti
zážitkom (niektoré deti cestovali vlakom prvýkrát alebo prvýkrát bez mobilu,
keďže naša ŠvP bola „bezmobilová“) a aj pre učiteľov - najmä nakladanie a
vykladanie kufrov z vlaku. Prešli sme spolu 34 km a videli sme Vrbické pleso, Tri
Vody, Príbeh vody – Demänovka, Prosiecka a Kvačianska dolina (prvýkrát si
niektoré deti vyskúšali rebríky a laná – úspešne), Oblazy (kde si deti pozreli
historický mlyn z 19.storočia a nakŕmili zvieratká). Navštívili sme tiež
Demänovskú jaskyňu slobody (niektoré deti boli prvýkrát v jaskyni a v absolútnej
tme – zvládli to s prehľadom a prekonali svoj strach z tmy). Voľne chvíle deti
trávili v bazéne, na futbalovom ihrisku, hraním spoločenských hier, čítaním kníh
a pod. ŠvP sme zakončili večernou diskotékou so svietiacimi náramkami.
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ŠKOLA V PRÍRODE - HUTY
1. a 2. ročník
27.-31.5.2019
Táto lokalita nám ponúkla strávenie príjemných chvíľ v peknom prostredí v lone
oravskej prírody na začiatku obce Huty. Penzión bol vzdialený od Zuberca 5 km.
Okolie penziónu sa vyznačovalo tichých prostredím a výhodnou polohou na
rôzne typy turistických výletov. Počas pobytu sme absolvovali výlet na Oravský
hrad a Oravská priehradu – plavbu loďou (prehliadka Slanického ostrova
umenia). Navštívili sme múzeum Oravskej dediny Zuberec. Cieľom programu
bolo stráviť čas v múzeu tak, aby sme sa dozvedeli ako na takej dedine ľudia žili,
aby sme si vyskúšali zručnosti, ktoré potrebovali, aby sme sa zahrali ako deti
kedysi. Ďalší deň sme sa vybrali na cestu za ovečkami, pastierom a jeho troma
štvornohými pomocníkmi. Na večeru nás čakala opekačka pri ohni.
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ŠKOLA V PRÍRODE - KYSUCE
3. a 4. ročník
3.-7.6.2019
Žiaci 3. a 4. ročníka v počte 28 detí a päť učiteliek absolvovali 5 dní pri dedinke
Zákopčie v hoteli Severka. Počas týchto dní absolvovali dve túry 5 a 10 km. Keďže
mali krásne počasie celý deň cca 10-11 hodín strávili na čerstvom vzduchu –
hraním sa, športovaním, písaním denníkov, čítaním kníh, kreslením a mali sme aj
krúžok šikovných rúk – drôtikovanie, háčkovanie, náramky z gumičiek. Ako každý
rok aj tento navštívil ŠvP školský škriatok Adanec, ktorý si pripravil pre deti
zaujímavé úlohy, ktoré po skupinkách plnili v okolí hotela.
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ÍRSKO
Príma, sekunda, tercia
V dňoch 14. - 21. júna 2019 sa 31 žiakov z prímy, sekundy a tercie a 4 učitelia
zúčastnili jazykovo - poznávacieho pobytu v írskom meste Galway. Súčasťou
pobytu bolo vyučovanie v jazykovej škole Bridge Mill Language School, zaujímavé
výlety do okolia - Mohérové útesy, ostrovy Inisheer and Inishmore a tiež
návšteva hlavného mesta Dublin. Deti boli ubytované v rodinách, čo im umožnilo
precvičiť si angličtinu, poznať miestne zvyky a nadviazať nové vzťahy. Domov sme
sa vrátili obohatení o nezabudnuteľné zážitky.
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MONITORINGY
Testovanie žiakov 5. ročník
22.11.2018
Slovenský jazyk
Celoslovenský priemer (58,4 %)
Naša škola 81,25%
Matematika
Celoslovenský priemer (60 %)
Naša škola 80,47%

Testovanie žiakov 9. ročníka
3.4.2019
Slovenský jazyk
Celoslovenský priemer (77,4%)
Naša škola 78,8%
Matematika
Celoslovenský priemer (80,8%)
Naša škola 88,4%

KOMPARO
15.11.2019
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Tercia
zúčastnilo sa 9 156 žiakov z 389 škôl
Výsledkami žiakov v matematike a vo fyzike sa škola zaradila medzi 25%
najúspešnejších škôl.
Údaje sú v percentiloch.
matematika: 63,9
slovenský jazyk a literatúra: 50,0
fyzika: 69,1
dejepis: 55,4
všeobecné študijné predpoklady: 60,1
Kvarta
zúčastnilo sa 17 397 žiakov zo 670 škôl
Výsledkami žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre sa škola
zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.
matematika: 87,7
slovenský jazyk a literatúra:87,1

ŠTÚDIA IEA TIMSS
15.5.2019
zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied
4. ročník
(výsledky zatiaľ nie sú známe, výsledky budú za celé Slovensko)
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SÚŤAŽE
Okresné majstrovstvá BA-IV v šachu žiakov
23.10.2018
SZŠ Cenada - zúčastnilo sa 6 chlapcov a 1 dievča
SG Cenada - zúčastnilo sa 21 chlapcov a 8 dievčat
Umiestnenie:
chlapci: 2., 3., 8., 10., 12., 17., 21., 23., 24., 29., 30. (a ešte ďalšie miesta,
neviem, či treba)
dievčatá: 2., 4., 5., 8., 10., 11., 14., 15., 17. miesto

Majstrovstvá Bratislavského kraja 4-členných
družstiev ZŠ a SŠ 2018/19
14.2.2019
Majstrovstvá Bratislavského kraja štvorčlenných zmiešaných družstiev
žiakov/čok základných škôl a študentov/iek stredných škôl sa uskutočnili
14.2.2019 v priestoroch Kultúrneho centra Fontána (Ožvoldíkova 12) v
bratislavskej Dúbravke. Minuloročná turnajová novinka školského šachu sa v
Bratislavskom kraji rýchlo etablovala a druhý ročník počtom účastníkov dýcha na
chrbát najväčším bratislavským šachovým turnajom.
Turnaja základných škôl žiakov a žiačok sa zúčastnilo 31 škôl, pričom záujem bol
ešte vyšší a nejedna škola by rada postavila aj viac ako jedno družstvo, avšak
kapacita hracej miestnosti to neumožnila. Za šachovnice zasadlo spolu 135
školákov základných škôl vo veku 7-15 rokov, pričom 31 z nich boli dievčatá.
Favoritmi, ktorí nakoniec svoju úlohu potvrdili, boli žiaci Súkromného gymnázia
CENADA, Majerníkova 62, Bratislava 4. No ich minuloročná dominancia bola
otrasená, získali 24 bodov z 28 možných, a to bolo len o pol bodu viac, ako druhé
družstvo v poradí, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická 7,
BA3 . V derby zápase v štýle súboja „Oxford-Cambridge“, ktoré de facto rozhodlo
turnaj, tesne pomerom 2,5-1,5 triumfovala CENADA. S veľkým až 6-bodovým
odstupom o tretie miesto bojovalo hneď niekoľko škôl, a nakoniec uspela so 17,5
bodmi Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38, BA 5 . V tesnom závese so 17-timi
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bodmi finišovali hneď tri školy: SŠ sv. Františka Karloveská 32, BA4, Gym. Bílikova
24, BA4 a ZŠ Dr. J. Dérera Malacky.
Turnaj organizačne zabezpečoval Stanislav Vlček z Bratislavského šachového
zväzu, materiálne ho podporili kluby ŠK Dúbravan, ŠK Doprastav a CENADA.
Vďaka prináleží aj MČ Dúbravka za poskytnutie priestorov a služieb v KC Fontána
a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu zabezpečenú cez
svoj grantový program.

MATBOJ
Kvarta, tercia; 9.11. 5.roč. – sekunda
19.10.2018
Šesť štvorčlenných tímov sa aj tento rok pustilo do riešenia matematických úloh
počas 2 hodín spojeného so strategickou hrou.
Kat. 5 – 1. miesto, tím Šprti
Kat. Prima – 6. miesto, tím Dehydrované rybyčky
Kat. Tercia – 5. miesto, tím Smrdíš; 9. miesto, tím Cinnamonroll
Kat. Kvarta – 2. miesto, tím Ja sa spravím vtáčkom, tým malým slávičkom; 16.
miesto Lepšia budúcnosť pre Európu a pre Popoklan
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PIKOPRETEK
5.ročník až tercia
Vo štvrtok, 25. apríla 2019, sa na Železnej studničke odohral 21. ročník
Pikopreteku. Súťaže sa zúčastnilo rekordných 145 družstiev v 4 kategóriách,
ktoré sa na trati snažili nazbierať čo najviac kúziel. Hodnotil sa čas, za ktorý
družstvá prešli trať a množstvo nazbieraných kúziel, ktoré sa neskôr premenili na
“bonusové minúty” – odčítali sa od konečného času.
Kat. 5 – 5-6. miesto a 11. miesto
Kat. 6 – 20. a 31. miesto
Kat. 7 - 23. miesto
Kat. 8 – 16. miesto

PYTAGORIÁDA
12. a 13.12.2018 – školské kolo
Školského kola Pytagoriády sa zúčastnili všetci žiaci od tretieho ročníka až po
terciu v rámci hodín matematiky. Pytagoriáda je zameraná na rýchlosť
a správnosť počítania.
26.a 27.3.- okresné kolo
Dvaja najúspešnejší riešitelia zo školského kola v každej kategórií postúpili na
okresné kolo Pytagoriády.
P3 – 11. miesto
P7 – 1. miesto
P5 – 1. a 4. miesto
P6 – 6. miesto

MATEMATICKÝ NÁBOJ
Kvarta, kvinta
22.3.2019
Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje
školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac
úloh. V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy
si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. V kategórii Junior v rámci Slovenska a
120 družstiev sa naše tímy umiestnili na 15. a 26. mieste. Ak sa na výsledky
pozrieme z medzinárodného hľadiska, zo 496 družstiev boli tie naše na 107.
a 168. mieste.
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Domáce kolo
Prvým krokom v rámci Matematickej olympiády je riešenie domáceho kola,
v ktorom žiaci riešia dve série úloh počas niekoľkých mesiacov.
Školské kolo – 11.12.2018 A, 29.1.2019 B,C
Stredoškolské kategórie A,B a C po domácom kole absolvujú školské kolo MO.
Toho sa úspešne zúčastnili 1 žiak kvinty (A,B,C), 1 žiak kvarty (C) a 1 žiačka
tercie (B,C). Primárne sú kategórie určené nasledovne: C – kvinta, B – sexta, A –
septima.
Okresné kolo – 30.1.2019 a 9.4.2019
Okresné kolo je určené úspešným riešiteľom domáceho kola v kategóriách Z5 –
Z9 (t.j. od piatakov po kvartu). Tento rok sa do tohto kola dostalo 16 žiačok
a žiakov, pričom do kategórie Z5 sa nám zapájajú žiaci už zo 4. ročníka ZŠ
a taktiež si niektorí starší žiaci vyberajú aj vyššie kategórie na riešenie.
Z5 – 4., 8., 17. a 30. miesto
Z6 – 1., 4. 5. a 11. miesto
Z7 – 2. miesto
Z9 – 18. miesto
Krajské kolo 15.1.2019 A, 19.3.2019 Z9 a 2.4.2019 B,C
V kategórii A pre stredné školy náš žiak kvinty obsadil prvú priečku a zároveň
postúpil na celoštátne kolo MO.
V kategórií Z9 sa náš žiak kvarty dostal na krajské kolo a zo 49 riešiteľov sa
umiestnil na 18. mieste.
V stredoškolskej kategórii C sa žiačka tercie a žiak kvinty umiestnili na 4. a 8.
mieste, a ten istý žiak v kategórii B na 10. mieste.
Celoštátne kolo 24.-27.3.2019
V rámci kategórie A sa náš žiak dostal medzi 40 najúspešnejších riešiteľov MO
a tak za zúčastnil celoštátneho kola v Bardejove s finálnym výsledkom 31.
miesto.

MATEMATICKÝ KLOKAN
21.3.2019
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Od prváčikov až po kvintu si naši žiaci a študenti mohli otestovať svoje
matematické schopnosti. Zúčastnilo sa 57 žiakov, z toho 27 žiakov malo percentil
vyšší ako 90.

VŠETKOVEDKO
29.11.2018
V rámci Všetkovedka si žiaci prvého stupňa mohli vyskúšať svoje vedomosti
naprieč všetkými predmetmi, od jazykov, cez prírodné vedy až po výchovné
predmety. Zúčastnilo sa 28 žiakov, z toho 7 žiakov malo percentil vyšší ako 90.

EXPERT GENIALITY SHOW
29.11.2018
EGS je pokračovaním súťaže Všetkovedko v rámci 2. stupňa a stredných škôl,
pričom si žiaci vyberajú dva okruhy, z ktorých úlohy riešia. Niektorí si vybrali
logické úlohy či zameranie na svet okolo nás, iní skôr históriu alebo šport.
Zúčastnilo sa 17 žiakov, z toho 3 žiaci sa umiestnili v Top 100 z celého Slovenska.

MAKSÍK
Matematickej súťaže Maksík sa zúčastnilo 36 žiakov 1. – 4. ročníka. Počas súťaže
prebiehalo 5 kôl, v ktorých riešili žiaci matematické a logické úlohy. Po skončení
súťaže boli žiakom udelené diplomy a ceny. 21 žiakov skončilo v 30 %
najúspešnejších riešiteľov súťaže.

MAKS
Do súťaže Maks sa v tomto školskom roku zapojilo 23 žiakov 5. ročníka, Prímy,
Sekundy a Tercie. Žiaci riešili úlohy počas 8 kôl. Po skončení súťaže boli žiakom
udelené diplomy a ceny.
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NÁBOJ JUNIOR
23.11.2018
Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej
školy (od nás 8 detí). Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia
vyriešiť čo najviac úloh z matematiky a fyziky. V náboji nejde o bezhlavú
aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a
dôvtipu.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
12.2.2019
Účasť: kategória A: 97 žiakov 1.stupňa (1. - 4.ročník)
kategória B: 109 žiakov 2.stupňa a gymnázia (5.ročník – kvarta)
Celoštátne kolo : 20.3. 2019 - Pedagogická fakulta Prešov
Účasť: 2 žiaci kategória A (obsadili 11. a 25.miesto) a 2 žiaci kategória B (obsadili
9. a 23.miesto)

ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY
DETI A ARCHITEKTÚRA - MOJA ZELENÁ ŠKOLA
september-november 2018
5. ročník, príma, sekunda
Naša škola (žiaci 5.ročníka, prímy a sekundy) sa zapojila do súťaže s názvom
"Moja zelená škola"), ktorá bola zameraná na využitie zelenej architektúry v
budovách školy. Žiaci mali pripravený elearningový kurz o zelených budovách a
mestách, ktorým sa mohli inšpirovať a nakresliť zelenú školu.
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HALLOWEENSKÝ DEŇ U PRVÁKOV
26.10.2018
V 1. ročníku si deti spravili Halloweenský deň. Ráno sme si predstavili masky.
Potom sme pokračovali prezentáciou o Halloweene a o našich dušičkách. Po
posilnení občerstvením sme sa pustili do riešenia úloh spojených a témou a
samozrejme sme vyrezávali tekvice.
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UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH 2
15.2.2019
Počas hodiny geografie v sekunde prišla organizácia Človek v ohrození
v spolupráci s našou kolegyňou a kolegom natočiť informatívne video zamerané
na prezentáciu predmetových príručiek o globálnom vzdelávaní. Video je možné
pozrieť si na našom Facebook profile.

PROJEKT HENKEL
úvodné ročníky
18.2.2019 a 20.2.2019
Jedna naša mamička s kolegyňou nás oslovili s možnosťou realizovať zaujímavú
prednášku pre žiakov úvodných ročníkov a prvého ročníka od spoločnosti Henkel
pod názvom Šampióni udržateľnosti-interaktívna hodina hravou formou učí, ako
môžu veľmi jednoducho šetriť vodou, energiami či znížiť množstvo odpadu.
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HĽADANIE POKLADU
2.UC
22.2.2019
Pre deti som vymyslela hľadanie pokladu, kedy základom bola spolupráca
a spoločné premýšľanie v skupine. Deti dostali 5 úloh, spoločnú mapu a ich úloha
bola pokračovať od jednej úlohy k druhej a spoločne vyriešiť zadania. Deti sa
nakoniec dopracovali k poslednej úlohe, čo bola mapa priestoru, kde sa poklad
nachádzal. Úlohy boli napríklad: v básničke spracované miesto s ďalšou indíciou,
hádanky, hlavolamy a podobne. Našli zlaté vrecúško, kde boli sladké Fidorky
v zlatom obale, čo bola ich odmena. Poklad bol uložený v guľôčkovom bazéne.
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KOAGULÁCIA – PRAŽENICA
2.UC
20.3.2019
Snažila som sa vymyslieť zaujímavú činnosť, kde by žiaci názorne pochopili, čo je
to zrážanie tekutiny a premena tekutého skupenstva na tuhé. Urobili sme akciu
z názvom Praženica. Nakúpila som vajcia, chlieb a zeleninu a urobili sme si
praženicu. Táto činnosť mala veľký úspech, žiaci po jednom rozbili vajíčko,
miešali sme ich spolu a potom sme to spolu zjedli. Niektorí vraveli, že praženica
im nechutí, no pri tejto činnosti prišli na to, že áno, zachutila im. Spojili sme
príjemné s užitočným a pripomenuli sme si zároveň zásady stolovania.
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BLOKOVÁ VÝUČBA – PRÍRODNÉ SPOLOČENSTVÁ
4. ročník
23.5.2019
V 4.B prebehla v rámci doobednajšieho vyučovania bloková forma výučby –
zrušili sme všetky prestávky a začiatok a koniec hodiny a venovali sa v bloku
aktivít, ktoré sa vzájomne prelínali cez všetky vyučovacie predmety daného dňa.
Hlavnou témou doobedia boli prírodné spoločenstvá. Žiaci sa prostredníctvom
atlasov oboznámili s rastlinami a živočíchmi žijúcimi v rôznych spoločenstvách
napr. Les, lúka, pole. Po uplatnení matematických zručností a vyriešení
matematických úloh sa dozvedeli zaujímavosti z ríše zvierat. Svoje miesto mali aj
tvorivé aktivity napr. vytvorenie jednotlivých prírodných prostredí.
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
FUNKČNÉ VZDELÁVANIE
rozsah: 2 roky
účasť: 1 pedagóg

EDUDRAMA - DRAMATIZÁCIA VO VYUČOVACOM
PROCESE
2.10.2018
rozsah: 5 hodín
účasť: 1 pedagóg

ŠOLTÉSOVÉ DNI 2018 – učitelia fyziky
25.-26.10.2018
rozsah: 2 dni
účasť: 2 pedagógovia

EXPEDÍCIA – FENOMÉNY SVETA
26.10.2018
rozsah: 5 hodín
účasť: 2 pedagógovia

TEÓRIA PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ
13.10.2018
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rozsah: 8 hodín
účasť: 1 pedagóg

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ
november, december, január 2018-2019
rozsah: 24 hodín
účasť: 3 pedagógovia

EXPEDÍCIA S INDÍCIOU
16.-17.11.2018
rozsah: 16 hodín
účasť: 1 pedagóg

KOPŘIVOVCI – seminár pre učiteľov na tému rešpektujúcej komunikácie
19.11.2018
rozsah: 1 deň
účasť: všetci pedagógovia

INFORMATIKA S EMILOM PRE 3. ROČNÍK
20.11.2018
rozsah: 4 hodiny
účasť: 1 pedagóg

KOPŘIVOVCI – seminár pre učiteľov na tému rešpektujúcej komunikácie
11.1.2019
rozsah: 0,5 deň
účasť: všetci pedagógovia
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SEMINÁR V SLOVINSKU
4. – 6.2.2019
Concept of the blended-learning long-term trainings in GIGS + Quality standards
in the long-term blended learning - output for the future.
Stretnutie školiteľov a učiteľov o možnostiach vzdelávania v zastúpení boli
krajiny - Írsko, UK, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko
a Česko.
rozsah: 3 dni
účasť: 1 pedagóg

ZIPPYHO KAMARÁTI
19.2.2019
rozsah: 3 hodiny
účasť: 3 pedagógovia

ODBORNÝ SEMINÁR SPOJENÝ S TRÉNINGOM
PRAKTICKEJ APLIKÁCIE TESTU SON-R
9.4.2019
rozsah: 1 deň
účasť: 1 školská psychologička

ZÁKLADNÝ KURZ HEJNÉHO VYUČOVACEJ METÓDY PRE
2. STUPEŇ ZŠ
15.-16.4.2019
rozsah: 2 dni
účasť: 2 pedagógovia

60

KALEIDOSKOP-Konferencia globálneho vzdelávania, Banská Bystrica
24.4.20149
rozsah: 1 deň
účasť: 1 pedagóg

AKO NA SKUPINOVÉ VYUČOVANIE – EDUpoint
11.6.2019
rozsah: 1 deň
účasť: 3 pedagógovia

STÁŽE ŠTUDENTOV, NÁVŠTEVY, DIPLOMOVÉ PRÁCE REALIZOVANÉ V CENADE
Súvislá pedagogická prax
Pedagogická fakulta, UK Bratislava
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
26.11. – 21.12.2018
4 študentky
Súvislá pedagogická prax
Pedagogická fakulta, UK Bratislava
Katedra slovenského jazyka a katedra histórie
18.2. – 5.4.2019
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2 študentky
Súvislá pedagogická prax
Pedagogická fakulta, UK Bratislava
Katedra anglického jazyka a literatúry
18.3. – 5.4.2019
1 študentka

Indícia – Tvorivá trieda
zabezpečenie praxe – náčuvy + rozbor
jún 2019
2 študentky
Pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava
odbor: pedagogický asistent
exkurzia – náčuvy 1 vyučovacia hodina + rozbor
17.4.2019
18 študentiek
Pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava
odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
exkurzia – náčuvy 1 vyučovacia hodina + rozbor
16.5.2019
15 študentiek
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