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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 

Počet tried a žiakov (stav ku koncu školského roka): 
1.UA (11), 1.UB (9),  
2. UA (12), 2. UB (12), 2. UC (9) 
1.A (12), 1.B (11) 
2.A (10), 2.B (12) 
3.A (12), 3.B (11) 
4.A (11), 4.B (9), 4.C (6) 
5.A (11), 5.B (13) 
spolu žiakov SZŠ CENADA: 171 
PRÍMA (22) 
SEKUNDA (12) 
spolu žiakov SG CENADA: 34 
 

Počet pedagogických zamestnancov – SZŠ CENADA:  
39 (z toho 3 na MD/RD), z toho 9 vychovávatelia, z toho 3 pedagogické asistentky  
Počet odborných zamestnancov: 4 (3 školská psychologičky, 1 školská špeciálna pedagogička) 
Počet pedagogických zamestnancov – SG CENADA: 7. 
Výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy zabezpečovali tiež ďalší pracovníci na dohodu. 

ŠKOLSKÉ AKCIE 

BEŽÍ CELÁ CENADA – 3. ROČNÍK 

18. september 2015 
Žiaci, učitelia a aj niektorí rodičia bežali v dvoch tratiach v príjemnom prostredí areálu Železnej 
studienky - 500 m na čas okolo jazierka a 1 600 metrov orientačný beh v lesíku. Na dlhšiu trať 
vyštartovalo až 56 skupín,  skupiny si dali vlastné názvy,  napr: Bežcosaury, Snežné pumy, Bleskovky, 
Kyklopy, alebo skupina Pes, ktorý nie je kôň, ale je to býk. Viacerí  prebehli trať aj niekoľko krát. Trať 
mala päť zastavení, na ktorých hliadkovali rodičia detí. Jedna z nich nám napísala: "Akcia sa mi 
ohromne páčila. Deti, ktoré ku mne na stanovisko prišli, vyzerali, že behajú radi, a dokonca dobrovoľne. 
Ani jedno neplakalo a navzájom sa povzbudzovali." 
Okolo jazierka prebehli všetky úvodné ročníky a okrem nich ešte 28 odvážlivcov, ktorým stačili sily aj po 
prebehnutí dlhšej trate. Vydarené podujatie doplnila spoločná grilovačka a deti si na pamiatku vyrobili 
bežecký odznak, ktorý si dotvorili podľa vlastnej fantázie.  
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SPOZNÁVAJ VEDU 

1. október 2015 
Lektorka z občianskeho združenie Spoznávaj vedu predviedla pokusy z oblasti prúdenia vzduchu, 
akustiky, trenia, tlaku, podtlaku, Archimedovho zákona, ťažiska a pod. a popritom prebiehala diskusia 
so žiakmi 3. ročníka až sekundy. 

 

       
 

LEGO DEŇ 
24. november 2016 
úvodné ročníky 
 

          
 

    
 
 

MIKULÁŠ 

7. december 2015 
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VIANOČNÉ BESIEDKY    

15.-22. december 2015 
 

        
 
   

FAŠIANGY 

9. február 2016 
Akciu tradične organizujú tretiaci. Tento rok zvolili tému karnevaly – brazílske a tradičné slovenské 
(porovnanie jednotlivých kultúr). 
Program:  

- príchod žiakov do jedálne za znenia hudby (z Brazílskeho festivalu – pochod s krátkou 

choreografiou, oblečenie v rôznych pestrofarebných farbách), prezentácia o fašiangoch 

v Brazílii  a tanec dievčat na latinsko-americkú hudbu, taktiež prezentácia o Slovenských 

tradičných fašiangoch a kvíz 

- pohostenie v jedálni (tradičné jedlá – šišky, fánky, ovocie, orechy...atď) 

- voľná zábava s hudbou  
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ŠACHOVÝ DEŇ CENADA 

22. marec 2016 
Úvod šachového dňa patril štvrtákom s predstavením živých šachov. Počas dňa následne prebehli 3 
šachové aktivity. Šachového turnaja sa zúčastnilo 64 detí v 4 kategóriách v švajčiarskom systéme 7 kôl, 
pod vedením rozhodcov p. Rastislavom Diviakom a p. Martinom Šelengom. Ostatné deti pracovali v 
tvorivých šachových dielňach, kde vytvárali rôzne tematicky ladené diela (texty, obrázky, maľby, 
modelovanie, varenie,...). Popritom paralelne prebiehala šachová olympiáda (tj. riešenie šachových 
problémov), ktorú riešilo 44 detí. Celý deň sa uzavrel spoločným vyhodnotením šachového turnaja 
a šachovej olympiády a prezentáciou výrobkov. 
 

          
 

          
 

       
 

NOC V ŠKOLE – NOC S KNIHOU – III. ROČNÍK 

4. – 5. máj 2016 



9 
 

triedy: 2. úvodný ročník, 1. - 4. ročník (60 detí) 
 
Cieľom akcie bolo okrem získania nočnoškolského zážitku aj prehĺbenie pozitívneho vzťahu ku knihe, 
čítaniu a práci s textom.  Počas noci v škole deti plnili rôzne úlohy spojené s čítaním, počúvaním a 
pozeraním. Témou boli slovenské povesti. Príťažlivosť celej akcie podčiarkla nočná hra a spánok v 
škole.  
 

         
 

      
 
 

DEŇ DOSKOVÝCH HIER 

18. – 19. máj 2016 
Projekt zriaďovateľa (Centrum nadania, n.o.) zameraný na hranie doskových hier (strategických, 
logických) s cieľom poskytnúť deťom skúsenosti z tejto činnosti a komunikácie. V rámci projektu sme 
zakúpili 25 hier (napr. Ubongo, Quadropolis, Dixit....), pedagógovia spracovali pravidlá do 
powerpointovej prezentácie. Žiaci počas dvoch vyučovacích hodín (vždy dva ročníky spolu) hrali hry 
podľa záujmu. Aktivita mala u detí veľký úspech, už na druhý deň si prišli hry požičať, aby ich mohli hrať 
cez prestávky. V ďalších týždňoch si hry požičiavali pedagógovia (aj v rámci didaktiky niektorých hodín, 
najmä matematika, anglický jazyk či do školy v prírode), ale aj samotní žiaci (hrali hry v rámci 
prestávok, obedovej prestávky či poobedia). 
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DEŇ DETÍ 

1. jún 2016 
 
Deň detí bol tento rok zameraný na výlety a pobyt v prírode. Deti z úvodných ročníkov absolvovali hry 
vonku, žiaci prvého až štvrtého ročníka navštívili Technické múzeum vo Viedni, žiaci piateho ročníka 
a gymnazisti (primáni a sekundáni) strávili deň na Lednickom zámku. 
 
Príroda: 
 
 

   
 
 
Technické múzeum: 
 

       
 
Lednice: 
 

     
 

LASEROVÁ SHOW 

20. jún 2016 
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kinosála školy 
ročníky 1. až 5., príma, sekunda 
organizátor: firma Kvant 
 
Show spojená s informáciami z fyziky. Na začiatku bola deťom premietnutá kombinácia viacfarebných 
laserov na hudbu z filmu Transformers. Potom si mohli vyskúšať spojenie laserov do laserovej mriežky, 
pričom prechádzali cez jednotlivé štvorce mriežky bez dotyku.  
Ďalšou časťou bola nekonečná diera, keď sa deti postavili na platňu tvorenú led diodami videli akoby 
nekonečný priestor.Pomocou sústredeného laserového lúča bolo ukázané ako je jednoducho možné 
puknúť nafúknutý balón. Sústredením laserových lúčov na platňu s rôznymi hrbolčekmi bol ukázaný 
rozptyl svetla na rôzne farebné kruhy. Predstavenie bolo veľmi pôsobivé a deťom sa páčilo. 
 

       

 

 

 

PREZENTAČNÉ DNI 

23. -27. jún 2016 
 
témy podľa jednotlivých ročníkov: 
Úvodný ročník: podmorský svet 
Prvý ročník: život v oblakoch v súčasnosti/v minulosti 
Druhý ročník: život v extrémnych podmienkach 
Tretí ročník: endemity 
Štvrtý ročník: technika – vynálezy a roboty 
Piaty ročník: Technika v živote človeka 
Príma a sekunda: Technika a človek – modely 
Traja žiaci prezentovali individuálne práce: NASA (príma) a scifi filmy (piaty ročník), rozoberanie 
počítača (sekunda) 
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Prezentačný workshop žiakov prímy: 
 

         
 

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2015-2016 

predstavenie androida NAO 
30. jún 2016 
firma: eTechnology 
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ROČNÍKOVÉ A TRIEDNE AKCIE 

NÁVŠTEVA INTERAKTÍVNEJ VÝSTAVY V BIBIANE 

 
13. október 2015 
triedy: 2UA, 2UB, 2UC 
Výstava Klobúk dolu, pán Brunovský a výstava Miroslava Cipára. 
 

      
 

      
 

NÁVŠTEVA VODÁRENSKÉHO MÚZEA V BRATISLAVE 

16. október 2015 
Trieda: sekunda a príma (18 žiakov) 
 
Program: interaktívna prehliadka s odborným výkladom sprievodcu. Žiaci mali možnosť si pozrieť 
modely historických budov vodární, studní a dnešných čističiek odpadových vôd. Dozvedeli sa 
o procese čistenia vody, o spôsobe čerpania a transportovania vody do domácností.  Prostredníctvom 
3D videí mali možnosť nahliadnuť do laboratórií a čističky odpadových vôd.  
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BIBLIOTÉKA - INCHEBA 

5., 6. november 2015 
štvrtý ročník (4.A, 4.B, 4.C) 
druhý úvodný ročník (2.UA, 2.UB) 
 
Žiaci sa zúčastnili programov:  
Obrovský balík -Konrad z konzervy-prezentovala Petra Nagyova Džerengová a 
Záhady (ne)vyriešené s autorkou knihy Ivanou Auxtovou (štvrtáci); 
Predstavenie a čítanie knihy Veľká nuda: Tim a Pim (Ľuboslav Paľo), pohybová hra na zvieratá 
a spoločné maľovanie (úvodniaci). 
 

        
 
 

NÁVŠTEVA - FAKULTA INFORMATIKY 

26. október 2015  
žiaci 5. B  
Zoznámenie s 3D tlačiarňou. Na fakulte si mohli vytlačiť vlastný návrh predmetu na 3D tlačiarni.  
 
 

         
 
 

VIANOČNÉ TRHY 

účasť: 4. ročník 
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Kúpili sme si vianočný punč a medovníčky a vianočné darčeky. 
 
 
 

                             
 
 
    
 
 

BÁBKOVÉ DIVADLO – PREDSTAVENIE VIANOČNÁ POHĽADNICA 

16.december 2015; 10:00 hod 
Triedy: 2. UA,B,C 

Program: Zábavné predstavenie týkajúce sa Vianoc, v ktorom ožívajú fotoaparáty a vianočné 
pohľadnice. Každá pohľadnica rozpráva príbeh, ktorý sa odohráva na Vianoce. 
 

NÁVŠTEVA EDULABU 

18. február 2016 
Triedy: 2.UA, 2.UB 
Program :  Orientovanie na metódy využívania dotykových technológií vo vyučovaní. Deti mali možnosť 
riešiť úlohy zamerané na tému DOPRAVA s využitím tabletov, X-boxu, interaktívnej tabule. Program bol 
spestrený pohybovou hrou na  autobus, kde si zároveň opakovali svetové strany.  Deti si mali možnosť 
krátiť čas tvorivými dielňami. 
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NÁVŠTEVA PRACOVNO-SOCIALIZAČNÉHO CENTRA NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM IMPULZ V PETRŽALKE 

11. apríl 2016 
žiaci 5. ročníka 
Cieľom návštevy bol priblížiť život dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a pochopiť, že aj s 
handicapom je možné docieliť kvalitu ich života. Prácu v chránenej dielni sme si mali možnosť 
aj  vyskúšať a  vytvoriť si tak mozaikovú sviečku. 
 

VÝLET NA SLAVÍN 

21. apríl 2016 
Zúčastnení: 2.B 
Téma: historické pamiatky Bratislavy 
Predmet: Vlastiveda 
Cieľ: spoznávanie Bratislavy a jej pamiatok 
 

DEŇ ZEME V 2.UA  

22.apríl 2016 
 
Téma spracovaná na hodinách SJ (slovenský jazyk) a PIN (práca s informáciami) 
Aktivity: PPT prezentácia, pojem životné prostredie, čo potrebujeme pre život, znečisťovanie a ochrana 
životného prostredia, diskusia. Spoločná práca – výroba plagátu z krepového papiera, čistenie blízkeho 
okolia školy (gumené rukavice, zberná taška) 
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NÁVŠTEVA CHEMICKÉHO LABORATÓRIA 

3.november 2015 
Miesto: Prírodovedecká fakulta UK 
trieda: príma 
 
V laboratóriu si žiaci mali možnosť vyskúšať prácu s laboratórnymi pomôckami (pipetovanie, práca 
s laboratórnym sklom). Žiackymi pokusmi si overili farebnosť roztokov indikovaných výluhom červenej 
kapusty. Následne si mali možnosť pozrieť náročnejšie pokusy realizované laborantmi- Bengálske ohne, 
Gin, Slonia zubná pasta, Horiaci gumený medvedík, Horiaci horčík.   
 

      
     

 

UROBME RADOSŤ SEBE AJ INÝM 

3.jún 2016  
štvrtý ročník 
organizátor: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – Pracovno-socializačné centrum 
Impulz v Petržalke 
miesto: Malá scéna 
 
Účasť na projekte, zameranom na oslavu rôznorodosti prostredníctvom zapojenia sa do hudobno-
dramatického projektu Spoločne vytvorme farebný svet. Každá organizácia si spracovala jednu farbu z 
hudobného CD Farby. Naša škola stvárnila oranžovú farbu v tanečnej etude Mandarínky a pomaranč.  
 
 

     
 
 

NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA 

27 .jún 2016 
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miesto: Bosákova ul. (Petržalka) 
účasť: 5.B 
 
Žiaci si zopakovali dopravné značky, riešili rôzne dopravné situácie, ktoré si nakoniec vyskúšali aj na 
ihrisku. K dispozícii mali vlastné aj požičané kolobežky a bicykle. 
 

           
  
 
                              

MOTOKÁRY 

28. jún 2016  
triedy: 5.A a príma 
počet detí: 22 + 2 učitelia 
 
Program: jazda na motokárach v krytej hale, piknik v sade Janka Kráľa + odpočinok a  športové aktivity 
v parku (futbal, hádzanie lietajúcich tanierov, čítanie kníh). 
 

   
   
 

ŠKOLY V PRÍRODE A POBYTOVÉ VÝLETY 

OŠČADNICA 

úvodné a prvé ročníky (27 detí) 
23.-27.máj 2016 
- turistika po okolí, športové popoludnie, pochod rozprávkovým lesom so škriatkom Adanecom 
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KYSUCE 

hotel Severka   
30. máj – 6. jún 2016 
tretí ročník 
 
Návšteva skanzena Vychylovky a lesnej úvraťovovej železnice - Nová Bystric, turistika v blízkom okolí a 
návšteva hradu Strečno a Turzovka. 
  

 

                                                                     
 

 

       
 
 

VYSOKÉ TATRY 

23. -27. jún 2016 
Triedy 4. a 5. ročníka 
Program: prvý deň turistika Štrbské pleso - Jánske pleso, ďalší deň návšteva Tricklandie s optickými 
ilúziami. V stredu sa rozdelili na dve turistické skupiny – prvá absolvovala menšie stúpanie, no dlhšiu 
trasu k Sliezkemu domu, druhá zvolila náročné stúpanie na Solisko. Posledný deň výlet Starý Smokovec 
- Tatranská Lomnica, v ktorej sa povozili na bobovej dráhe. 
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TURISTICKÝ VÝLET TATRY  

6. - 10. jún 2016 
Triedy: príma, sekunda 
Ubytovanie: Penzión Koliba, Starý Smokovec 
Program: okrem ľahkej turistiky k Studenovodským vodopádom deti absolvovali trasu k vodopádu Skok 
a hlavnú túru k Zelenému a Bielemu plesu. K Zelenému plesu skupina vyrazila po žltej značke od Bielej 
vody. V Chate na Zelenom plese si dali obed a pokračovali na Biele pleso. Zostupom po modrej značke 
skupina dorazila do Tatranských Matliarov a odtiaľ pokračovala do Tatranskej Lomnice. Počas 
náročného dňa deti prešli 24 km. Celý program výletu spestrila opekačka, futbal, návšteva Triklandie či 
hra s "nerfkami". 
 
 

          

 

          
 

        

ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY Z VYUČOVANIA 

NAŠE PROJEKTY  

2.UA  
Niektoré deti z 2UA sa rozhodli spracovať svoje obľúbené témy formou projektu. Ten následne 
odprezentovali ostatným spolužiakom aj pani učiteľke na hodinách práce s informáciami. Projekty boli 
vystavené na chodbe pri triede.  
Témy : Slnečná sústava,  Zaujímavé miesta, Cesta do vesmíru, Roboty, Kone  
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PROJEKTY 

2.A 
  
Boli tvorené na hodinách vlastivedy a obohatenia. Témy boli: Štáty sveta a Mestá Slovenska. 
 

         
 

         
 
 
 

   

 

POKUSY A HLAVOLAMY 

2. úvodný ročník 
Skúšali sme si niečo na fľašiach a vytvoriť si vlastnú skladbu. 
 

      
 
 

ANGLICKÝ JAZYK – STORYCUBE 

máj 2016 
Aktivita: Story cubes 
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Trieda: piataci, príma, sekunda 
 
Popis: žiaci pracujú v skupinách po 4-5.  
1.variant - každý žiak hodí všetkými kockami naraz a vymyslí si príbeh. Ostatní počúvajú.  
2. variant - prvý žiak hodí jednu kocku, povie prvú vetu príbehu. Ostatní po jednom hádžu ľubovolnou 
kockou, a nadväzujú na predchádzajúce vety. Spolu tvoria príbeh.  
3.variant - hádžu kockou, tvoria vety za určitých podmienok (vety iba v minulom/prítomnom čase, 
otázky, vety s minimálnym počtom slov...) 
 

     
 

 

TELEVÍZNE ŠTÚDIUM – ETICKÁ VÝCHOVA 

11. november 2016 
účasť: 4.B 

Žiaci počas prestávky a časti aj hodiny etickej výchovy urobili televízne štúdium a hlásili správy, natáčali 
relácie - nástroje si vyrobili zo stavebnice seva (spontánna kooperatívna akcia detí). 

              

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE – LAHÔDKY 

5. – 6. apríl 2016 
účasť: štvrtáci 
Výroba jedla lahodiaceho chuti i oku. 
 

     
 
         

MONITORINGY 

MONITOR PIATY ROČNÍK – OKTÓBER 2015 

matematika: 79% (priemer SR 62%) 
slovenský jazyk: 80% (priemer SR 67%) 
poz. do vyhodnotenia boli „omylom“ zaradení aj žiaci s poruchami učenia, pozornosti a zdravotným 
hendikepom (ktorí do hodnotenia zaradení byť nemali) 
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KOMPARO – ŠTVRTÝ ROČNÍK A PRÍMA – 5. MÁJ 2016 

údaje sú v percentiloch: 
 
4. ročník:  
matematika: 99,1 
slovenský jazyk: 85,4 
vlastiveda: 65,5 
prírodoveda: 94,9 
všeobecné študijné predpoklady. 97,5 
celková účasť: 8209 žiakov 4. roč. z 317 ZŠ 
CENADA – medzi vrchnými 25%  
 
PRÍMA: 
matematika: 99,2 
slovenský jazyk: 76,5 
geografia: 96,1 
biológia: 96,1 
všeobecné študijné predpoklady: 98 
celková účasť: 2745 žiakov 6. roč. ZŠ a prímy OG zo 103 škôl 
CENADA – medzi vrchnými 25%  
 

SÚŤAŽE 

OBVODNÉ MAJSTROVSTVÁ BA-IV V RAPID ŠACHU ŽIAKOV 

21. október 2015 
ŠK Dúbravan 
účasť: 26 žiakov 3., 4., 5. roč, príma, sekunda 
umiestnenie: družstvo SG CENADA: 2. miesto; jednotlivci: 1. miesto, 2. miesto, 4. miesto (chlapci), 4. 
miesto, 5. miesto (dievčatá) 
 

KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU ŽIAKOV 

27. november 2015 
organizátor: BŠZ, MÚ Dúbravka Bratislava, ŠK Dúbravan, BŠZ 
miesto: KS Ožvoldíková 12, Bratislava 
účasť: 4 žiaci (5. roč a sekunda) – 3., 5. a 7. miesto 
umiestnenie: 3. miesto, 5. miesto, 7. miesto (chlapci), 20. miesto (dievčatá) 
 

MAKS A MAKSÍK 

Matematická korešpondenčná súťaž – celoročná. Zúčastnilo sa 39 žiakov 1. – 4. ročníka a 5 žiakov 
piateho ročníka a prímy. 
 

MATBOJ 2015 

16. október 2015 
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organizátor: P-MAT a Mladý Génius  
miesto konania: UPC Mlynské Nivy 
účasť: 3 tímy (príma 1, príma 2 a sekunda), jeden z tímov získal prvé miesto 
 
6. november 2015 
účasť: 1 tím (piaty ročník), tretie miesto 
 

PYTAGORIÁDA 

8.-9. december 2015 
Školské kolo: 
Na hodinách matematiky prebehlo školské kolo Pytagoriády v kategórii P3-P7, ktorej sa zúčastnili všetci 
žiaci daných ročníkov. Kategóriu P8 riešila 1 žiačka 5. ročníka. Z každej kategórie postúpili 2 žiaci do 
obvodného kola. 
 
8. -9. marec 2016 
Obvodné kolo: 
umiestnenie: P - 1. miesto, 6. miesto; P6 - 1. miesto, 2. miesto; P7 - 2. miesto; P8 - 6.miesto 
 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

2.september 2015 – 29. február 2016 
Školské kolo: 
Domáce kolo matematickej olympiády riešili žiaci 5. roč., prímy a sekundy. Súťaž pozostávala z 2 kôl, v 
každom riešili súbor 6 úloh. Zapojilo sa 9 žiakov, z toho jedna žiačka riešila úlohy M5-M8. 
 
19. január 2016 a 5. apríl 2016 
Okresné kolo: 
Umiestnenie a úspešné: Z5 (5. ročník) – 2. miesto, , Z6 (6. ročník) – 1. miesto a 1. miesto, Z7 (7. ročník) 
– 4. miesto a 11. miesto, Z8 (8. ročník) – 2. miesto 
 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

21. marec 2016 
Celoslovenská súťaž MK je určená žiakom od 1. ročníka. V kategórii Klokanko-1, Klokan-2- 4 a Školák-5 
sa zúčastnilo 37 žiakov, z toho 19 žiakov malo celoštátny percentil 90-100%. V kategórii Školák-6 sa 
zúčastnilo 10 žiakov prímy a 6 z nich malo percentil vyšší ako 90%. 
 

PIKOPRETEK 

21. apríl 2016 
Súťaže sa zúčastnili 3 tímy po 4 žiakov z 5. roč., prímy a sekundy. Pretek spočíval v behu a rýchlom 
riešení úloh na stanovištiach zameraných na logiku, spoluprácu a pohybovú zručnosť. Vo svojej 
kategórii sa umiestnili piataci na 21. mieste, prímania na 2. mieste a žiaci sekundy na 4 mieste. 
 

EXPERT GENIALITY SHOW 

1. december 2015 
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Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov prímy, pričom každý si zvolil kombináciu dvoch okruhov, z ktorých úlohy 
riešili - Tajomstvá prírody (5 žiakov), Mozgolamy (8 žiakov), Do you speak English (3 žiaci), Spoločnosť 
kedysi a dnes (3 žiaci), Svetobežník (1 žiak). Dvaja žiaci získali v oboch okruhoch celoštátny percentil 
vyšší ako 95%. V okruhu Do you speak Engish - 2. miesto. 
 

VŠETKOVEDKO 

1. december 2015 
Súťaže určenej žiakom 2.-5. ročníka sa zúčastnilo 30 žiakov. Sedem žiakov malo celoštátny percentil  
90% -100% ,  ďalších 7 žiakov 80% - 89%. 
 

PRASK – LETNÁ SÉRIA 

programátorská súťaž 
korešpondendčný seminár z programovania 
organizátor: Trojsten – FMFI UK Mlynská dolina 
účasť: 1 žiačka – 2. miesto (súťaž) a úspešná riešiteľka (korešp. seminár) 
 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 

školské kolo: 10. február 2016 
účasť: kategória A - 93 žiakov prvého stupňa a kategória B - 57 žiakov 5. roč. – sekundy 
celoštátne kolo: 13. apríl 2016 
miesto: Pedagogická fakulta Prešov 
účasť: 2 žiaci kategória A, 2 žiaci kategória B 
 

PIKOMAT 

2. jún 2015 - 30. júl 2016 
Celoročnej korešpondenčnej matematickej súťaže sa zúčastnili za základnú školu v kategórii 5 – 4 žiaci 
(6. miesto, 9. miesto), v kategórii 8 1 žiačka -10. miesto. Za gymnázium v kategórii Príma2 žiaci - 8. a 19. 
miesto, v kategórii Sekunda 1 žiačka - 21. miesto. 
 

PANGEA 

5. apríl2016 
Do tejto medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 11 žiakov sekundy, kde počas hodiny 
matematiky riešili 45 uzavretých úloh. 
 
 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

 
Výtvarná súťaž : Vedecké centrum 
November 2015 
Školské kolo súťaže zamerané na výtvarné stvárnenie vedy a výtvarný návrh vedeckého centra. 
Technika: kresba 
Počet zúčastnených: 10 žiakov  2.ročníka 
Výtvarná súťaž: Návrh školy 
Marec 2016 
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Školské kolo súťaže zamerané na výtvarné vyjadrenie predstavy školy budúcnosti, školy svojich 
predstáv, školy, do ktorej by radi chodili. 
Technika: perokresba 
Počet zúčastnených: 20 žiakov prímy 
Výtvarná súťaž: Olympijské Rio de Janeiro 
Apríl 2016 
Školské kolo súťaže pre žiakov ZŠ pri príležitosti konania LOH v Rio de Janeiro. Súťaž bola zameraná   na 
výtvarné vyjadrenie disciplín letnej olympiády a dominánt Ria de Janeira. 
Technika : kresba 
Počet zúčastnených: 20 žiakov prímy, 20 žiakov 2.ročníka a 10 žiakov sekundy 
Výtvarná súťaž:  Zelená Bratislava 
Apríl 2016 
Školské kolo súťaže zamerané na výtvarné stvárnenie vzťahu mesta a ekológie, nachádzanie riešení ako 
zlepšiť životné prostredie v meste v oblasti odpadu, recyklácie, vody, vzduchu, dopravy . 
Technika : kresba, maľba 
Počet zúčastnených: 20 žiakov prímy, 20 žiakov 2.ročníka 
Výtvarná súťaž: Viem čím budem a prečo 
Jún 2016  
Školské kolo súťaže zamerané na výtvarné vyjadrenie predstáv o budúcom povolaní a dôvodoch jeho 
výberu. 
Technika : kresba, maľba 
Počet zúčastnených: 20 žiakov z prímy, 20 žiakov z 2.ročníka 
 

PROJEKTY 

RELAXAČNÝ KÚTIK  

 Zamestnanecký projekt bol realizovaný v čase od 1. februára 2016 do 31. mája 2016 vďaka podpore 
Nadácie VÚB, ktorá prispela sumou 2500 €. 
Cieľom bolo vytvoriť relaxačné prostredie, do ktorého môžu v čase vyučovania a v čase školského klubu 
vstupovať deti  s pocitmi senzorického a sociálneho predráždenia a dopriať si čas pre nadobudnutie 
emocionálnej stability.  Čas relaxácie umožňuje deťom opätovne sa vrátiť do aktívneho procesu 
v prostredí školy, prípadne zotrvať v školskom prostredí dlhšie. 
 

PROJEKT DOSKOVÉ HRY 

Projekt realizoval zriaďovateľ (Centrum nadania, n.o.) na základe projektu Príjemné zážitky s 
doskovými hrami, na ktorý prispel Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis 600 €. 
V rámci projektu mali žiaci vyhradený jeden školský deň na hranie doskových hier, hry ďalej hrali cez 
prestávky a na niektorých vyučovacích hodinách v rámci metodiky daného predmetu. 
 

        
 

http://centrumnadania.sk/centrum-nadania/zrealizovane-projekty/146-relaxacny-kutik-2016
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

KURZ REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ 

lektori: Pavel a Táňa Kopřivovci 
rozsah kurzu: 24 hodín 
november 2015, marec a apríl 2016 
účasť: 8 pedagógov 
 

HEJNÉHO VYUČOVACEJ METÓDY PRE 2. STUPEŇ 

8 - 9. apríl 2016 
rozsah: 1,5 dňa 
účasť: 2 pedagogógovia (matematici) 
 

PROBLEMATIKA ŠIKANOVANIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

apríl – jún 2016 
rozsah: 40 hodín 
účasť: 1 pedagogička - vychovávateľka 
 

VYUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA BEZ MATERIÁLOV A S MINIMÁLNYMI UČEBNÝMI 

PROSTRIEDKAMI 

september 2015 – jún 2016 
organizátor: MPC Bratislava 
účasť: 1 pedagogička (anglický jazyk) 
 

INTENZÍVNY KURZ PRÁCE S TERAPEUTICKÝMI KARTAMI 

14. máj 2016 
rozsah: 1 deň 
účasť: 2 odborní zamestnanci (psychologičky) 
 

PRÁCA S EMÓCIAMI V PORADENSKOM PROCESE 

23-24. jún2016 
rozsah: 2 dni 
účasť: 1 odborný zamestnanec (psychológ) 
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STÁŽE ŠTUDENTOV, NÁVŠTEVY A DIPLOMOVÉ PRÁCE 
REALIZOVANÉ V CENADE 

DIPLOMOVKY 

1. Linczényiová Gabriela – Paneurópska vysoká škola, Fakulta Psychológie, magisterská diplomová 
práca - výskum; Nadané dieťa so špecifickou poruchou učenia  
 
2. Zuzana Machová FiFUK - psychológia- zameranie na rozpoznávanie emócií detí nadaných a s dvojitou 
výnimočnosťou 
 
3. študentka špeciálnej pedagogiky PdFUK – zameranie na vývinové poruchy učenia 
 
4. Katarína Réthyová - študentka špec. pedagogiky PdFUK – výtvarný prejav detí nadaných a s dvojitou 
výnimočnosťou 
 
5. Zuzana Sirotná -  katedra psychológie FiFUK (bakalárska práca) – zameranie na zavádzanie písma 
Comenia Script do škôl 
 
 
6. Veronika Muroňová  - študentka Špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského – zameranie na 
sociálne vzťahy v triede 
 
 
7. Adriana Juríková - Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (bakalárska práca) zameranie na 
metakognícu u intelektovo nadaných detí 
 
8. Simona Šebíková - PdFUK – zameranie: rolové hry u nadaných detí a u nadaných deíi s dvojitou 
výnimočnosťou predškolského veku 
 

„STÍNOVÁNÍ“ 

30. november – 4. december 2015 
Dve pedagogičky zo základnej školy v Boleslavi (http://www.2zsmb.cz/) PhDr. Jana Horáčková (fyzika 
a matematika),  Mgr. Petra Vejvalková  (chémia a fyzika) v rámci projektu EU s podporou ministerstva 
školství České Republiky oslovili našu školu s možnosťou absolvovať týždňovú zahraničnú stáž, tzv. 
stínování.  
Kolegyne z Čiech si pozreli niekoľko hodín výučby a absolvovali diskusiu s pedagogičkami aj s vedením 
školy.  
 

STÁŽE 

7. až 10. decembra 2015 
prax – 4 dni  
PdFUK – liečebná pedagogika, druháci bakalárske štúdium 
Anita Zongorová, Michaela Bocková, Richard Korcsmáros 
ďalej v priebehu školského roka 6 študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave 
 
 

http://www.2zsmb.cz/
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