
                           Čo sme robili v januári   

Kto by porátal snehové vločky padajúce z mračien januárovej oblohy? Nie sú na sčitovanie, 

ale pre radosť srdca a potešenie detí. Ani my sme nesčítali snehové vločky, ktoré zdobili naše 

triedy, chodby a okná. Ale tiež nám priniesli radosť z dobre vykonanej práce a potešenie 

z výslednej krásy. Ako vločky na okne pribúdali známky v žiackych knižkách a my sme do 

konca januára verili v malé zázraky a tešili sa z každej práce.  

8.1.2019- sme sa vrátili do školy po vianočných prázdninách, plní sily a odhodlania zabojovať 

za najlepšie vysvedčenia.  

                                                                                                                                                 

11.1.- žiaci 7.A triedy sa zúčastnili preventívnych aktivít CPPPaP „Atmosféra v triede“ 

zameraných na komunikáciu, vzťahy a predchádzanie šikany v triedach  

 

12.1. - žiaci turistického krúžku boli na poriadnej sánkovačke  

  

14.1. - aj žiaci 1.B a C využili snehovú pokrývku na Kolibe a v rámci TSV sa boli sánkovať  

 

16.1.- v dopoludňajších hodinách sme sa zúčastnili okresného kola olympiády v ANJ, 

v popoludňajších hodinách sa žiaci v ŠKD tešili z hip-hopového vystúpenia skupiny S3T 

KIDZ   

17.1.- v 6.A žiaci absolvovali preventívny a intervenčný program v spolupráci s CPPPaP 

zameraný na zlepšenie vzájomných vzťahov, komunikáciu a efektívne riešenie konfliktov 

/žiaci 6.B ho absolvovali 24.1./ 

23.1.- sme si pripomenuli Medzinárodný deň patriotizmu 

31.1.- žiaci z 2.A sa boli pozrieť ako to funguje v tlačiarni 

My ostatní sme nedočkavo čakali koniec vyučovania, aby sme sa, niektorí viac, iní menej 

tešili z polročného vysvedčenia. Našim prváčikom prvé vysvedčenia prišla odovzdať starostka 

MČ – Staré mesto.   

Pani učiteľky pochválili žiakov za dobrú prácu,  niektorých za skvelé výsledky, iných milými 

slovami  povzbudili do práce v druhom polroku.  

Aj keď polročné prázdniny trvajú iba jeden deň, všetci sme sa na tešili! 

                                                  

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

        



              Čo sme robili vo februári 

 

Február je mesiac viacerých významných sviatočných dní, v ktorých je ukryté rovnaké 

magické slovo, slovo LÁSKA. Aj my sme sa ňou nechali inšpirovať a snažili sme sa vylepšiť 

vzájomné vzťahy, pomáhať  si a usilovali sme sa byť k sebe jednoducho milší a láskavejší. 

4.2.- žiaci z 5.A v programe Skrývačka hľadali s policajnou preventistkou nebezpečenstvá na 

internete a spôsoby ako ich odhaliť a uniknúť im. Rovnaký program absolvovala 4.C vo 

štvrtok 7.2. 

6.2.- žiaci z 1.A navštívili CVČ a vymodelovali prekrásne výrobky 

7.2.- tí šikovnejší a odvážnejší z nás zabojovali v okresnom kole geografickej olympiády 

10.2.- naši spolužiaci z druhého stupňa odcestovali na celý týždeň na lyžiarsky výcvik na 

Homôlku, pri Valaskej Belej 

11.2.- začali sme si  pripravovať pozdravy a priania do valentínskej pošty 

12.2.-  Žiaci z 1.B a C navštívili svojich adoptívnych starkých v Stredisku sociálnych služieb. 

Spoločne sa zabavili,  zasmiali, zaspievali, porozprávali ,a tak sa v tento deň nikto necítil 

osamelý a opustený. 

13.2.- výsledky súťaže Expert geniality sú fantastické: piataci majú 1.a 12. miesto, ôsmačka 

bola 8.  

14.2.- Valentínska pošta priniesla nejednu slzičku radosti a vďačnosti obdarovaných. Vďaka 

za každé milé, láskavé a priateľské slovo! Štvrtáci sa v tento deň vybrali na výchovný koncert 

Putovanie za slovenskou populárnou hudbou a starší žiaci si overili svoje znalosti z dejepisu 

na olympiáde. 

20.2.- žiaci 2.A v rámci projektu Rodičia navštívili autoservis, a potom spoločne s 2.B a C 

prenikali do tajov ľudského tela na interaktívnej výstave Moje telo v Poluse. 

V popoludňajších hodinách prišlo do ŠKD Múzeum na kolesách s programom Zálesák, 

v ktorom sme sa dozvedeli veľa nových vecí. Napríklad: ako prežiť v lese, ako založiť oheň 

v prírode, ako správne stanovať... 

21.2.- sa konalo športové popoludnie turistického krúžku 

22.2.- policajná preventistka prišla do 3.A triedy s programom Oliho príbeh, Na príbehu 

chlapca Oliho sme si uvedomili, aké nebezpečenstvá striehnu na deti vonku. 



Ani vo februári sme nezabudli navštevovať knižnicu. Zásobili sme sa zaujímavými , 

napínavými aj poučnými príbehmi na jarné prázdniny. Hľadali sme ako najlepšie vyjadriť 

tému mesiaca vo výzdobe tried a školy a získať tak čo najviac bodov v súťaži. Šiestaci 

zhotovili pozoruhodné rovnoramenné váhy, či 3D reliéfy krajiny.  

 

 

 

  

   

 



      Čo sme robili v marci 

Marec sa vždy spája s knihou a kniha vždy s priateľstvom. Kniha- najlepší 

priateľ, kamarát, sprievodca, učiteľ, spojenec, spoločník...A aká je kniha podľa tretiakov, 

prečo ju majú radi? Lebo je zábavná, dobrodružná, verná, zaujímavá, poučná, vtipná, poteší 

napínavá, neháda sa, neuráža, neubližuje, nevysmieva sa, nepodceňuje, robí spoločnosť, 

neutečie, neopustí.                                                                                                                              

Ako sa v knihe dozvieme veľa nového, tak aj my sme sa v škole dozvedeli veľa noviniek 

a zaujímavosti. 

4.3.- pripomenuli sme si 135 rokov  od narodenia Dr. Ivana Dérera. Každý deň v priebehu 

tohto týždňa sme sa dozvedeli niečo z jeho života a práce. 

5.3.- žiaci 2.A v rámci projektu Rodičia navštívili Slovenský rozhlas 

7.3.- Deti deťom- naši žiaci navštívili špeciálnu ZŠ na Karpatskej, aby im prečítali z pekných                                                

knižiek, pre deti z MŠ na Beskydskej ulici sme pripravili športový program u nás v telocvični, 

o kyberšikane a jej prevencii sa diskutovalo v 6.A, žiaci z 3.B a C sa dozvedeli veľa 

zaujímavosti z tvorby Márie Ďuríčkovej na besede v knižnici. 

8.3.- pripomenuli sme si MDŽ, ukončili sme týždeň venovaný Dr. I. Dérerovi, 1.B a C 

absolvovala preventívny program Doprava v kocke 

12.3.- sme si zopakovali aké nebezpečenstvo hrozí pri požiaroch v lese, aj ako my môžeme 

prispieť k ich zamedzeniu, v knižnici na Záhrebskej ulici vyhodnotili celoročnú súťaž Čítam, 

čítaš, čítame a naši dvaja prváci získali krásne 3. miesto 

13.3.- bol Deň otvorených dverí na našej škole, privítali sme mnohých rodičov našich 

budúcich spolužiakov, piataci navštívili Prírodovedné múzeum 

19.3.- náš žiak zo 6.A triedy zabojoval v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína a odišiel ako 

absolútny víťaz , prváci navštívili kabinet animovanej tvorby pre deti a veľa sa toho 

o animovaných rozprávkach dozvedeli 

20.3.- tretiaci Putovali za pantomímou na výchovnom koncerte v Pistoriho paláci 

21.3.- matematickí nadšenci si vyskúšali svoje vedomosti v Matematickom Klokanovi 

23.3.- turistický krúžok bol na prvej jarnej túre – okruh Stará Rača 

25.3.- žiaci druhého stupňa absolvovali interaktívny workshop k migrácii obyvateľstva 

26.3.- žiaci 3.C boli na opernom predstavení Nabucco v SND 

27.3.- prváci z áčky boli v CVČ modelovať, tí najšikovnejší z matematiky pokračovali 

v Pytagoriáde na ZŠ Grosslingová 



28.3.- pripomenuli sme si sviatok všetkých učiteľov 

29.3.- pripravili sme triedy na prezidentské voľby 

Aj tento mesiac sme s veľkou radosťou chodili do knižnice, odkiaľ sme si priniesli krásne 

knižky. Venovali sme sa enviromentálnej výchove. Povzbudzovali sme študentky ANJ , 

logopédie a špeciálnej pedagogiky, ktoré u nás boli na praxi. Prezentovali sme našu školu 

v MŠ. Turistický krúžok 2 bol vo Viedni, kde navštívil prírodovedné múzeum. 

  

 

 

 

 

 

 



Čo sme robili v apríli 

Apríl je mesiac lesov, nestály a bláznivý mesiac, mesiac vtipov. Tohtoročný apríl bol aj mesiac 

pestrých farieb a jarných vôní i veľkonočných sviatkov. 

1.4.- žiaci z 2.A triedy boli na exkurzii v japonskej reštaurácii  

2.4.- žiaci 1.B,C a 4.B zahájili enviromentálny projekt Zdravý úsmev a svieži dych 

s biokozmetikou a vyrobili si z bioproduktov ústnu vodu a zubnú pastu 

3.4.- naši deviataci sa potrápili s matematikou a slovenským jazykom na Testovaní 9 

5.4.- šiestaci a siedmaci sa zúčastnili prednášky na FIIT STU Byť Cyber Smart sa oplatí, kde sa 

veľa dozvedeli o kybernetickej bezpečnosti 

9.4.- prváci a štvrtáci opäť vyrábali bioprodukty- tento krát voňavé balzamy na pery, 

zúčastnili sme sa matematickej olympiády na ZŠ Grosslingová 

10.4.- niektoré dievčatá z 3. Až 8. ročníka sa na škole zúčastnili workshopu ohľadom 

programovania v Scratchi, ktorý je súčasťou iniciatívy Aj Ty v IT, štvrtáci z B a C boli 

v botanickej záhrade, popoludní do ŠKD zavítalo divadlo Šibadlo s predstavením Láskavé 

rozprávky 

11.4. – zúčastnili sme sa krajského kola geografickej olympiády, vyhodnotili sme modelársku 

súťaž pri príležitosti svetového dňa letectva a kozmonautiky, prváci z áčky a béčky išli 

pomôcť s veľkonočnou výzdobou svojím adoptívnym starkým do SSS, druháci v CVČ urobili 

krásne práce z vlastnoručne vyrobenej modrotlače 

12.4.- tretiaci v knižnici živo besedovali s policajnou preventistkou o bezpečnom internete, 

o sociálnych sieťach 

16.4.- začal stolnotenisový turnaj žiakov 5. až 9. ročníka Staň sa najlepším kolotočárom školy 

17.4.- žiaci 2. stupňa súťažili v orientačnom behu , žiaci 3.A  a 4.A išli na Železnú studničku, 

aby pomohli pri vyčistení tejto krásnej lokality, a tak si pripomenuli Deň Zeme 

24.4.- uskutočnilo sa finále stolnotenisového turnaja- bojovali najlepší z  jednotlivých tried 

o víťaza, žiaci z 1.B,C a 4.B boli v Devínskej Novej Vsi na návšteve u včelára pána Dedinského 

25.4.- sme sa zúčastnili športovo-matematicko-fyzikálnej súťaže Pikopretek pre  žiakov 5. a 6. 

ročníka 

26.4.- 2.A sa bola pozrieť na koníky mestskej polície, zatiaľ čo 2.B a C putovali na výchovnom 

koncerte za hudobným skladateľom B. Bártokom. Popoludní od 14,00 sa dvere školy otvorili 



pre všetkých našich budúcich prváčikov a priprávkarov. Kto to nestihol v piatok, prišiel sa 

zapísať v sobotu 27.4. v dopoludňajších hodinách. 

29.4.- žiaci z 2.A boli na exkurzii  v Slovenskom rozhlase 

Veľa našich aprílových aktivít bolo spojených s veľkonočnými sviatkami a tradíciami. Maľovali 

sme vajíčka rôznymi technikami- napríklad prváci maľovali prepeličie vajíčka voskovou 

technikou a veru veľmi pekne, siedmaci upiekli tradičné veľkonočné pečivo... Doma sme 

si počas veľkonočného pondelka užili veľkonočnú oblievačku a šibačku, o ktorej sme sa 

potom v škole veľa rozprávali. 
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