Čo sme robili v máji
Tohtoročný máj bol nezvyčajne chladný a daždivý. Možno aj preto sme si zvolili netradičnú
tému mesiaca – kvety a nie lásku, s ktorou sa máj tradične spája. A možno medzi našimi
aktivitami nájdeme tiež veľa netradičného.
2.5.- 6.A strávila májovú noc v škole
3.5.- medzi ôsmakov zavítal prokurátor na besedu o súdoch, prokuratúre a kriminalite
7.5.- naše šiestačky súťažili vo vybíjanej
10.5.- 1.B a C navštívila Bibiánu – Izbu čítania, kde krásne dotvorili rozprávkový príbeh
13.5.- dozvedieť sa niečo o počasí a meteorologických meraniach sa boli žiaci 5. a 6.A
v SHMÚ
14.5.- náš žiak sa zúčastnil krajského kola Hviezdoslavovho Kubína a zvíťazil, tretiaci z B
a C boli na besede na v knižnici a popoludní mali naši spolužiaci z ŠKD program ku Dňu
matiek
15.5.- boli sme si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na Slovenskom červenom kríži
16.5.- naši štvrtáci si overili svoje vedomosti v skúšobnom testovaní, TIMMS – prírodovedná
gramotnosť
17.5.- zúčastnili sme sa medzinárodného projektu NEWTON
19.5.- naši prvostupniari odišli na týždeň do školy v prírode v Prašníku
22.5.- boli sme na Football cupe – žiaci 7.,8.,9. Ročníka
23.5.- prváci na výchovnom koncerte putovali za ľudovými piesňami s riekankami
s Kuštárovcami, popoludní 1. Oddelenie ŠKD navštívilo Vodárenské múzeum
24.5.- žiaci zo 7.A obsadili 2. Miesto na súťaži Poznaj EU
25.5.- turistický krúžok putoval na Devín, kde si po riadnej turistickej šichte opiekol špekačky
– a veru chutili
29.5.- súťažili sme v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Meeting with Lord Byron,
žiaci z 1.B,C a zo 4.B svojim vystúpením potešili svojich starkých v SSS, a potom strávili
Indiánsku noc v škole
30.5.- prváci boli navštíviť Vodárenské múzeum
31.5.- sme mali Didaktické hry žiaci z ročníkov 1.-4. a OZAŽ- Pevnosť Dérerka

Čo sme robili a čo ešte budeme robiť v júni
Jún,desiaty a teda posledný mesiac školského roka. Dni skúšania, písomiek, boja o dobré
známky, ale aj dni výletov, spoločných hier, zábavy a plánov na posledné dni školského roku
2018/2019, plánov na prázdniny...
1.6.-žiaci z 2.A sa plavili po Dunaji
2.6.-naši malí záchranári sa zúčastnili súťaže v poskytovaní prvej pomoci a skončili na
krásnom 5. mieste
4.6.-piataci absolvovali biologicko-geografickú vychádzku na Kolibu, zabojovali sme na
atletickej súťaži, v 7.A pokračoval preventívny program
5.6.-boli sme na futbalovom turnaji na Mokrohájskej ulici, ŠKD si pozreli divadelné
predstavenie Ty si iná ako ja
6.6.- žiaci z 3.B,C a 4.B,C boli na exkurzii v hrnčiarskej dielni v Pezinku, kde zároveň
navštívili aj Malokarpatské múzeum
10.6.žiaci z 2.A boli na exkurzii v Slovenskej televízii
11.6.- na prednáške sme sa dozvedeli Ako správne komunikovaať o poruchách príjmu
potravy, prváci strávili deň na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici v Petržalke
18.6.- žiaci z 2.A boli na súťaži mladých zdravotníkov, deviaci boli ocenení u pani starostky
A ešte nás čaká koncert Dr. ZEMBOLÍ spolu záchránime našu Zem a TRINÁSTA
KOMNATA, SND-predstavenie Rozprávka so šťastným koncom. Výlet na Klepáč /prváci/,
do Trenčína /3.a 4.A/, do Trnavy /4.B,C/, do Šale/ 2.A/, do Súľova /5.B, 6.A,B/
opekačka/deviataci/, turistika / ôsmaci/, posledné návštevy knižnice a vrátenie požičaných
kníh, slávnostné ukončenie šk. r. , VYSVEDČENIA a

Celý mesiac sme sa striedali na návštevách knižnice, v rámci nášho enviromentálneho
projektu sme vyrobili chutných medvedíkov a celú školu sme vyzdobili krásnymi
rôznofarebnými kvetmi.

