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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Počet tried a žiakov (stav ku koncu školského roka):
1.UA (8), 1.UB (8),
2. UA (9), 2. UB (7), 2. UC (12)
1.A (12), 1.B (12)
1234.C (6)
2.A (12), 2.B (12)
3.A (12), 3.B (11)
4.A (11), 4.B (11)
5.A (16), 5.B (12)
spolu žiakov SZŠ CENADA: 171
PRÍMA A (24)
SEKUNDA (22)
TERCIA (23)
KVARTA (13)
spolu žiakov SG CENADA: 82

Počet pedagogických zamestnancov – SZŠ CENADA:
43 (z toho 5 na MD/RD), z toho 7 vychovávatelia, 2 pedagogické asistentky
Počet odborných zamestnancov: 2 (1 školská psychologička, 1 školská špeciálna pedagogička)
Počet pedagogických zamestnancov – SG CENADA: 16
Výchovno‐vzdelávací proces a prevádzku školy zabezpečovali tiež ďalší pracovníci na dohodu.
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ZAUJÍMAVOSTI A SPOMIENKY Z VYUČOVANIA
SLOVENSKÝ JAZYK – písanie – 2.B

SJP – 2.B Dáša Zelenková
13.9.2017
Na Sjg sme si opakovali písanie. Najprv sme si v pracovnom zošite Comenia script napísanú obec
našli na internete, ukázali fotky a miesto na google maps. Zvyšok obcí si deti písali samostne a
rozmiestnili sme si mapy rôzneho rozlíšenia po triede na ktorých deti hľadali čo sme si napísali.
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ZIPPYHO KAMARÁTI – druhý a tretí ročník

ZIPPYHO KAMARÁTI – PREDMET OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
1. stupeň
5

Žiaci prvého stupňa mali prvýkrát počas školského roka nový vyučovací predmet pod názvom Osobnostný
a sociálny rozvoj. Žiaci prvého a druhého ročníka si počas tohto predmetu prešli medzinárodným programom
Zippyho kamaráti. Cieľom programu je naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy,
ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problémové a záťažové situácie. Program
prebieha v tridsiatich krajinách po celom svete. V školskom roku 2017/2018 sme sa stali pilotnou školou, ktorá
začala v 4. ročníku vyučovať pokračovanie Zippyho kamarátov pod názvom Kamaráti Jabĺčka. Žiaci okrem
zaujímavých aktivít a tém mali aj pomôcku Zippyho – plyšový lúčny koník, ktorý vždy na týždeň odišiel
s vybraným žiakom domov a ich spoločné dobrodružstvo sa zapísalo do denníka (viď foto nižšie). Zippy takto
absolvoval v jednotlivých triedach výlety po Slovensku, športové podujatia, návštevu kina, nakupovanie
v obchode, oslavy narodením a mením, tréningy, cestoval autom, kolobežkou, bicyklom, loďou a najďalej sa
dostal na Srí Lanku. Jazdil na koňoch, hral šach, bol na koncertoch, piekol medovníky, hral na klavír, flautu, gitaru,
navštívil entomologickú burzu.

Chémia a biológia ‐ gymnázium
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Činnosť mliečnych baktérii ‐ kvarta
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Katarína Kucharíková – BIOLÓGIA A CHÉMIA
BIOLÓGIA – ČINNOSŤ MLIEČNYCH BAKTÉRIÍ – kvarta –
Deti sa praktickou aktivitou, výrobou jogurtou, oboznámili s činnosťou mliečnych baktérii a ich pozitívnym vplyvom na
ľudský organizmus. Lakmusovým papierikom si zmerali pH jogurtu a zistili že mliečnym kvasením vzniká kyselina mliečna.
Keďže nám zostalo mlieko, pomocou syridla sme si vyrobili aj domáci syr. Zachutilo nám to 
BIOLÓGIA ‐ KVASINKY V CHLEBE – kvarta
Deti sa oboznámili s činnosťou kvasiniek, ich stavbou tela a využitím v bežnom živote. Vyskúšali si , čo je podmienkou
kvasenia a naopak, ktoré podmienky znemožnia rozmnožovaniu kvasiniek. Nám sa úspešne podarilo kvasinky rozmnožiť
a vznikol nám chutný chlieb. S maslom chutil najlepšie
BIOLÓGIA – LIEČIVÉ BYLINY – príma
Deti sa oboznámili s liečivými byliny, s ich zberom, sušením a ich účinkami na ľudský organizmus popíjaním čaju
a debatovaním o pozitívnych a negatívnych účinkoch liečivých bylín.
BIOLÓGIA – BUNKA – kvarta január 2018
Hodina zameraná na oboznámenie sa a upevnenie učiva zameraného na stavbu rastlinnej a živočíšnej bunky. Deti mali
možnosť si vybrať materiál z akého budú bunku modelovať. Niektoré stavali z lega, piekli bunku, vyrezávali z polystyrénu,
z kartónu.
SOPKA ‐ CHEMICKÉ REAKCIE – sekunda
marec 2018
Deti si vytvorili maketu sopiek zo škrobu a vody, sopky dozdobili prírodným materiálom a realizovali pokus napodobňujúci
výbuch sopky. Oboznámili sa s typmi chemických reakcií a s faktormi urýchlenia chm.reakcií. Priebeh natáčali na mobilné
telefóny a na INF video zostrihali a upravili do finálnej verzie.
SACHARIDY‐CELULÓZA ‐ kvarta
apríl 2018
Deti si mali možnosť vyrobiť papier z natrhaných listov rastlín (pálka, tráva, tulipány) a vyrobiť recyklovaný papier zo starých
novín a obalov od vajíčok. Sitá na vysušenie papiera vyrobili piataci na hodine techniky. Nakoniec žiaci porovnali vlastnosti
vyrobených papierov a zhodnotili význam separácie a recyklácie odpadu.

Kvasinky v chlebe
kvarta
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Liečivé byliny
príma
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ŠKOLSKÉ AKCIE
BEŽÍ CELÁ CENADA
28.9.2017
Miesto: Železná studnička
5. ročník športového podujatia pod názvom Beží celá CENADA sa konal v príjemnom počasí babieho
leta na Železnej studničke. Pre deti boli prichystané tri trasy: úvodné ročníky si prebehli so svojimi
učiteľkami okolo jazierka, deti z prvého stupňa bežali v dvoj ‐ trojčlenných tímoch trasu dlhú 2 kilometre
a starší ‐ piataci a gymnazisti 4,7 km.
Na štart sa postavilo 25 tímov z prvého a 20 z druhého stupňa a gymnázia. Ich úlohou bolo aj vymyslieť
si
názov
tímu. Na
ilustráciu
pár
vskutku
originálnych
názvov:
Buthanirútiumdyhydrogéncitrátopolymetylmetakrylátový vlak (Kvarta, autor: Daniel T.); Maďarské
vesmírne mrože (Tercia), Totálne seriózny tím, Skap do rána (Sekunda), Malý, stredný a gigantický
(Príma), Hovníky.sk (5.B), Rádioaktívny odpad (3.A) a i.
Paralelne prebiehal šprint na 50 metrov (bežalo 82 nadšencov, niektorí aj opakovane) a štafetový beh
okolo jazierka (12 tímov).
Sprievodným podujatím bolo priateľské futbalové stretnutie a tiež kreatívne workshopy. Všetci sme si
užili nielen pekné počasie, ale výborné moravské koláče a vlastnoručne pripravené bagetky.
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MIKULÁŠ
6.12.2017
Aj tento rok sa na našej škole zorganizovala akcia Mikuláš. Mikuláš s anjelom a čertom navštívili žiakov
úvodných ročníkov a 1. stupňa. Žiaci 5. ročníka a gymnázia si našli sladkú drobnosť na svojich miestach
v triede.
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VIANOČNÉ POSEDENIE
18.‐20.12.2017
Žiaci základnej školy a gymnázia si aj tento rok pripravili pre rodičov vianočné posedenie. Žiaci si
pripravili krátke a zaujímavé aktivity a program pre svojich rodičov. Potom ich čakolo pohostenie
a príjemne strávený čas.
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ŠACHOVÝ DEŇ
27.3.2018
Tento rok pripadol šachový deň na utorok 27. marca. Po minuloročnej osvedčenej skúsenosti sme aj
tento rok rozdelili program dňa na aktivity pre žiakov ZŠ a aktivity pre gymnazistov. Pre tých mladších
bol už tradične určený šachový turnaj pod odborným dohľadom nášho stáleho rozhodcu Rasťa Diviaka,
šachová olympiáda a pre tých kreatívnejších tvorivé dielne na šachovu tému. Do turnaja si svoje
šachové zručnosti prišlo preveriť takmer 40 detí, žiakov 2.‐ 5. ročníka. Deti odohrali 7 kôl ‐ 7 partií s
tempom 2x12 minút, v ktorých často bojovali až do posledných sekúnd a nič si na šachovnici nedarovali.
19

V rámci tvorivých dielní sa našiel priestor pre výtvarné a literárne práce aj pre varenie či pečenie
čiernobielych dobrôt.
Gymnazisti začali svoj šachový deň o čosi neskôr, až po absolvovaní prvých 3 vyučovacích hodín. Aj pre
nich boli pripravené tvorivé dielne, rôzne šachové hry a trochu netradičný šachový turnaj dvojíc.
Účastníci tohto turnaja si zmerali sily v piatich nie celkom tradičných šachových disciplínach. Turnaj
pozostával z piatich šachových variantov ‐ Bughouse, King of the Hill, Fischer Random, Blitz, Do it as
a Pro. Atmosféra na turnaji bola priateľská, bolo vidieť, že mládež sa baví, aj keď na šachovniciach
zvádzali urputné boje. Šachový deň nemal víťazov ani porazených. Aj keď niektorým deň nevyšiel podľa
ich očakávaní, deti si užili zábavu, ktorú im tento deň ponúkol.
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DEŇ PAVLA DOBŠINSKÉHO
28.3.2018
28.marca sme si na našej škole pripomenuli 190.výročie narodenia Pavla Dobšinského. Žiaci 5.ročníka
a gymnázia pripravili pre mladších spolužiakov zábavné dopoludnie s rozprávkami. Deti si prešli cestu
začarovaným lesom, hľadali poklady u čarovných bytostí a riešili záhady v tajomnej komnate. Napokon
ich čakalo dramatizované čítanie v podaní starších žiakov. Čarovnú atmosféru dotvárali rozprávkové
kulisy. Všetci sme spoločne prežili krásny rozprávkový čas.
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WORKSHOP PRVEJ POMOCI
9.‐10.5.2018
2. úvodný ročník, 1. stupeň, 2. stupeň a gymnázium
V dňoch 9. a 10. mája sa kinosála premenila na workshopovú miestnosť, kde sa naši žiaci mali možnosť
zapojiť do pilotného projektu zameraného na záchranu ľudského života. Deti od 2. úvodného ročníka
po gymnázium mali možnosť overiť si svoje vedomosti v rôznych otázkach ohľadom záchrany života.
Aby sme nezostali len pri teoretickej rovine deti si na figurínach mohli vyskúšať umelé dýchanie,
32

Heimlichov chmat. Celú akciu zorganizovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
s lektormi odbornej prípravy.
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DEŇ DETÍ
1.6.2018
1.UAB
Rozprávková krajina ‐ 7 stanovísk s úlohami, pri každom stanovisku bol iný príbeh z rozprávky, podľa
ktorého deti spĺňali úlohy.
2.UABC
Deti z 2. úvodného ročníka absolvovali výlet do blízkeho lesíka na Dlhých dieloch. Mali tam spoločný
piknik, kvíz o tom, čo si všimli cestou, pohybové hry, kreslenie fixami na prinesené tričká.
1. STUPEŇ
Pri príležitosti dňa detí zmenila naša škola na základnú školu čarodejnícku. Deti z prvého stupňa si
vyrábali čarodejníckej školské uniformy, hľadali po škole stratené mýtické bytosti, lúštili čarodejnícke
písmo, vyskúšali si metlobal, či hodinu čarovania. Najodvážnejší si trúfli aj do podzemia na hodinu
elixírov a vyrobili si svoj vlastný sliz.
GYM
Piataci a gymnazisti si ppočas krásneho dňa užili piknik v areáli školy, pričom každý si našiel činnosť,
ktorá ho bavila – futbal, volejbal, beh, preliezky, čítanie kníh, hranie doskových hier, rozprávanie san a
deke, niektorí aj prvýkrát stáli na kolieskových korčuliach.
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PREZENTAČNÉ DNI 2018
20.‐22.6.2018
Téma: 17. storočie
Tohtoročné prezentačné dni sa niesli v duchu 17. storočia. Žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami a p.
učiteľmi pracovali celoročne na svojich triednych, skupinových alebo individuálnych projektoch, pričom
vyvrcholením boli práve Prezentačné dni ku koncu školského roka, kde už I maličkí mali možnosť
36

vyskúšať si vystúpenie pred veľkým publikom. Okrem toho, žiaci tercie a kvarty mali pripravené aj
stánky, v ktorých podali bližšie informácie k svojim projektom, okoloidúci si mohli čo to vyskúšať,
dozvedieť sa alebo aj ochutnať.
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SFÉRICKÉ KINO
25.6.2018
úvodné ročníky a 1. stupeň
Žiaci úvodných ročníkov a 1. stupňa zažili kino priamo v škole. Telocvičňa sa premenila na obrovskú
kupolu nafúknutú vzduchom, kde sa žiaci uložili a zažili premietanie v inej podobe ako boli zvyknutí
doteraz. Jednotlivé ročníky si pozreli vybrané 45 minútové filmy na tému Tajomstvo stromov, Astronaut
a Pôvod života.
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ŽONGLÉRSKE VYSTÚPENIE
27.6.2018
úvodné ročníky a 1. stupeň
Žiaci úvodných ročníkov a 1. stupňa sa zúčastnili žonglérskeho predstavenia. Predstavenie sa
uskutočnilo 27.6.2018. Počas predstavenia boli deti aktívnymi účastníkmi, pri zadaných aktivitách si
mohli vyskúšať rôzne druhy pomôcok.
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ROČNÍKOVÉ A TRIEDNE AKCIE
VEDECKÝ VEĽTRH
5.A, 5.B, Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta
14.9.2017
Miesto: OC Eurovea ‐ Pribinova 8 Bratislava
V sprievode svojich triednych učiteľov, menovite: Elenka Bakošová, Danica Cingelová, Lukáš Vícen,
Katarína Kucharíková, Kristína Michalicová a Katarína Mišovcová, ďalej učiteľov gymnázia: Silvia
Šelengová, Jana Kaluzinska a Michal Čižmár‐Fatura.Veľtrh pozostával zo stánkov rôznych organizácií,
ktoré sa venujú vedeckej činnosti napr. SAV, MatFyz, Astronomický klub Bratislava, ale aj stredné
školy. Žiaci sa mohli stretnúť s praktickými pokusmi, vyskúšať si rôzne technológie a súčasťou bolo
vytvorenie vlastného miniprojektu o niektorej prezentovanej oblasti.
Správu vytvorili Lukáš Vícen a Kristína Michalicová.
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POPULARIZAČNÉ PREDNÁŠKY NA MATFYZ
Tercia, Kvarta
21.9.2017
Miesto: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina
Účastníci: žiaci tercie (Daniel Buchta, Michal Katrlík, Emanuel Jaroslav Matyšák, Peter Steltenpohl,
Marko Šimoni, Jakub Šošovička) a kvarty (Dávid Gžib, Marek Jakubovie, Ella Miriam Mišovcová,
Vanessa Petreková, Daniel Teplan)
Sprievod: učitelia matematiky: Mária Kolková a Lukáš Vícen
Popularizačné prednášky boli organizované v rámci prípravného sústredenia pre začínajúcich prvákov
fakulty. Naši žiaci sa mohli zúčastniť dvoch prednášok z matematiky, dvoch prednášok z fyziky
a jednej z informatiky (prvé dve bežali paralelne, žiaci si vybrali podľa záujmu):
 Michal Forišek: Chaos z "ničoho" (prednáška z informatiky)
 Jiří Šilha: Možnosti výskumu v oblasti kozmického odpadu
 Roman Nagy: Tmavá hmota, najväčšia záhada vesmíru... alebo je to všetko inak?
 Martina Bátorová: Využitie geometrie v architektúre a dizajne
 Gábor Szucs: Zaujímavosti z elementárnej teórie pravdepodobnosti
Napriek pomerne vysokej náročnosti prednášok (ich témy aj dĺžky 4 x 45 min), žiaci sa z účasti tešili.
Každý si našiel časť, ktorá bola preňho inšpiratívna. Žiakom prednášky pomohli rozšíriť si obzor
a nakuknúť do univerzitného prostredia. Prejavili záujem v budúcnosti sa podobnej akcie opäť
zúčastniť.

NOC VÝSKUMNÍKOV
Sekunda, Tercia, Kvarta
29.9.2017
Interaktívne prezentácie výskumníkov a inovátorov, a to formou vedeckých stánkov, prednášok
a diskusií. Deti mali možnosť sa zapojiť do realizácie chemických a fyzikálnych pokusov, zapojiť sa do
riešenia úloh z matematiky, SJ, genetiky, botaniky a iných.

47

NÁUKOBEH
5. ročník + gymnázium
4.10.2017
4.10.sa v našej škole žiaci 5.ročníka a gymnázia zúčastnili dynamického a interaktívneho divadelného
predstavenia Naukobeh slovenčini. Herci Divadla na rázcestí žiakov hravým spôsobom vtiahli do dejín
jazyka a literatúry. Na záver si v krátkej prednáške pripomenuli počuté a videné a mohli vyjadriť svoj
názor na dnešnú slovenčinu a jej budúcnosť.
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PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM
Kvarta
25.10.2017
Dňa 25.10. žiaci kvarty navštívili stálu expozíciu Biodiverzita Slovenska v Prírodovednom múzeu
Slovenského národného múzea. Výstava je venovaná rozličnosti fauny a flóry Slovenska i zvyšku
sveta. Prostredníctvom diorám a exponátov žiaci spoznali rôznorodé živočíchy a rastliny nielen našej
krajiny od prehistorického obdobia. Žiaci zároveň plnili úlohy na doplnenie a precvičenie vedomostí o
téme.

EXKURZIA ZA SKAMENELINAMI (PALEONTOLÓGIA)
Tercia
7.11.2017
Deti mali možnosť nahliadnuť do Devínskeho múzea, kde verejnosť nemá prístup a pozrieť a tiež
ohmatať rôzne skameneliny, napr. zuby mamuta, lebku mamuta, pästné nástroje prvého človeka –
pazúriky, zuby žralokov, medveďov, trilobity, amonity a iné skameneliny. Potom sme sa presunuli na
kopec do Dúbravky na miesto nášho kopania. Deti pomocou kladív vykopali množstvo skamenelín
z obdobia treťohôr, hlavne hrebenatky a ustrice. Na konci exkurzie sme si spolu s našimi školiteľmi
zopakovali získane vedomosti aj s použitím plagátu.
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PRIMÁRNA DROGOVÁ PREVENCIA
Tercia –
10.11.2017
Debata na tému primárna drogová prevencia, rozdelenie a charakteristika drog (legálne/nelegálne),
prevencia a pomoc, špecifiká užívania drog u dospievajúcich.

50

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA V SND
2.‐5. ročník, gymnázium
Žiaci našej školy navštívili niekoľko divadelných predstavení v SND. V októbri (17.10.) absolvovali
predstavenie Popolvár žiaci 5. ročníka a gymnázia. V novembri (28.11.) išli žiaci druhého až štvrtého
ročníka na predstavenie O čarovnej flaute a iných kúzlach a v decembri (22.12.) opäť žiaci 5. ročníka
a gymnázia navštívili baletné predstavenie Luskáčik.

MATEMATICKÝ ÚSTAV SAV – MATEMATICKÉ PREDNÁŠKY
9.11.2017
Matematické prednášky:
Kto, kde, kedy a načo vymyslel Pytagorovu vetu? (doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.)
Aké veľké je nekonečno a prečo to už storočie trápi fyzikov? (Mrg. Martin Plávala)
Účasť bola dobrovoľná. Prednášok sa zúčastnili 2 žiaci sekundy, 7 žiaci tercie a 9 žiaci kvarty.
Prednášky boli organizované v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. Boli organizované pre
mládež, my sme boli najmladší účastníci. Vybrali sme si prednášky zamerané na matematiku. Prvá bola
z histórie a vysvetľovala, že Pytagoras nebol prvý, ktorý odhalil pravidlo platiace pre dĺžky strán. Poznali
ho už v starovekej Babylonskej ríši, približne tisícročie pred Pytagorasom. Žiaci videli jednoduchý pekný
dôkaz platnosti vety a zápis úloh na hlinených tabuľkách s klinovým písmom. Táto prednáška bola
obsahovo bohatá, ale monotónna. Druhá bola výrazne dynamickejšia, vtipná. Týkala sa okrajovo
kvantovej mechaniky a riešili sme v nej problém nekonečného Hilbertovho hotela.
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Žiaci ocenili predovšetkým druhú prednášku, rozhodujúca bola pravdepodobne okrem témy práve
forma. Tešili sa tiež z občerstvenia, ktoré bolo pripravené pre účastníkov. Účasť vnímame pozitívne ‐
žiaci mali príležitosť rozšíriť si obzory, zakúsiť diskusiu s odborníkmi, stretli sa tiež so žiakmi iných škôl
(hoci to boli výrazne starší žiaci).

KURZ KORČUĽOVANIA
1. a 2. úvodný ročník
20.11.‐24.11.2017
Kurz korčuľovania aj tento rok zavítal do našej školy a to konkrétne k žiakom prvého a druhého
úvodného ročníka. Žiaci absolvovali 5 dní pod vedením inštruktorov Happy Kids, pri ktorých si osvojili
svoje zručnosti od úplných základov až po zdokonalenie techniky. Kurzu sa zúčastnilo 11 žiakov.

52

PROJEKT PRE DRUHÝCH
23.11.2017
V rámci rozvíjania spolupráce s chránenou dielňou Impulz sme sa zapojili do spolupráce na projekte
“Pinf hry ako impulz pre spojenie a učenie”, ktorý bol inšpirovaný príkladom najmladšieho filantropa
na Slovensku, študenta senického gymnázia, Ondreja Vrábela. Ondrej sa zúčastnil na besede so žiakmi
našej školy, 23. 11. 2017, kde predstavil svoj projekt Pinf hier. Žiaci 5.A, ktorých nadchol ich príbeh, sa
tiež rozhodli urobiť niečo pre druhých a od decembra do februára sa na hodinách komunitnej výchovy
a informatiky venovali príprave svojich projektov pre druhých. Dňa 28.2.2018 sme sa zúčastnili
prezentácie projektov v Impulze. Naši piataci predstavili projekty: Ako pomôcť našej planéte, Pomoc
dôchodcom a Pomoc opusteným zvieratám. Boli by sme radi, keby myšlienka projektov pre druhých
našla svoj domov aj na našej škole.

LYŽIARSKY KURZ
úvodné ročníky, 1. stupeň
14.‐20.2.2018
Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 9 žiakov od úvodných ročníkov až po 1. stupeň. Deti sa učili základy
lyžovania a zároveň si zdokonalovali svoju už osvojenú techniku. Lyžiarsky výcvik absolvovalo 9 detí
na Zochovej chate v Modre.

FAŠIANGY
úvodné ročníky, 1. stupeň
13.2.2018
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Tohtoročné fašiangy sa konali 13.2.2018. Žiaci 3. ročníka si pre žiakov úvodných ročníkov a prvého
stupňa pripravili krátky program pod názvom Fašiangy v Európe. Po skončení programu sa zábava
presunula na ročníkové chodby, kde mali deti možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít‐ diskotéka, tvorivé
dielne na tému fašiangy, hľadanie obrázkového pokladu, ale i v pokojnej atmosfére zahrať si
spoločenské hry.
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE – ZIMNÁ ROZPRÁVKA
1.UA, 1.UB, 2,UA, 2.UB, 2.UC
27.2.2018
Bábkové divadelné predstavenie o lesných zvieratkách a ich priateľstve, ktorého sa zúčastnilo 44 detí.
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EXKURZIA ‐ BRATISLAVSKÝ HRAD
3.A, 3.B
14.3.2018
Dňa 14.3. sa žiaci 3. ročníka zúčastnili návštevy Bratislavského hradu. Prehliadka hradu bola spojená s
programom v téme Od Slovanov k Veľkej Morave. Každé dieťa malo k dispozícii pracovný list, s ktorým
počas prehliadky pracovalo, a možnosť zapojiť sa so rôznych aktivít napr. Skladanie mapy
Veľkomoravskej ríše, vyskladať názov školy v Hlaholike, či zatriediť panovníkov Veľkej Moravy.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
gymnázium
16.3.2018
16.3.2018 sa žiaci gymnázia zúčastnili divadelného predstavenia Medveď a pytačky v Štúdiu L&S.
Netradičné naštudovanie hry členmi divadla Ludus zaujalo deti i učiteľov.

LESNÁ PEDAGOGIKA
2.A, 2.B
21.5.2018
Dňa 21.5.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili programu "Lesná pedagogika" na Železnej studničke.
Deti za pomoci lesných pedagógov objavovali život v lese. Vyskúšali si, že stavanie hniezda vôbec nie je
jednoduché, učili sa spoznávať stromy a pripomenuli si aké je dôležité chrániť prírodu.
FOTO – nie je

ESET ‐ EXKURZIA
sekunda, tercia, kvarta
21.5.2018
V rámci exkurzie do ESETu sa naši študenti dozvedeli viac o problematike detekovania a zachytenia
vírusov a iných foriem ohrozenia bezečnosti počítača, o histórii a fungovaní spoločnosti. Mali taktiež
možnosť vidieť primo prácu zamestnancov, vidieť konkrétne zachytené prípady a čo to sa popýtať.
Prechádzanie priestorov firmy zavŕšili vyhliadkov na terase na vrchole budovy.
FOTO ‐ OK

HASIČI ‐ EXKURZIA
1.UA, 1.UB
28.5.2018
Prehliadky hasičskej stanice sa zúčastnilo 12 detí. Deti počas prehliadky skúšali rôzne pomôcky,
hasičské obleky, striekanie z hadice a ukázali si aj podanie prvej pomoci.
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MÚZEUM HODÍN ‐ EXKURZIA
2.UA, 2.UB
29.5.2018
Návšteva múzea bola v rámci prípravy na prezentačné dni. Exkurziu absolvovalo 14 detí, múzeum sa
nachádza v "Dome u Dobrého pastiera" na Židovskej ulici. Absolvovaná bola prehliadka s výkladom
(rôzne typy hodín, nástroje na ich naťahovanie, opravovanie a i.)

BIOFARMA STUPAVA
2.UA, 2.UB, 2.UC
14.6.2018
Koncoročného výletu na Biofarmu v Stupave sa zúčastnilo 23 detí žiakov 2. úvodného ročníka. Žiaci mali
nasledovný program: prehliadka celého areálu s výkladom baču Milana ‐ ako sa žije a pracuje na salaši,
ako žijú zvieratá, predstavovanie prezeraných zvierat + príbehy, ako sa k nim niektoré z nich dostali,
vozenie detí v drevenom voze ťahanom ťažným koňom, obed v reštaurácii na farme, voľná hra detí na
ihrisku.
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NOC V ŠKOLE
tercia, kvarta
25.6.2018
Noc v škole pre dve najvyššie triedy gymnázia bola v réžii samotných žiakov tercie, ktorý s nápadom
prišli. Organizačne všetko zabezpečili a tak získali novú skúsenosť. Pripravili tiež program – doskové
hry, pozeranie filmu a nočnú hru.

BRUNO FAMILY PARK – BRNO ‐ koncoročný výlet
sekunda, tercia, kvarta
27.6.2018
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Deti (32 detí) sa zúčastnili programu ,,Bruno sa hrá s fyzikou“, kde hravou formou riešili úlohy
zamerané na tému gravitácia, kvapaliny, tlak, hustota. Po obede mali deti voľný program, kde si
vyskúšali autodróm, tobogany, preskúmali podzemné nory, pavúčie siete, vyskákali sa na
trampolínach a v exteriéry sa vybláznili vo vodnom svete, kde skúšali Archimedove skrutky a mlyny.
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PEŠI DO DEVÍNSKEJ
5.A
27.6.2018
Dňa 27. 6.2018 sme sa 5.A vybrali peši cez Devínsku kobylu do Devínskej Novej Vsi. Cestou sme si užívali
príjemné počasie a prírodu a obdivovali rozmanitosť fauny a flóry, ktorou je táto oblasť známa. Vo
Weitovom lome sme sa prešli labyrintom, ktorý je replikou slávneho francúzskeho labyrintu z katedrály
v Chartres. Výlet sme ukončili sladkou bodkou ‐ fantastickou talianskou zmrzlinou v DNV.

VEDECKÉ CENTRUM VIDA – BRNO ‐ koncoročný výlet
2.A, 2.B, 3.A, 3.B
28.6.2018
28.6.2018 sa uskutočnil výlet do vedeckého centra VIDA v Brne. Výletu sa zúčastnilo 39 detí 2. a 3.
ročníka. Deti boli rozdelené na tri skupiny, každá skupina absolvovala program v laboratóriách.
Venovali sa téme Mikrohrdinovia, deti robili pokusy s kvasinkami, mali možnosť pozorovať za akých
podmienok sa kvasinky zobudia a aktivujú. Okrem pokusov, sme videli science show zameranú na
fyzikálne javy v cyklistike a individuálnu prehliadku centra.
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KONCOROČNÁ OPEKAČKA
Príma a 5.B
28.6.2018
Deti si priniesli so sebou jedlo a hry. Cestou na miesto sa deti rozprávali a spomínali na minulý rok a
plánovali leto (piatačky a prímanky sa veľmi spriatelili na ŠvP, takže trávili čas spolu). Počas opekania
sa deti rozprávali, hrali a užívali spoločne strávený čas. Opekačku sme si užili a deťom sa veľmi páčilo.
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ŠKOLY V PRÍRODE A POBYTOVÉ VÝLETY
JAZYKOVÝ POBYT V ÍRSKU
sekunda, tercia, kvarta
10.4.‐19.4.2018
V dňoch 10.‐ 19. 4. 2018 sa 35 žiakov zo sekundy, tercie a kvarty a 4 pedagógovia našej školy zúčastnili
jazykovo – poznávacieho pobytu v Írsku. Prvý deň sme strávili prehliadkou hlavného mesta Dublin
a potom sme sa presunuli na západné pobrežie, do mesta Galway. V dopoludňajších hodinách sme
navštevovali hodiny angličtiny na jazykovej škole Bridge Mills Language School a popoludní sme
skúmali mesto, jeho pamätihodnosti a atrakcie (múzeum, akvárium a iné). Absolvovali sme aj tri
celodenné výlety: na Mohérové útesy, do národného parku Conemara a loďou na ostrov Aran
Inishmore. Pobyt bol pre všetkých nezabudnuteľným a obohacujúcim zážitkom, ktorý by sme radi
v nasledujúcich rokoch zopakovali.
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ŠKOLA V PRÍRODE ‐ 1. a 4. ročník
28.5.‐1.6.2018, Chopok
31 detí a 4 pedagógovia
Deti počas pobytu v škole v prírode zažili rozmanitý program. Absolvovali niekoľko peších prechádzok
v rámci turistických chodníkov NAPANT. Rovnako zažili rôzne športovo‐pohybové hry a výlety. V stredu
absolvovali výlet do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline a jazdu Čiernohronskou železničkou
v Čiernom Balogu. Vo štvrtok nás čakalo troška adrenalínu v Tarzánií na Táloch.
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ŠKOLA V PRÍRODE ‐ 2. a 3. ročník
4.6.‐8.6.2018, Tále
29 detí a 4 pedagógovia
Deti počas piatich dní zažili na Táloch rozmanitý program. Absolvovali niekoľko peších prechádzok po
Táloch (každá v dĺžke okolo 5 km), zažili pochod rozprávkovým lesom škriatka Adaneca, športové hry,
rôzne pohybové a orientačné súťaže. Deti si svoje zážitky zapisovali do denníkov ŠvP a svoje zážitky si
mohli namaľovať aj na tričká.

ŠKOLA V PRÍRODE ‐ 5. ročník a Príma
11.6.‐15.6.2018, Stará Lesná
35 detí a 4 pedagógovia
Cesta vlakom bola vyčerpávajúca a dlhá, nabudúce volíme autobus zo školy na miesto a naspäť. Deti si
pochvalovali aj cestu vlakom, po príchode Težkou sme kráčali na hotel cca dva kilometre. Túto cestu
sme absolvovali vždy keď sme išli na túru a z nej. V škole v prírode boli deti veľmi uvolnené. Žiaci mali
celý deň čo robiť od spoločných aktivít, spoločenských hier až po túry. No našiel sa aj čas na adekvátny
oddych. Žiaci sa veľmi zblížili a nadviazali kamarátske vzťahy aj s inými deťmi z našej školy.
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MONITORINGY
Testovanie žiakov 5. ročník

22.11.2017
Zúčastnili sa žiaci 5.A a 5.B, ktorí boli rozdelení do troch skupín. Testovanie sa skladalo z prvej časti –
matematika a druhej časti – slovenský jazyk.
Matematika – 85,2% (priemer SR 64,7%)
Slovenský jazyk – 81,9% (priemer SR 62,8%)
Komparo
16.11.2017
Testovaním prešli žiaci tercie a kvarty.
V rámci tercie sa gymnázium umiestnilo medzi vrchnými 25% najúspešnejších škôl (predmety
matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia).
V rámci kvarty sa gymnázium umiestnilo medzi vrchnými 25% najúspešnejších škôl (predmety
matematika, slovenský jazyk a literatúra).
4.5.2018
Testovaním prešli žiaci 4. ročníka a prímy.
V rámci štvrtého ročníka sa škola umiestnila medzi vrchnými 25% najúspešnejších škôl (predmety
matematika, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda).
V rámci prímy sa gymnázium umiestnilo medzi vrchnými 25% najúspešnejších škôl (predmety
matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia).

SÚŤAŽE
Okresné majstrovstvá BA‐IV v šachu žiakov
24.10.2017
Počet detí Cenady: SG 22 chlapcov/3 dievčatá, SZŠ 7 chlapcov/5 dievčat
Výsledky chlapci: 3., 4., 5. miesto atď., dievčatá 2.,6.,7. miesto atď.
výsledky:
chlapci: http://chess‐results.com/tnr307176.aspx?lan=4&art=1&wi=821
(3,4,5,8 miesto na prvých 10 miestach)
dievčatá:http://chess‐results.com/tnr307179.aspx?lan=4&art=1&wi=821
(2,3,6 miesto na prvých 10 miestach)
školy:
1. miesto v kategórii zmiešaných družstiev základných škôl – SG CENADA

Matboj
27.10.2017
Riešenie úloh z matematiky v tíme v rámci hry s potrebnou stratégiou bol ťahúňom na tohtoročný
Matboj pre 4‐členné družstvá po 2 z tercie a kvarty.
Umiestnenie:
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tercia – 3. a 7. miesto
kvarta – 2. a 9. miesto

iBobor
6.11.‐13.11.2017
V novembrový týždeň od 6. do 13. novembra 2017 prebiehala na celom Slovensku informatická súťaž
iBobor. Súťaž je súčasťou širšej medzinárodnej kampane a jej cieľom povzbudiť deti ku kreatívnemu
využívaniu IKT pri učení sa. Úlohy sú zamerané predovšetkým na algoritmické myslenie. Z našej školy
sa zapojili všetky ročníky od druhákov až po kvartánov. Žiaci boli rozdelení do 4 vekových kategórií.
Celkovo si svoje zručnosti overilo 123 žiakov CENADY. 74 z nich bolo úspešných riešiteľov, teda získali
aspoň polovičný počet bodov.

Náboj junior
24.11.2017
Koncom novembra sa už po šiesty raz konala súťaž Náboj Junior, ktorá je určená žiakom druhého stupňa
základných škôl a 8‐ročných gymnázií. Ide o matematicko‐fyzikálnu súťaž 4‐členných družstiev, ktorá
sa súčasne koná v niekoľkých mestách na Slovensku, v Poľsku a Českej republike.
Organizátori súťaže umožnili nastúpiť až piatim družstvám našej školy, takže do súťaže sa mohli zapojiť
aj naši prímani. V Bratislave sa súťaž konala v priestoroch UPC v Mlynskej doline a zúčastnilo sa jej 40
družstiev.
Súťažiaci mali za cieľ vyriešiť čo najviac zo 42 matematických a fyzikálnych úloh, pričom na začiatku
súťaže dostali šesť zadaní a každú ďalšiu úlohu mohli získať len za správne vyriešenie jednej z už
obdržanych úloh.
Atmosféra na súťaži bola uvoľnená, členovia našich družstiev si súťaž celkom užívali, aj keď priznali, že
úlohy boli vcelku náročné a riadne sa s nimi potrápili.
Najlepšie sa na súťaži umiestnilo naše družstvo tvorené žiakmi kvarty, ktoré obsadilo 2. miesto v rámci
Bratislavy.
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Krajské kolo Majstrovstiev Slovenska v rapid šachu základných škôl
30.11.2017
Krajské kolo Majstrovstiev Slovenska v rapid šachu základných škôl sa konalo 30. novembra 2017 v
priestoroch šachového klubu ŠK Slovan v Petržalke. Zúčastnilo sa ich 32 chlapcov a 28 dievčat z celého
bratislavského kraja, pričom sa bojovalo o postup do celoslovenského finále.
Z našej školy sa súťaže zúčastnili 2 chlapci a 1 dievča. V silnej konkurencii sa im nepodarilo postúpiť,
pre školu však vybojovali 3. miesto v súťaži družstiev (t.j. po vyhodnoteni výsledkov najlepšie
umiestneného chlapca a najlepšie umiestneného dievčaťa danej školy).

68

Expert Geniality Show
30.11.2017
V rámci tejto súťaže si žiaci vyberú 2 okruhy, z ktorých riešia následne úlohy (Mozgolamy, English,
Svetobežník, Dejiny a umenie,…). Tento rok riešilo zadanie 7 žiakov, z toho 1 z prímy, 1 zo sekundy a
zvyšní z tercie. Traja z nich získali percenttil vyšší 90.

Všetkovedko
30.11.2017
Súťaž v sebe ukrýva otázky z rôznych oblastí naprieč všetkým predmetmi, od prírodovedných, cez
humanitné až po výchovné. Zúčastnilo sa 35 žiakov 2.‐5. ročníka. 27 detí získalo percentil vyšší ako 60,
z toho desať detí získalo percentil vyšší ako 90.

Maks a Maksík
Aj v tomto školskom roku sa žiaci prvého stupňa mali možnosť prihlásiť do matematickej súťaže Maksík.
Do súťaže bolo prihlásených 34 žiakov z 1. až 4. ročníka. Žiaci riešili úlohy v piatich kolách, po ukončení
všetkých kôl dostali diplomy a rôzne darčeky za úspešné riešenie. Žiaci druhého stupňa a gymnázia mali
možnosť prihlásiť sa do matematickej súťaže Maks. V školskom roku 2017/2018 sa prihlásilo 11 detí v
tejto vekovej kategórii. Žiaci riešili úlohy v 8. kolách. Po vyriešení všetkých kôl boli ocenení diplomami
a rôznymi cenami.
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Pytagoriáda
Školské kolo:
13.‐14.12.2017
Ako každý rok aj tento sa v rámci matematiky žiaci zapojili do školského kola Pytagoriády a to všetci
žiaci 3. ročníka ZŠ až tercie. Zo školského kola v každom ročníku okrem prímy postúpili 2 najúspešnenjší
riešitelia z ročníka do obvodného kola.
Obvodné kolo:
13.‐14.3.2018
Postupujúci zo školského kola sa zúčastnili obvodného kola Pytagoriády. Umiestnenie:
P3 – 8. miesto, 12. miesto
P4 – 1. miesto, 13. miesto
P5 – 24. miesto, 27. miesto
P7 – 5. miesto, 12.miesto
P8 – 2.miesto, 12. miesto

Matematická olympiáda ‐ Tinka
Školské kolo:
September – február
Do domáceho kola MO určenej pre piatakov a starších sa zapojilo 20 žiakov, pričom jeden z toho je zo
štvrtého ročníka, ktorý riešil MO5. Taktiež 1 žiačia sekundy riešila stredoškolský variant určený pre
kvintu tak, ako i jeden žiak kvarty, ktorý si zvolil túto vyššiu kategóriu a kategóriu kvarty (riešil obe).
80% z nich postúpilo do okresného kola.
Okresné kolo:
24.1.2018 a 17.4.2018
V januári sa konalo okresné kolo určené pre kategórie Z5 a Z9, v ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov 5. ročníka
a 2 žiaci kvarty. V kategórii Z9 je možný postup do krajského kola, ktorý sa podaril obom žiakom. V apríli
sa zúčastnilo MO 2 žiaci prímy a 2 žiaci tercie. Umiestnenie:
Z5 ‐ 7., 10., 15., 21. miesto
Z9 – 1. a 4. miesto
Z6 – 9. miesto
Z8 – 1. a 3. miesto
Krajské kolo:
27.3.2018
Krajského kola sa zúčastnili obaja postupujúci žiaci. Umiestnenie: 1. a 33. miesto
Kategória B,C
10.4.2018
Krajské kolo:
Do krajského kola v týchto stredoškolských kategoriách sa postupuje zo školského kola. Nakoľko ešte
gymnázium nemá ročníky v tejto kategórii, naši žiaci (žiačka sekundy a žiak kvarty) sa zúčastnili
školského kola na Gymnáziu Grösslingová a odtiaľ postúpili do krajského kola.

Logická olympiáda
1. stupeň, 5. ročník a gymnázium
13.2.‐14.2.2018
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Logická olympiáda pre 1. ‐ 4.ročník (kategória A) sa uskutočnila 14.2.2018 ‐ zúčastnili sa jej všetky deti
1.stupňa. Logická olympiáda pre 5.ročník a gymnázium (kategória B) sa uskutočnila 13.2.2018 ‐
zúčastnili sa jej všetky deti 2.stupňa a gymnázia. Cieľom bolo vyriešiť testové úlohy za 45 minút a
dosiahnuť 9 bodov a byť úspešným riešiteľom. Do celoslovenského finálového kola, ktoré sa
uskutočnilo v Prešove 11.4.2018 boli za kategóriu A dvaja žiaci – 7. miesto a 25. miesto zo 42 riešiteľov.

Matematický Klokan
19.3.2018
Súťaže určenej pre od prváčikov až po najstarších gymnazistov sa tneto rok zúčastnilo 50 žiakov ZŠ a
14 žiakov gymnázia. Z toho jeden žiak trietieho ročníka a jeden žiak štvrtého ročníka si vybrali vyššiu
kategóriu. Na ZŠ získalo 19 žiakov percentil vyšší ako 90, ďalších 7 vyšší ako 80. V rámci gymnázia zo 14
žiakov malo 10 percentil vyšší ako 90.

Programátorská súťaž ScratchCup 2018
18.4.2018
Programátorská súťaž ScratchCup 2018 sa konala 18. apríla 2018. Súťaž je pre žiakov 5. až 8. ročníka
základných škôl (prímu až kvartu osemročných gymnázií). Prebieha na celoslovenskej úrovni, zadania
úloh pripravuje kolektív z Katedry vyučovania informatiky FMFI UK v Bratislave. S tromi úlohami sa
popasovalo 11 žiakov z našej školy. Piati z nich boli piataci, teda najmladší účastníci súťaže. Hoci úlohy
boli pre nich ťažké, pretože všetci žiaci súťažia v jednej kategórii, programujú radi a chceli si to vyskúšať.
Ďalšími účastníkmi boli 3 žiaci prímy, 1 zo sekundy a 2 z tercie.

Pikopretek
10.5.2018
Pikopretek v sebe ukrýva beh, spoluprácu v skupine a riešenie úloh rôzneho typu – od pohybových po
logické. Z každého ročníka od piatakov po terciu sa zúčastnil jeden štvorčlenný tím. Umiestnenie:
5. roč. – 26. miesto
Príma – 22. miesto
Sekunda – 19. miesto
Tercia – 28. miesto
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV A ODBORNÝCH
ZAMESTNANCOV
HEJNÉHO METÓDA PRE 1. STUPEŇ ZŠ
rozsah: 2 dni
účasť: 2 pedagóg
HEJNÉHO METÓDA PRE 2. STUPEŇ ZŠ

rozsah: 2 dni
účasť: 1 pedagóg
ŠKOLENIE K PROGRAMOVANIU V SCRATCH 2.0 PRE 2. STUPEŇ ZŠ
rozsah: 2 dni
účasť: 1 pedagóg
TECHNIKA – PRIPRAVUJTE NA SKUTOĆNÝ ŽIVOT
rozsah: 1 deň
účasť: 1 pedagóg
SEMINÁR PRE UĆITEĽOV FYZIKY
Téma: Teplo a teplota
rozsah: 1 deň
účasť: 1 pedagóg
FONEMATICKĚ UVEDOMOVANIE PODĽA D.B.EĽKONINA
rozsah: 2 dni
účasť: 1 pedagóg

ŠKOLSKÝ PROGRAM INPP
rozsah: 2 dni
účasť: 2 pedagógovia
SEMINÁR PRE UĆITEĽOV FYZIKY
Téma: Sila a jej vyučovanie
rozsah: 1 deň
účasť: 1 pedagóg
BILATERÁLNA INTEGRÁCIA
rozsah: 3 dni
účasť: 3 pedagógovia
SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
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rozsah: 1 deň
účasť: 1 pedagóg
ZIPPYHO KAMARÁTI (OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ)
rozsah: 1 deň
účasť: 2 pedagógovia
KAMARÁTI JABĹČKO
rozsah: 1 deň
účasť: 3 pedagógovia
FUNKČNĚ VZDELÁVANIE
rozsah: 2 roky
účasť: 1 pedagóg
INTERNÉ ŠKOLENIE
rozsah: 1 deň
účasť: všetci pedagógovia
NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA ‐ kurz
rozsah: 48 hodín
účasť: 2 pedagogičky

STÁŽE ŠTUDENTOV, NÁVŠTEVY, DIPLOMOVÉ
PRÁCE REALIZOVANÉ V CENADE
NÁVŠTEVA ‐ OLOMOUCKÁ UNIVERZITA
27.9.2017
Návšteva doc. Harčarikovej s 2 odbornými asistentmi z katedry špeciálnej pedagogiky, pedagogickej
fakulty, Olomouckej univerzity. Cieľom bola problematika vzdelávania nadaných a nadaných s dvojitou
výnimočnosťou.
PRAX – ŠTUDENTKY LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY
11.10.2017 – 8 týždňov, 4 študentky, 1x týždenne na 60 minút
SIMONKA – BC. PRÁCA – úvodné ročníky
PRAX – PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
1 ŠTUDENTKA OBN/AJ
1 ŠTUDENT SLJ/DEJ
19.2.‐6.4.2018
5 náčuvov
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25 hodín výuky + rozbory
PRAX – ŠTUDENTKY LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY
5.3.‐22.4.2018
2. ročník – 3 študentky – 3.A, 3.B, 4.B
1. ročník – 3 študentky – 2.UC, 1.A, 1.B
Šk. psychologičky – CPPPaP Petržalka
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