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Štatistické údaje  

Počet tried a žiakov SZŠ CENADA (stav ku koncu školského roka):   

1.UA (11)  

2.UA (12), 2.UB (11)  

1.A (12), 1.B (11)   

2.A (10), 2.B (6)   

3.A (12), 3.B (12)   

4.A (12), 4.B (11)   

5.A (12), 5.B (13)  

1234.C (7) 

spolu žiakov SZŠ CENADA: 152   

Počet tried a žiakov SG CENADA (stav ku koncu školského roka):  

PRÍMA  (24)   

SEKUNDA (27)   

TERCIA (23)   

KVARTA (22)   

KVINTA (22) 

SEXTA (15) 

SEPTIMA 

spolu žiakov SG CENADA: 133   

Počet pedagogických zamestnancov SZŠ CENADA:    

51 (z toho 6 na MD/RD) 

41 učiteľov 

7 vychovávateľov 

1 pedagogická asistentka 

2 školské špeciálne pedagogičky 

 

Počet odborných zamestnancov SZŠ CENADA: 

1 školská psychologička 

 

Počet pedagogických zamestnancov SG CENADA:  

28 učiteľov (z toho 7 v pracovnom pomere na dohodu)   
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CENADA počas covidu 

Tento školský rok sa niesol v znamení celosvetovej pandémie, ktorá sa u nás začala začiatkom 

marca v minulom školskom roku (2019/2020) a pokračuje až do konca tohto školského roka. 

Žiaci gymnázia boli od októbra 2020 do konca apríla 2021 na dištančnom vzdelávaní. Žiaci 

druhého stupňa, teda piataci, boli na dištančnom vzdelávaní od novembra do polovice apríla. 

 

Žiaci prého stupňa a žiaci úvodných ročníkov sa vyučovali prezenčne, s malou 

niekoľkotýžňovou prestávkou v mesiacoch január a február. 

 

Školské a spoločné aktivity sa nerealizovali a všeobecne školské aktivity boli obmedzené, po 

väčšinu školského roka neboli povolené. Tešili sme sa aspoň menším výletom v rámci tried či 

ročníkov v neskorších jarných mesiacoch. Ku koncu školského roka sme už mohli, za dodržania 

pandemických opatrení, realizovať aj niektoré CENADA školské akcie. 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti má preto tento rok inú štruktúru, ako v predošlých 

rokoch. Ťažisko je na textoch, v ktorých pedagógovia popisujú jednotlivé hodiny alebo akcie či 

triedne zážitky. 
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Dištančné vzdelávanie 

úvodné ročníky: 

Deti najviac bavilo čítanie Pippi Dlhá pančucha a Traja pátrači. Vtedy chodili počúvať aj súrodenci. 

Figúrkovú školičku som odučila na základe prezentácie, kde mi deti hovorili, kam mám jednotlivé 

figúrky posúvať. Túto aktivitu mali najradšej. 

prvý stupeň: 

Druháci absolvovali dištančné vzdelávanie iba niekoľko týždňov vo februári. Podľa  slov detí to bola pre 

nich príjemná zmena. Mali sme štyri hodiny denne. Zvládli sme matematiku, slovenčinu, prvouku aj 

výchovy. Cvičili sme napríklad pred kamerami, každý vymyslel nejaký cvik. Ukazovali sme si navzájom 

naše domáce zvieratká. Do dištančného vzdelávania nám svojimi vedomosťami prispeli aj starí rodičia, 

keď sme sa učili na prvouke o včelách. 

Štvrtákov práca touto formou bavila, užívali si, že môžu využívať na prácu počítač. Pracovali sme s 

učebnicami, ale často som do vyučovania zahrnula prezentácie. Deti sa zapájali do vyučovacích hodín 

a dodržiavali pravidlá správania sa (hovoril jeden). Po návrate konštatujem, že si hovorenie/skákanie 

do reči kompenzovali až do konca školského roka. 

 

gymnázium: 

V rámci predmetu umenie a kultúra nám dištančné vzdelávanie prinieslo nové možnosti spoznávania 

umenia – napríklad sme si so študentmi mohli v Teamse vytvoriť vlastnú online galériu. Každý študent 

vložil do pripraveného dokumentu fotografiu alebo obrázok umeleckého diela. Okrem toho sa otvorili 

nové možnosti objavovania svetových galérií cez aplikáciu Google Arts&Culture. Počas prezenčného 

vzdelávania sa študenti mohli stať na chvíľu impresionistickými alebo avantgardnými umelcami 

a vyskúšať vytvoriť umelecké dielo inšpirované najznámejšími umeleckými dielami.   

 

Dištančné vzdelávanie malo v tomto školskom roku svoje pozitíva. Deti mohli na hodinách konverzácie 

anglického jazyka konverzovať v menších skupinkách vďaka “breakout rooms” cez Teams. Ako učiteľ 

som mohla vkročiť do ktorejkoľvek miestnosti a žiakom pomôcť, ak to bolo potrebné. Taktiež som 

využívala krátke príbehy alebo rozprávky a deti si mohli vybrať, či si chcú príbeh vypočuť, pozrieť alebo 

prečítať. Vždy dostali na výber niekoľko možností a po aktivite sme sa spoločne porozprávali a zazdieľali 

si v krátkosti príbeh. 

 

Je zvláštne hľadať pozitíva späté s telesnou výchovou počas dištančného vzdelávania, ale je krásne, že 

sa našli. Najväčšie pozitívum je zvýšená aktívna účasť na TV, najmä žiakov ZŠ a zábava pri hraní 

basketbalu alebo futbalu v obývačke s toaletným papierom alebo ponožkami. 
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Triedne akcie a zážitky 

úvodné ročníky: 

 Veľký zážitok mali z koncoročného výletu na Biofarmu v Stupave (cesta autobusom, zvieratá, 

program na farme...) 

    

prvý stupeň: 

Robili sme spoločný adventný kalendár, v ktorom si až do Vianoc nachádzali kúsky obrázkov, ktoré si 

lepili na predtlačený papier. Vytvorili sme si vodičské preukazy na kolobežky na podnet učiteľa TV. 

Spoločne sme pripravovali vianočnú výzdobu: kolektívna výroba vianočnej reťaze a ozdobovanie 

vianočného stromčeka.  

V priebehu dištančného vzdelávania žiaci obľubovali zmeny pozadia. V piatok 5.2.2021 sme sa dohodli, 

že sa žiaci tematicky oblečú podľa výberu pozadia, a tak sme si spravili malý online karneval. 
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gymnázium: 

Školský výlet: Vodárenské múzeum 

Deti strávili deň hraním spoločenských hier v altánku, hraním volejbalu, futbalu či hádzaním frisbee. 

Počas horúceho dňa sa chladili kúpaním vo fontánke.   

 

   
 

   
 

Stretnutie so študentmi vysokých škôl alebo absolventmi 

V marci sme pripravili tri online stretnutia, v ktorom sa naše študentky a študenti kvinty až septimy 

mohli dozvedieť o štúdiu na vysokej škole z pohľadu aktuálneho študenta alebo čerstvého absolventa. 

Rozprávali sme sa o štúdiu ako takom, jeho skĺbení s inými aktivitami, aj o špecifikách jednotlivých 

odborov. Hosťami boli študent marketingovej komunikácie FMK UCM, ktorý bol v danom čase na 

Erasme v Litve, študent internetových technológií FIIT STU a absolventka práva PRAF UK. Na základe 

pozitívnej spätnej väzby sme sa rozhodli v budúcom školskom roku v tejto aktivite pokračovať. 
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Vzdelávanie – aktivity, ktoré sa vyučujúcim 
páčili 

úvodné ročníky: 

Počas dištančnej výučby sme si s deťmi čítali knihu Cirkus Romána. Vždy som im prečítala príbeh, počas 

ktorého vydávali deti zvuky ako zvieratká, napodobňovali pohyby zvierat. Na konci každého príbehu si 

deti mali nakresliť jednu postavu, ktorá v príbehu účinkovala. Následne si obrázok vyfarbili a vystrihli 

a nalepili do svojej vlastnej knihy (tvrdé papiere mali prehnuté, niektorým deťom rodičia strany 

zviazali). Technika, ktorú deti používali sa nazýva decoupage a inšpirovali sme sa samotnými 

ilustráciami v knihe.  

 

prvý stupeň: 

Prváci ‒ matematika  

Na hodinách matematiky sme po návrate do školy začali nacvičovať prostredie schody, a to v blízkosti 

našej školy. Taktiež sme začali s prípravou nášho triedneho autobusu, ktorý sme využívali taktiež na 

hodinách matematiky. 
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Venovali sme sa dlhší čas finančnej gramotnosti. So žiakmi sme sa viackrát hrali hru „Obchod“. Okrem 

nakupovania sme diskutovali aj o tom, kedy sa oplatí/neoplatí nakupovať. Taktiež čo sú to zľavy, 

blackfriday a i. Mohli nakupovať individuálne, ale i spoločne. Medzi sebou si tovar (hračky, pomôcky) 

mohli predávať. 

 

   
 

Druháci – slovenský jazyk, matematika 

Každý piatok sme spoločne s deťmi čítali rovnakú knižku, robili si vlastné obsahy, knižočky s ilustráciami, 

také malé čitateľské denníčky, ktoré si potom brali domov (viaceré deti potom chceli mať prečítané 

knihy aj doma). Na záver sme ešte spoločne rekapitulovali o čom sme čítali a spravili sme si plagáty do 

triedy. 
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Na slovenskom jazyku sme pri téme list napísali listy starým rodičom a šli sme ich poslať na poštu. Deti 

sa oboznámili s tým, ako to prebieha od odoslania listu až po doručenie. 
 

 
 

Na matematike sme si v skupinkách zriadili obchody, mali sme peniaze a obchodovali sme. Deťom sa 

to veľmi páčilo, vypisovali si bločky, robili akcie, bolo to super. 

   
 

Druháci - pozorovanie húseníc a sadenie 

Zaobstrali sme si špeciálnu pomôcku - húsenice motýľa babôčky bodliakovej v poháriku aj so 

špeciálnou stravou. Rástli ako z vody. Deti ich po príchode do triedy každé ráno utekali skontrolovať. 

Nechceli veriť, ako rýchlo rastú. Keď narástli, zakuklili sa. Po desiatich dňoch sa vyliahli motýle, ktoré 

sme vypustili na školskom dvore. 

 
Na hodinách prvouky sme tento rok sadili a pestovali. Vyrástol nám dub, jabloň, hrach, mrkva a fazuľa.  
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Tretiaci ‒ obohatenie 

Na hodine obohatenia v téme Egyptská civilizácia sme sa venovali mumifikácii. Táto téma bola veľmi 

pútavou a v deťoch vyvolala mnohé otázky. Na záver hodiny si deti vyskúšali mumifikáciu spolužiakov 

a učiteliek. 

 
 

 
 

Divadlo pre spolužiakov 

Žiaci si počas hodiny čítania vymysleli divadielko inšpirované prečítaným úryvkom od Tatiany Luckej: 

Môj veľký brat je výmyselník. Počas prestávky upravili triedu na divadlo a zahrali svojím spolužiakom 

divadelné predstavenie. 
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školský klub detí: 

Dištančné štúdium malo výhodu v tom, že sme sa s niektorými deťmi osobnejšie zblížili 

a spoznali. Spolu sme cvičili, tancovali, či vyrábali doma plastelínu, behali po dome a plnili 

rôzne aktivity (ako ukazovanie našej obľúbenej hračky či domáceho zvieratka). 
 

gymnázium: 

Lietajúce vajce – teambuildingová aktivita  

Túto aktivitu sme realizovali v rámci Etickej výchovy v tercii dňa 27. 4. 2021. 

Cieľ je rozvoj tímovej spolupráce: skupinka má za daný časový limit (20 min) skonštruovať z materiálu, 

ktorý dostane, obal na surové vajce, v ktorom vajce „prežije“(t.j. nerozbije sa) voľný pád – (u nás) - z 2. 

poschodia.  

Ako to prebiehalo: deti pracovali v skupinách po 5-tich (rozdelili sa sami) – v každej skupinke bol jeden 

pozorovateľ, ktorý na konci podal feed-back k procesu práce v skupine. Po uplynutí času pozorovatelia 

vyšli pred školu na chodník, kde postupne „pristávali“ modely. Zo štyroch vajec prežili tri. Na záver sme 

si zhodnotili aktivitu – každý pozorovateľ zreferoval o tom, ako to v jednotlivých skupinkách 

prebiehalo. 

Záver: ako je vidno z fotografií – deti si to veľmi užili :) – podstatné bolo, že boli všetci do jedného 

aktívne zapojení a mali z toho radosť.  
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Učenie vonku mimo budovy školy 

Po návrate z dištančného vzdelávania sme v rámci tried chodili na hodiny v okolí školy – či už išlo o 

komunitnú hodinu, etickú alebo matematiku. Motivuje ma to aj do budúcna realizovať viac hodín 

vonku. 

Ku koncu školského roka sme na matematike riešili matematické prechádzky. To znamená, že sme si v 

okolí školy vybrali nejaký objekt (napr. hojdačka, dopravná značka, fontána ... ) a k nemu vymysleli 

matematickú úlohu, ku ktorej sme priložili fotku. Na ďalšej hodine sme sa išli prejsť a pri vybraných 

objektoch sme sa zastavili a riešili vymyslené úlohy. 

 
 

Fyzika – pokusy 

Po týždňoch dištančného vzdelávania sme sa v máji dostali do školy, kde sme si mohli vyskúšať a overiť 

to, čo sme sa dovtedy dozvedali na hodinách fyziky len cez počítačové simulácie a programy.  

V tercii sme mohli prakticky zistiť, ako sa svetlo láme na šošovkách, a kde má spojka ohnisko. 

   
 

Kvarta a kvinta zas mohli svoje vedomosti o elektrických obvodoch využiť na zostrojenie 

elektronických hier pre svojich mladších spolužiakov. 
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V sekunde sme si zas upiekli zmrzlinu a žiaci prímy skúsili využiť vlastnosti látok v rôznych zariadeniach 

- či už to bol hydraulický zdvihák, „samonapĺňací“ pohár, alebo autíčko na balónový pohon. 
 

 
 

Informatika 

Žiaci Prímy a Sekundy skúmali svet nevidiacich a ich prácu s počítačom.  Následne vytvárali ozvučené 

hry pre nevidiacich v prostredi Scratch. 

Skupina pokročilých programátorov z Kvinty a Sexty riešila matematicko-informatické úlohy z projektu 

Euler, vykresľovali trojrozmerné funkcie či fraktálne útvary.   

Skúmali sme nové hrozby digitálneho sveta a vlastnoručne sme si vyskúšali, že naprogramovanie 

počítačového vírusu nemusí byť zložité.   

Tabuľkový editor sme využili na porovnávanie vzdialeností, ktoré musia rôzne plodiny prekonať pri ich 

dovoze na Slovensko alebo pri plánovaní výpravy mladého športového družstva na majstrovstvá. 

 

Fyzika – dištančné vzdelávanie 

Na fyzike sme pracovali veľa s appletmi, v ktorých sme objavovali prírodné zákony. Takýmto spôsobom 

si deti mohli opakovať experimenty aj sami doma a neboli viazané na naše laboratórium. 

Experimenty robené počas dištančného v laboratóriu boli prenášané pomocou videokamery 

a záznamy z nich boli deťom po hodine k dispozícii. Napríklad objavovanie vzťahu pre prácu na kladke. 
 

 
 

Platforma Teams ponúkla novú funkciu rozbitia hovoru na malé podhovory (Break out the rooms) čím 

sa podarilo znovu naštartovať skupinovú prácu detí a učiteľ mohol ovládať kedy sú v menších 

miestnostiach a kedy sa zhromaždia znovu na centrálnom hovore. 

Školou zakúpené grafické tablety neuveriteľne zjednodušili prácu počas online hodín keďže takmer 

plnohodnotne nahradili písanie na tabuľu.  
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Špeciálno-pedagogické aktivity 

Program INPP 

Na začiatku programu sme spoločne so špeciálnou pedagogičkou u druhákov orientačne zistili, ako sú 

na tom deti v oblasti čítania s porozumením, prepisu, diktátu, odkresľovania či prevádzania rôznych 

špecifických pohybových činností. Následne začali druháčikovia cvičiť každý deň v triede spolu so 

svojou triednou učiteľkou špeciálne cviky, ktoré sa menia každých 6 týždňov. Cviky školského programu 

INPP stimulujú okrem iného rovnováhu a koordináciu tela, zmyslové systémy, posilňujú svalstvo celého 

tela, čo má následný pozitívny vplyv na čítanie, písanie, pamäť, pozornosť, vnímanie, sústredenie. 

S cvičením budeme pokračovať v 3. ročníku. 

Senzorická integrácia v triedach úvodných ročníkov 

SI prebiehala každý piatok, realizovali ju špeciálne pedagogičky. Cvičenia sa uskutočňovali  vonku a po 

uvoľnení opatrení aj v telocvični. S deťmi sa cvičilo aj online počas dištančného vzdelávania s 

pomôckami vyskytujúcimi sa bežne doma. 

Cvičenia boli zamerané najmä na vestibulárny systém (rovnováha, gravitačná istota, motorické 

plánovanie, držanie tela, posturálna kontrola, svalový tonus, očné pohyby..), proprioceprívny systém 

(vnímanie svojho tela, telesná schéma, schopnosť odhadnúť vzdialenosť, silu, ťah, tlak..) a taktilný 

systém. 

Senzorická integrácia je dôležitou schopnosťou pre proces učenia. Je to proces, pri ktorom náš mozog 

spracováva, triedi a organizuje všetky zmyslové podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Ak 

tento proces funguje a podnety sú spracované správne a primerane, náš organizmus na dané podnety 

aj správne reaguje. 
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Celoškolské akcie 

Beží celá CENADA 
14. september 2021 

Už ôsmy ročník podujatia sa uskutočnil v Líščom údolí a len pre druhý stupeň a gymnázium. Kvôli 

protipandemickým opatreniam prvý stupeň a úvodné ročníky zostali v blízkosti školy, kde si okrem 

iných pohybových aktivít vyskúšali aj bežecký labyrint. Opatrenia ovplyvnili aj niektoré zvyčajné 

sprievodné akcie, ale aj tento rok sa staršie deti mohli zapojiť do tradičných disciplín: orientačného 

behu, šprintu na 100 metrov na čas alebo si zahrať futbal, volejbal, či frisbee. V peknom počasí na trať 

hlavnej disciplíny - behu v lese na 4 km okruhu vyrazilo dovedna 22 tímov. Všetci sa v poriadku vrátili 

do cieľa a tešili sa z pohybu a času strávenom s priateľmi na čerstvom vzduchu. 
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Šachový deň CENADA   
Podobne ako po minulé roky aj tentoraz bol program šachového dňa zostavený samostatne pre ZŠ a 

GYM. Súčasťou šachového dňa pre ZŠ bol šachový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 34 žiakov prvého až 

štvrtého ročníka. Pre mnohých z nich to bola prvá turnajová skúsenosť "naživo", kedy si mohli vyskúšať 

hru so šachovými hodinami a skutočnými turnajovými pravidlami. Aj keď niektoré z detí boli so svojím 

výkonom spokojní viac, iní menej, všetci si z turnaja odniesli cenné skúsenosti, ktoré budú môcť 

v budúcnosti zužitkovať. 
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Pre deti, ktoré sa nechceli zúčastniť turnaja, boli v triedach pripravené úlohy šachovej olympiády 

a rôzne aktivity s tematikou šachu – niektorí v rámci tvorivých dielní vyrábali šachové figúrky z rôznych 

materiálov, iní piekli šachové koláčiky, niektorí sa radšej zúčastnili rôznych šachových hier.  
 

          

 

Pre GYM bol v rámci šachového dňa pripravený špeciálny turnaj družstiev, v ktorom mali súťažiaci 

preukázať nielen svoje šachové, ale aj športovo-pohybové zručnosti a dôvtip. Šachové figúrky do svojej 

partie si museli vysúťažiť v troch rôznych disciplínach – šachového strelca mohli získať hodom lopty na 

kôš a na bránu, jazdca získali len vzájomnou spoluprácou pri pohybovej aktivite a vežu zas správnymi 

odpoveďami na nevšedné hádanky. S takto získanými figúrami si potom mohli sadnúť za šachovnice 

k partii, ktorá mala tiež nezvyčajné pravidlá. Možno aj práve takéto netradičné poňatie šachu prispelo 

k tomu, že do turnaja sa zapojilo 12 družstiev (vrátane vyzývajúceho učiteľského tímu). 

Študenti, ktorí sa turnaja nezúčastnili, si mohli v kinosále pozrieť šachový film a zahrať si šach, či rôzne 

šachové hry nesúťažne. 
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Šachový deň sa teda aj tento rok stretol s kladnou odozvou, čoho dôkazom sú nielen fotografie, ale aj 

nasledujúce dva dni v škole – takmer v každej triede alebo na chodbe sme mohli nájsť študentov 

s rozloženou šachovnicou a sediacich nad rozohratou šachovou partiou. 

 

Prezentačné dni 
22., 23., 25. a 28. Júna 2021 

V závere roka sa nám podarilo zrealizovať Prezentačné dni, v ktorých teraz prezentovali žiaci a študenti 

5. ročníka a gymnázia. Na svojich projektoch pracovali aj počas dištačného vzdelávania, aj keď nebolo 

do posledného mesiaca isté, v akej finálnej forme a či Prezentačné dni prebehnú. Skladali sa zo 4 

tematických dní: Európsky deň, Euro-ázijský deň, Americký deň a Deň ostatných svetových oblastí. 

Nakoľko aj kapacita kinosály bola vzhľadom na opatrenia obmedzená, využili sme možnosť 

streamovania do tried. 
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Projekty 

EDUMEDIATEST 

15.-21. mája 2021 

Študentky a študenti sa zúčastnili mapovania situácie v oblasti mediálnej gramotnosti. S projektom nás 

oslovila Rada pre Vysielanie a Retransmisiu, ktorá sa zapojila do projektu EDUMEDIATEST na 

skvalitnenie mediálneho vzdelania európskych žiakov a študentov vo veku od 14 - 18 rokov. Zastrešuje 

ho Európska komisia a participujú na ňom okrem Slovenska organizácie z ďalších šiestich európskych 

krajín: Chorvátska, Španielska, Francúzska, Grécka, Írska a Portugalska. Okrem výsledkov prieskumu 

sme tak získali aj prehľad o postojoch našich študentov v danej oblasti a tiež výukové materiály, ktoré 

sa tejto téme venujú. 

Monitoringy 

CENADA nepodporuje účasť na porovnávacích testoch a monitoroch, pretože smerujú vzdelávanie 

k zameraniu na výkon, čo je v rozpore s našou snahou o vytvorenie bezpečného vzdelávacieho 

prostredia – zameraného na proces vzdelávania, vnútornú motiváciu a prirodzenú kooperáciu. Žiakov 

špecificky na tieto aktivity nepripravujeme, pretože nepokladáme úspech na porovnávacích testoch 

a monitoroch za cieľ vzdelávania. 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zš 

Testovanie sa neuskutočnilo z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19. 

  

Testovanie žiakov 9. Ročníka 

Testovanie sa neuskutočnilo z dôvodu pandemickej situácie COVID - 19. 
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Súťaže 

CENADA nepodporuje účasť žiakov na predmetových súťažiach, ale žiakom ani nebráni, naopak, 

odporúča im účasť ako skúsenosť (práca v strese, vysporiadanie sa s konkurenciou a pod.). Účastníci 

súťaží nemajú v CENADe žiadne výhody ani výsady. Súťaže podľa nás majú byť prostriedkom na získanie 

zážitkov, posilnenie koncentrácie pozornosti v strese, zažitie napätia ale i radosti, poučenie sa 

a posilnenie. Účasť na súťažiach by mala vychádzať z motivácie samotného žiaka/študenta, nie z tlaku 

na uspenie v súťaži s cieľom získať body na prijímacie pohovory alebo prilepšenie známky v danom 

predmete a pod.  

Šachové súťaže 

Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok v online šachu 

kategória ZŠ - 22. 11. 2021: účasť – 16 žiakov 
kategória SŠ - 19. 2. 2021: účasť – 2 študenti 
správa na https://sachovaakademia.sk/prve_online_majstrovstva_zakladnych_a_strednych_skol_2020/ 

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v šachu DRUŽSTIEV základných a stredných škôl 

kategória ZŠ - 21. 2. 2021  

kategória SŠ - 19. 2. 2021: mali sme trojčlenné družstvo 

Zo správy na https://sachovaakademia.sk/majstrovstva_ba_kraja_skol_online_sach_2021/: 

Turnaj MBA 5-členných družstiev ZŠ sa hral v nedeľu 21.2.2021 od 17:00. Z takmer dvoch stoviek 

prihlásených hráčov sa do turnaja zapojilo nakoniec 185 žiakov a žiačok z 31 základných škôl. Na rozdiel 

od súťaže stredných škôl boli v súťaži základných škôl aj oveľa početnejšie tímy. Najväčší tím, až 20 

hráčov, postavila do turnaja SZŠ a OG CENADA. Kvantitu do medailového umiestnenia sa podarilo 

pretaviť početnému tímu SZŠ a SG CENADA BA4, ktoré nazbieralo spolu 82 bodov. 

  

MSR v šachu DRUŽSTIEV základných a stredných škôl 

kategória ZŠ - 18. 4. 2021  

kategória SŠ - 17. 4. 2021: mali sme dvojčlenné družstvo 

zo správy na https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=30&detail=3829&: Bronzové medaily 

budú zaslané do školy SZŠ a SG CENADA Bratislava 4, kde je predmet Šach súčasťou riadneho 

vyučovania, čo sa prejavilo aj na početnej účasti až 9-tich hráčov z tejto školy. 

Logická olympiáda 

školské kolo: 

Kategória A (1.-4.ročník, zapojili sa všetky triedy) prebehla 29.04.2021. Do finále postúpili dvaja žiaci. 

Kategória B (5. ročník-kvarta, zapojili sa všetky triedy) prebehla 04.05.2021. Do finále  postúpili dvaja 

žiaci.  

Celoslovenské finále logickej olympiády prebehlo online 09.06.2021 – umiestnenie našich žiakov: 

kategória A: 25. miesto a  34. miesto  

kategória B: 3. miesto a  66. miesto 

Pytagoriáda 

Školské kolo 9.-10.12.2020: Školské kolo na 1. stupni prebehlo v bežnej forme, v ostatných ročníkoch 

online v rámci dištačného vzdelávania. Toto kolo zaraďujeme do hodín matematiky a zúčastňujú sa 

ho tak všetci žiaci tretieho ročníka až tercie, pričom Pytagoriádu využívame na vyskúšanie si práce 

pod časovým stresom. Celkovo sa zúčastnilo cez 100 žiačok a žiakov školy. 

Do okresného kola 13. a 14.6.2021 postúpili traja najúspešnejší žiaci v každej kategórii. Umiestnenia: 

https://sachovaakademia.sk/prve_online_majstrovstva_zakladnych_a_strednych_skol_2020/
https://sachovaakademia.sk/majstrovstva_ba_kraja_skol_online_sach_2021/
https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=30&detail=3829&
https://lichess.org/team/szs-a-sg-cenada-bratislava-4
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P3 – 7., 8., 22. miesto 

P4 – 4. a 23. miesto 

P5 – 11., 23. a 41. miesto 

P6 – 14. a 39. miesto 

P7 – 2., 18. a 34. miesto 

P8 – 14., 17. a 21. miesto 

Matematická olympiáda 

Domáce kolo prebieha riešením 2x3 úloh v rámci niekoľkých mesiacov. Spoločne sa zúčastnilo 14 

žiakov a študentov, pričom niektorí okrem svojej kategórie riešili aj kategórie určené pre vyššie ročníky. 

Okresné kolo v kat. Z5-Z9 nadväzuje na domáce kolo. 

Výsledky v rámci kategórií – úspešní riešitelia: 

Z5 – 2x 18. miesto, 36. a 44. miesto 

Z6 – 6. a 10. miesto 

Z7 – 12. miesto 

Z8 – 1., 6. a 19. miesto 

Z9 – 1. miesto 

 

Školské kolo je určené pre vyššie gymnázium v kat. A, B a C, zúčastnili sa 4 študentky a študenti, ktorí 

postúpili do krajského kola všetci. V rámci dištačného vzdelávania prebiehali obe kola online. Krajské 

kolo – výsledky úspešných riešiteľov: 

kat.A – 6., 22. a 29. miesto 

kat B – 1. a 3. miesto 

kat C – 1. a 8. Miesto 

 

V kat. A s v celoštátnom kole naša študentka umiestnila ako úspešná riešiteľka na 18. mieste a dostala 

sa do výberového sústredenia MO. 

 

Európska matematická olympiáda dievčat 2021 - 2. miesto 

https://www.egmo.org/people/person1925/ 

 

Matematický náboj 

Matematický 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, tento rok v online 

prostredí. Náš tím v kategórii Junior sa v rámci medzinárodného rebríčka 23.4.2021 umiestnil na 52. 

mieste z celkového počtu 591 tímov. 

 

Pikopretek 

Po iné roky v lese, nateraz súťažiaci počas 90 minút prechádzali interaktívnym online prostredím a v 

ňom riešili zaujímavé logické úlohy. 12. mája 2021 sa naše tímy umiestnili: 

kat. 6 – 15. miesto 

kat. 7 – 8. miesto 

kat. 8 – 23. Miesto 

 

Attomat 

Attomat je online individuálna matematická súťaž (5. roč. – kvarta), ktorej sa zúčastnilo 8 našich 

študentov, ale aj niekoľko rodičov v kategórii OPEN. V tomto školskom roku pebehla súťaž 4-krát. 

https://www.egmo.org/people/person1925/
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Čo vieš o hviezdach (astronomická súťaž) 

Tento rok sa naši žiaci a študenti prvýkrát zúčastnili tejto súťaže, určenej pre nadšencov astronómie. 

Súťaž prebiehala online 6. mája 2021 (obe kolá) s umiestnením: 

krajské kolo: 

kat. 1 – 2., 3., 4. miesto 

kat. 2 – 3. a 4. miesto 

celoslovenské kolo: 

kat. 1 – 52., 59., 69. miesto 

kat. 2 – 69. a 74. miesto 

 

Informatika 

Prvá európska IT olympiáda dievčat 2021 - 3. Miesto 

 

 

Fyzikálna olympiáda 

- kategória D – úspešný riešiteľ – krajské kolo 

- kategória F – okresné kolo – 1. miesto 

 

Pikofyz, FKS (Fyzikálny korešpondenčný seminár) – účasť troch žiakov 

Vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov 

Tradične ako každý rok sa naši noví kolegovia vzdelávali: 

Rešpektovať a byť rešpektovaný pod vedením lektorov Pavel a Tatiana Kopřivoví 

Vyučujúce z prvého stupňa a vyučujúci matematiky na druhom stupni a gymnáziu sa zúčastnili školení 

Hejného matematiky. 

 

Ďalej sa naši pedagógovia počas školského roka zúčastnili týchto seminárov: 

 

Semináre o vzdelávaní: 

• webinár Hodnoty a postoje. Patria do tried? (Človek v škole (globálne vzdelávanie, človek 

v ohrození)) – 2.11.2020 

• The pronunciation of American English (University of California) - cca 20hod 

• Ako v triede čítať pre radosť (ŠPÚ) - 1h, január 

• Ako rozhýbať žiakov za počítačom? (ŠPÚ)- 1h, február 

• webinár Rešpektovať a byť rešpektovaný (Inspire Academy) - 2 hod, február 

• Tabuľka 100 v Hejného metóde (Indícia) - 2 x 45 min, 11.2. 

• Súčtové trojuholníky (Indícia) - 2 x 45 min, 11.2. 

• Hejného aritmetické prostredia - 4x 45 min, 11.2. 

• Ako metodicky pracovať s príbehmi počas dištančného vzdelávania? (ŠPÚ, Učíme na diaľku, 

Post Bellum) ‒ 16.2. 

• Škola inak - ako učiť prvostupniarov online (Živica) - 1h, marec 

• Ako využiť PowerPoint na tvorbu didaktických hier (education.microsoft.com, Vzdelávame 

pre budúcnosť)  – 1hod, marec 

• Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ (Indícia) ‒ 16 x 45min, 5.-8.3. 

• webinár Learn and Explore (Oxford University Press) - 3.5hod, 27.3. 
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• Funkčné vzdelávanie, rozširujúci modul, Projektový manažment (MPC Bratislava) - 30h, 

marec-jún 

• Zošit One note na 1.stupni (education.microsoft.com, Vzdelávame pre budúcnosť) – 1hod, 

apríl 

• webinár Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest? (Otevřeno Brno) - 1.5hod, 28.4. 

• webinár Komunikácia a konflikty (nielen) v škole (Komenského inštitút) – 1hod, 5.5. 

• webinár Rovnice, vzorce, grafy a funkcie v Office 365 – 12.5. 

• webinár + workshop Ako rozvíjať kritické myslenie na vyučovaní? (Akadémia kritického 

myslenia) ‒ 13.5.  

• webinár Ako hodnotiť žiakov vnímavo a užitočne (Komenského inštitút, Nadácia Pontis a 

Učiteľ Slovenska) – 1.5hod, 13.5 

• Konferencia Hurá von! (vzdelávanie v súvislostiach a s využitím vonkajšieho prostredia) 

(Živica) ‒ 25.5 

• Transformácia emócií - metodický webcast (Coachingplus) -1.5hod, 25.5  

• webinár Hodnotenie ako dar (hodnoťte viac než známkou s Ľubicou Noščákovou) 

(Komenského inštitút) ‒ 7.6.  

• Letná škola pre začínajúcich učiteľov na Zaježovej (Komenského inštitút) -  6.-9.7.  

 

Špeciálno-pedagogické semináre: 

• Autizmus a zmyslové vnímanie (3Lobit) 

• Rečové a pohybové hry na podporu sebavedomia a osobnosti (ProSolutions) 

• Školský špeciálny pedagóg – začíname (Inklucentrum) 

• Význam vzťahovej väzby u deti s autizmom (Autisti Prešov) 

• Ranné kruhy vo vyučovaní (Inklucentrum) 

• Mediácia žiackych konfliktov prostredníctvom nenásilnej komunikácie (Inklucentrum) 

• Aspergerov syndróm – na ZŠ a SŠ (Andreas) 

• Jak rozhýbat mozek (Eyridis) 

• Nenásilná komunikácia (Inklucentrum) 

 

Stáže študentov, návštevy, diplomové práce a 
projekty realizované v cenade 

SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX  - ANGLICKÝ JAZYK 

rozsah: 20 hodín na ZŠ a GYM z anglického jazyka ( p.uč. Elena Bakošová) 

2 študentky  

 

SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

rozsah: 1 mesiac na ZŠ, triedy 4.B. (p.uč.Dáša Zelenková) a 1.A. (p.uč.Martina Vnučková) 

2 študentky 

 

DOBROVOĽNÉ ZAPOJENIE SA DO MONITORU 9 a poďakovanie od NÚCEM 

testovanie9 <testovanie9@nucem.sk> 

Uto 15. 6. 2021 14:36 

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 
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vážená pani koordinátorka, vážený pán koordinátor, 

 dovoľte nám poďakovať Vám za súčinnosť a zapojenie Vašej školy do Monitoringu NÚCEM 2021: 

Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov, ktorý bol realizovaný v termíne od 31. 05. 2021 do 11. 

06. 2021.  

Cieľom monitoringu bolo získať spätnú väzbu od žiakov, na základe ktorej vyhodnotíme dopad 

dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí deviatakov na Slovensku. Veríme, že získané dáta nám 

zároveň poskytnú dôležité podklady pre nastavenie vzdelávacieho obsahu v najbližších školských 

rokoch. 

Do monitoringu sa zapojilo vyše 12 tisíc žiakov zo 476 škôl. 

Každej zapojenej škole poskytneme do 30. 06. 2021 výsledky z jednotlivých testov na úrovni žiaka, 

školy a celkového priemeru reprezentatívnej vzorky, ktoré budú pre každú školu prístupné 

prostredníctvom platformy EduPage. 

Výsledky nájdete v časti Monitoring – NÚCEM, kde v hornej lište po kliknutí na ikonu Úspešnosť 

žiakov/Úspešnosť školy nájdete informácie o výsledkoch žiaka/školy v rámci jednotlivých školou 

realizovaných testov. 

Testy, ktoré boli použité pri realizácii monitoringu, nebudú zverejňované, pretože slúžia ako 

výskumný nástroj, ktorý je súčasťou dlhodobého výskumného zámeru. 

Výstupy z dotazníka na úrovni školy budú sprístupnené až po celkovom štatistickom spracovaní 

a analýze dát. 

Výsledky monitoringu spracované na úrovni celého Slovenska plánujeme zverejniť v septembri 

2021. 

 Ďakujeme Vám a Vašim žiakom za aktívnu spoluprácu a prajeme úspešný záver školského roka. 

 S pozdravom 

 Odbor národných meraní 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 

URL: www.nucem.sk 

 

 

 

 

http://www.nucem.sk/

