Školský časopis Základnej školy, Nábrežná 95, Nové Zámky

mimoriadne vydanie pre predškolákov 2020/2021

Vaše triedy
v 1.ročníku:

s 2 cudzími
jazykmi
s rozšíreným
vyučovaním
anglického jazyka

Hejného metóda
Jazyky
Šport
Programovanie
Certifikát z ANJ
Vyučovanie Lego kockami

Milí predškoláci!
Volám sa Vedko Edko a chcel by som
Vám predstaviť našu Základnú školu,
Nábrežná 95, Nové Zámky. Chodí
sem veľa detí. Som však veľmi rád, že
získam nových kamarátov – Vás!
V škole sa naučíte nielen čítať a písať,
ale aj rozprávať cudzími jazykmi, na
matematike počítať pomocou Hejného
metódy. Veľa zábavy zažijete aj
v telocvični a môžete využiť aj saunu.
V počítačových miestnostiach sa
naučíte programovať s Emilom, na
matematike a prírodovede si pomôžete
Lego kockami. Vyučovaním Vás budú
sprevádzať milé pani učiteľky.
Nezabudnite, hneď ráno sa ponúkajú raňajky. Doobedie
Vám utečie ako voda a zatiaľ pani kuchárky uvaria
chutný obed. Ja mám najradšej palacinky! A Vy?
Popoludní Vás čaká množstvo zábavy v školskom
klube detí. Keď na Vás zamáva slniečko, zahráte sa na
ihriskách, preliezkach a hojdačkách, ani nebudete chcieť
odísť domov.
Tento časopis ZVONÍ som venoval Vám, predškolákom.
Vaši rodičia, alebo súrodenci, Vám určite pomôžu
prečítať si ho. Nájdete tu dôležité informácie k zápisu do
1. ročníka, zábavné úlohy určené iba pre Vás, prehľad
našich ponúk a aktivít, ktoré s láskou pripravujeme.
Budem sa tešiť, ak sa Vám časopis bude páčiť a uvidíme
sa 2. septembra!
Váš Vedko Edko !
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Prvácke triedy
- Rozšírené vyučovanie anglického jazyka
- Výber dvoch cudzích jazykov
- Športová príprava
- Vyučovanie s Lego kockami
- Hejného metóda
- Programovanie s Emilom
- CLIL metóda
- Zážitkové učenie
- Projektové vyučovanie
- Problémové vyučovanie
- Interaktívne tabule
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Precvič si ručičku. Nakresli let motýľa, včely a osy
ku kvetinkám:

www.zsnabrezna.sk
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Čo hovoria prváci na našu školu?
1. Na čo si sa najviac tešil/-a do školy?
Najviac som sa tešil na nových kamarátov.

Ladislav Juhász, 1.A

Na nových spolužiakov a na všetko,čo sa v škole naučím. Tiež som
sa tešil, že sa po vyučovaní budem hrať v školskom klube. Toto sa
mi aj splnilo.
Dominik Procházka, 1.B
Do školy som sa najviac tešila na nových spolužiakov a pani učiteľku,
že sa naučím čítať, písať a počítať.
Janka Gyénová, 1.C
2. Čo sa ti najviac páči v našej škole?
Najviac sa mi páči, ako je vyzdobená naša trieda, písmenká abecedy
na plagátoch a lego.
Ladislav Juhász, 1.A
Aká je veľká a farebná. A tiež, že všetci učitelia a pani učiteľky sú
vždy veselí. A aj s pánom riaditeľom je zábava, často nás víta v škole.
			
Dominik Procházka, 1.B
V našej škole sa mi najviac páči naša trieda, v ktorej sa dobre cítim
s mojimi kamarátmi.
Janka Gyénová, 1.C
3. Aká je tvoja pani učiteľka a pani vychovávateľka?
Moja pani učiteľka je milá a učí nás veľmi dobre. Aj pani
vychovávateľku mám rád.
Ladislav Juhász, 1.A
Obe sa mi veľmi páčia. Sú usmiate a trpezlivé. Pani učiteľka nás
často chváli, veľa nás už naučila. S pani vychovávateľkou chodíme
skoro každý deň von, čo je super. Vo vnútri nám vymýšľa rôzne hry
alebo si môžeme priniesť aj vlastné, ale to len vtedy, keď poslúchame
a dopredu sa s ňou dohodneme.
Dominik Procházka, 1.B
Moja pani učiteľka Zuzka Paulíková je najlepšia pani učiteľka. Je
milá, dobrá, rozpráva nám rôzne príbehy a ľúbi nás.
Pani vychovávateľka Julka je tiež veľmi milá a dobrá, chodí s nami
von a vyrábame s ňou v družine pekné veci.
Janka Gyénová, 1.C
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Spočítaj a zakrúžkuj správne číslo:
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Rozhovor Vedka Edka s pani učiteľkami 1. ročníka
Akú radu by ste dali ako učiteľka mamičkám budúcich
prvákov?
Mgr. Erika Demová - Pre dobrý štart a úspech dieťaťa v škole
je veľmi dôležité, aby čo najlepšie
zvládlo prechod z obdobia hier k učeniu.
Adaptáciu na školské prostredie zvláda
ľahšie dieťa, ktoré sa na školu teší a je
hrdé, že sa stane školákom. Nároky na
dieťa sa neustále zvyšujú. Do školy by
preto mali nastúpiť deti, ktoré sú na ňu
zrelé. Nástup do prvej triedy zmení život
nielen dieťaťu, ale i celej rodine, preto je
dobré pripraviť sa na túto zmenu včas.
•Rozprávajte sa o škole. Dieťa by malo vedieť, čo ho v škole čaká,
aké sú v nej pravidlá. Treba ho posmeliť tým, že si nájde v škole
nových kamarátov a naučí sa veľa zaujímavého. Nie je vhodné
deti školou strašiť a nahlas vyjadrovať svoje obavy.
•Dôležité je u detí vypestovať potrebné režimové prvky. Vstávať
v určitú hodinu a chodievať spať v rovnaký čas. Vyhradiť si čas
na učenie a písanie domácich úloh. Pripraviť pre dieťa pracovné
miesto so školskými potrebami. Naučiť ich udržiavať poriadok
v školskej taške, poznať svoje školské pomôcky, vystrúhať si
ceruzky a pripraviť veci na ďalší deň. Zo začiatku by malo ísť
o spoločnú činnosť, ktorej cieľom je dieťa naučiť, aby svoje
povinnosti zvládalo samo.
•Buďte trpezliví.
•Dôležitá je pozitívna motivácia. Povzbudzujte a chváľte deti za
každý pokrok.
•Rozprávajte sa s deťmi o prežitom dni v škole, nech cítia váš
záujem a podporu.
•Doprajte im čas na hru, oddych a mimoškolské aktivity, ktoré
ich zaujímajú.
•Nájdite si čas na spoločne strávenú aktivitu – čítanie knižky
pred spaním, prechádzky, hry, šport.
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•Dbajte na dostatok spánku, pobyt na čerstvom vzduchu a zdravú
výživu.
„ Najväčšie dary, ktoré môžeme dať svojim deťom, sú korene
zodpovednosti a krídla nezávislosti.“ (Denis Waitley)
Prečo je podľa Vás dôležitá pani učiteľka v 1. ročníku?
Mgr. Erika Podoláková - Pre prváčikov
zohráva pani učiteľka veľkú úlohu najmä
preto, lebo ona je tou osobou, ktorá ich
sprevádza novým školským prostredím.
Konfrontuje deti s povinnosťami a novými
požiadavkami. Mnohé deti sú v novom
prostredí vystrašené a neisté. Ich učiteľka
sa stáva ich oporou. Prváčikovia svojej
pani učiteľke bezhranične dôverujú a ľúbia
ju celým svojím srdcom. Láska a nadšenie
spôsobujú, že sa deti učia zo začiatku
výlučne pre ,,svoju“ pani učiteľku. Ak vie v dieťati vzbudiť lásku
ku škole, umožní mu zažívať úspechy a radosť z dosiahnutých
výsledkov. Vplyv prvej učiteľky je teda veľmi dôležitý.
Čo je pre Vás najdôležitejšie vo vzťahu učiteľ - prváčik?
Mgr. Janka Zajíčková - Kvalita vzťahu medzi učiteľom a
prváčikom
hrá významnú úlohu vo výchovno-vzdelávacom
procese. Nevyhnutnou podmienkou utvorenia správneho vzťahu
učiteľa k prváčikom je láska k deťom. Táto láska k deťom plodí
u učiteľa snahu porozumieť im, vedieť ich pochopiť, priblížiť sa
im, poradiť im, pomôcť, prejavovať o nich starostlivosť. Láska
učiteľa sa musí dopĺňať aj istou mierou trpezlivosti. Učiteľ si musí
získať dôveru prváčika a nesklamať ju. Vzťahy medzi učiteľom a
prváčikom sa budujú prostredníctvom úcty. Jedným zo spôsobov
získavania úcty je aj empatia, teda schopnosť porozumieť
vnútru žiaka, snaha o jeho
pochopenie a precítenie.
Prváci
svojej
učiteľke
jednoducho
bezhranične
dôverujú. Každá učiteľka
miluje ,,svoje“ deti a chce
im zo srdca pomáhať, aby
ich štart v škole bol čo
najúspešnejší.
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Vedko Edko spovedá našich rodičov
1. Prečo ste svoje dieťa zapísali do našej školy? Ktorý aspekt bol pre vás rozhodujúci?
2. Ktoré aktivity na vyučovaní zaujali vaše deti?
3. Čo by ste odkázali rodičom, ktorí sa práve rozhodujú, do ktorej základnej školy majú zapísať
svoje dieťa?
p. Veronika Juhászová z 1.A
1. S Lackom sme prešli prípravou pre predškolákov v niekoľkých základných školách. „Okukali“ sme
a popýtali sme sa pár známych. Oslovila nás ZŠ Nábrežná prístupom učiteľského kolektívu, dobrou
energiou a atmosférou. Rozhodlo športové zameranie školy a Lego krúžky.
2. Lacka zaujali všetky. Má rád prácu s interaktívnou tabuľou.
3. Rodičom odkazujem, aby sa rozhodovali podľa srdiečka s maximálnym prihliadnutím na dieťa. Dať
dieťa do školy len preto, že ju máme „pod oknami“ alebo „išlo mu tam veľa spolužiakov zo škôlky“ ,
nemusí byť vždy správnou voľbou.
p. Darina Litavská z 1.A
1.Pre túto školu sme sa rozhodli, lebo sa nachádza blízko nášho bydliska. Navštevovala som ju aj ja a
bola som spokojná.
2. Synovi sa páči, keď sa učia na koberci.
3. Odkázala by som, že som spokojná s vyučovacími metódami a prístupom učiteľov ku žiakom.
p. Silvia Cviková z 1.A
1.Rozhodla som sa pre vašu školu z dôvodu, že som ju navštevovala aj ja. Starší syn ju tiež navštevuje.
Podľa môjho názoru je top školou, ktorá dbá na športové a mimoškolské aktivity, stravu a modernizáciu
vyučovacieho procesu. Vymýšľate pre deti a venujete sa im, aby strávené roky vo vašej škole boli
rozmanité.
2. Môj syn má rád matematiku a písanie. Páčia sa mu aktivity, ktoré robia na týchto hodinách. Má veľmi
rád futbal, ktorý hrávajú v ŠKD.
3. Ostatným rodičom by som chcela odkázať, že táto škola je top v Nových Zámkoch. Má krásne nové
vybavenie a tých najlepších učiteľov. Ja som s ňou spokojná už 20 rokov. Ďakujem!
p. Adriana Mančušková z 1.B
1. Svojho syna sme zapísali do ZŠ Nábrežná najmä kvôli pozitívnym referenciám od priateľov a
známych, ktorých deti navštevovali túto školu. Druhým nemenej dôležitým dôvodom bolo, že syn sa
zúčastňoval rôznych aktivít pre predškolákov, ktoré táto škola organizovala. Zoznámil sa s prostredím a
s viacerými pedagógmi. Na začiatku školského roka tak prichádzal do už pomerne známeho prostredia.
Veľmi sa mi tiež páči spôsob hodnotenia prváčikov. Kým iné školy hodnotia prvákov známkami, táto
škola používa na hodnotenie pečiatky s motívmi, podľa dosiahnutého výsledku. Vnímam to ako citlivejší
spôsob v porovnaní so známkami. Podľa skúseností našich známych sa ZŠ Nábrežná zameriava na
zážitkové učenie, málo zbytočného memorovania, veľa praktických cvičení, čo je najlepší spôsob na
zvládnutie odborných predmetov.
2. Synovi sa páči najmä tematické vyučovanie napr. na Halloween alebo na Mikuláša, keď im pani
učiteľka pripraví podklady s danou tematikou na každú vyučovaciu hodinu. Tiež obľubuje aktivity na
interaktívnej tabuli. Žiaľ, kvôli súčasnej situácii, je veľa aktivít obmedzených alebo úplne pozastavených.
Verím však, že čoskoro sa budú môcť obnoviť športové aktivity a Lego krúžok, ktoré sa mu budú určite
tiež páčiť.
3. Odporúčam poradiť sa s inými rodičmi vo svojom okolí, čo sa im a ich deťom na škole páči a nepáči.
Využiť tiež možnosť navštíviť školu pri rôznych podujatiach. Niektoré školy organizujú športovú, aj
inú prípravu pre predškolákov. Pri týchto príležitostiach majú deti a rodičia možnosť stretnúť pedagógov,
vidieť ich prístup k deťom, pozrieť si priestory školy, zistiť možnosti záujmových krúžkov, ktoré škola
ponúka.
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p. Mária Hajdušková , 1.B
1. Spokojnosť staršieho syna, ktorý na školu prestúpil, ukážkový prístup pedagógov k deťom a ich
potrebám, množstvo krúžkov a možnosti športovania. Dôležitá je tiež komunikácia medzi rodičmi a
vyučujúcim, ktorú hodnotím veľmi kladne.
2. Názorné predvádzanie vyučovanej látky hravou a ľahko pochopiteľnou formou, spôsob komunikácie
s deťmi a forma ich zapájania do vyučovacieho procesu. Deti dostávajú priestor pri všetkých
činnostiach, nie sú len pasívnymi pozorovateľmi.
3. Aby sa nerozhodovali len na základe rôznych rebríčkov hodnotenia škôl, ale najmä na základe
vlastného pocitu z pedagógov, vedenia školy, tiež celkového prostredia školy a atmosféry, ktorú škola
vyžaruje. Žiaľ, v dnešnej situácii nie je možnosť návštevy otvorených hodín a výborných akcií, ktoré
ZŠ Nábrežná organizovala, čo je veľká škoda. Verím, že sa čoskoro opäť rozbehnú a všetky deti na
škole ako aj predškoláci si ich užijú.
p. Zuzana Jančová, 1.B
1. Ako väčšina rodičov aj my sme už v škôlke skúmali a zisťovali informácie o školách v našom
okolí. Aj keď je vzdialenosť školy veľmi rozhodujúca, pre nás to dôležité nebolo. Pri výbere školy
zohrali dôležitú úlohu pozitívne referencie o škole a možnosť zoznamovať sa s prostredím školy počas
predškolskej prípravy, ktorú naša Zuzka absolvovala.
A ktorý aspekt bol pre vás rozhodujúci? Určite to boli referencie od známych a tiež pozitívne hodnotenia
kvality školy. Škola ponúka rôznorodé aktivity či už v rámci vyučovania alebo po jeho skončení (či už
sú to vzdelávacie alebo športové).
2.Naša Zuzka je prváčka a musíme povedať, že jej sa v škole veľmi páči. Každý deň príde s niečím
novým, čo pre nich pani učiteľka pripravila. Hodiny sú kreatívne a vedené hravou formou.
3. Rodičom by sme odkázali, nech určite navštívia školu počas dňa otvorených dverí a nech absolvujú
predškolskú prípravu, ktorú daná škola pre deti pripravuje. My by sme určite odporučili ZŠ na
Nábrežnej ulici, aj keď sme ešte len na začiatku 9-ročnej cesty. Keď však dieťa chodí do školy a zo
školy spokojné a šťastné, to už hovorí o všetkom.
p. Silvia Čajkovičová z 1.C
1. O voľbe školy v konečnom dôsledku rozhodla práve jej blízkosť k nášmu bytu. Aj pre deti, aj pre
nás pracujúcich rodičov je výhodné prejsť pešo do školy bez použitia auta.
Ale samozrejme sme sa informovali o škole aj od našich známych, ktorí mali len samé pozitívne
názory.
2. Môjho syna zaujala na vyučovacích hodinách prezentácia učiva pomocou obrázkov, prípadne videí,
ktoré výborne dopĺňajú učivo v učebniciach. Dcérka má zase najradšej matematiku, pričom ju najviac
zaujíma či má správny výsledok :).
3. Rodičom, ktorí sa rozhodujú, do ktorej základnej školy zapísať svoje dieťa viem odkázať, že táto
škola má vynikajúcich pedagógov, starostlivého riaditeľa a moderne vybavené pekné triedy, v ktorých
sa deti cítia príjemne.
p. Ľubomíra Beňová z 1.C
1.Rozhodli sme sa na základe pozitívnych odporúčaní a ohlasov našej rodiny, známych a priateľov,
ktorých deti školu navštevujú alebo v minulosti navštevovali. Rozhodujúcim aspektom pre nás bolo,
že škola okrem kvalitného a moderného vzdelávania a vybavenia ponúka deťom aj široké možnosti
aktivít v rámci športových, jazykových krúžkov, lego krúžok, ktoré sú realizované počas školského
klubu detí.
2.Nakoľko naše dieťa navštevuje prvý ročník, je preň všetko nové a teda je ťažké vybrať, ktorá aktivita
na vyučovaní ho najviac zaujala. Baví ho takpovediac všetko. Ak by som však mala vybrať jednu, tak
by to boli isto básničky k písmenkám, ktoré preberajú na vyučovaní.
3.Výber základnej školy na Nábrežnej ulici by som rodičom predškolákov odporučila. Rada by som
vyzdvihla mimoriadne empatický a trpezlivý prístup členov učiteľského zboru, priateľský a zábavný
prístup pani vychovávateliek v školskom klube detí. A na záver musím konštatovať, že škola má aj
vynikajúcu školskú jedáleň.
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Informácie k zápisu detí do 1.ročníka
Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších
udalostí v živote dieťaťa. Aj my si uvedomujeme,
že ide o prvú veľkú zmenu v živote vášho dieťaťa.
Sme radi, že vám môžeme ponúknuť možnosť
zapísať vášho prváčika do našich prvých tried
vedených skúsenými a milými pani učiteľkami.
Zápis sa bude konať 12. a 13. apríla 2021.
Prebieha dopoludnia v čase od 8.00 do 12.00 h
a popoludní od 14.00 do 17.00 h. Bližšie informácie sa dozviete aj
na stránke našej školy www.zsnabrezna.sk.
- Zápis do 1.ročníka priamo v základnej škole – každý
zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný
prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.augusta šiesty rok
života. Potrebné je priniesť si občiansky preukaz a rodný list
dieťaťa. Na stránke našej základnej školy www.zsnabrezna.sk
sa nachádzajú tlačivá (dostupné budú od 1.marca 2021), ktoré si
môžete vopred doma vytlačiť, vyplniť a priniesť so sebou. Vypĺňate
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ a protokol k zápisu.
Pri zápise na našej ZŠ sa zisťuje záujem na povinne voliteľný
predmet náboženská či etická výchova, výber cudzích jazykov,
športovej prípravy a záujem o LEGO kurz.
Všetci prváci v našej základnej škole sa od 1.ročníka učia anglický
jazyk. Vyučovacie predmety prvákov sú hodnotené slovne.
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Online zápis do 1.ročníka - V čase pandémie sa konal
v minulom roku online zápis bez prítomnosti dieťaťa, elektronickou
formou na www.zsnabrezna.sk . Ak by opäť nastala táto situácia,
prihlasovací formulár nájdete na našej stránke alebo priamo v ZŠ,
Nábrežná 95, Nové Zámky po telefonickom dohovore ( na čísle
035/6410 526) za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických
podmienok.
Čo má vedieť budúci prváčik:
• svoje meno, priezvisko a vek;
• mená svojich rodičov a akú prácu vykonávajú;
• pamätať si adresu, kde býva;
• pozdraviť sa pri príchode a odchode;
• rozoznávať farby;
• chápať pojmy hore, dolu, vpravo, vľavo;
• poznať číslice od 0 do 6;
• rozlišovať geometrické tvary;
• nakresliť postavu človeka so základnými znakmi;
• zaspievať pesničku alebo zarecitovať básničku;
• vystrihnúť obrázok nožničkami;
• uviazať si šnúrky;
• vedieť sa sám obliecť;
• upratať si po sebe hračky na miesto kam patria.
O pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania (kedysi nazývanom ako odklad povinnej
školskej dochádzky) sa informujte vo svojej materskej
škole. Ako zákonný zástupca svojho dieťaťa budete k žiadosti
o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
musieť doložiť
- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie;
- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
- informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu 		
zariadenia.
Tešíme sa na stretnutie pri zápise!

www.zsnabrezna.sk
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Možnosti ďalších intervencií priamo v škole
Zvládnuť náročné úlohy vo výchove a vzdelávaní
žiakov pomáhajú aj:
- školská psychologička
- kariérový poradca
- špeciálna pedagogička
- školská logopedička
Špeciálna pedagogička, školská logopedička
Ste plní očakávania aj radosti, možno i plní otázok?
Jedným z členov inkluzívneho tímu na našej škole je
i školská špeciálna pedagogička pre 1. stupeň - pani
Mgr. Hedviga Kubicsková.
Pomôže Vám nájsť odpoveď na Vaše otázky či pochybnosti
v prípade, že má Vaše dieťa problém s výslovnosťou
hlások, je hyperaktívne, prípadne pomalšie. Na škole
pracuje so žiakmi, ktorých neposlúchajú písmenká
pri čítaní či písaní, čísla v matematike, majú problém
sústrediť sa, či nemajú dostatočne obratné pršteky.
Taktiež poskytuje logopedické služby priamo v škole.
Priamy kontakt a láskavý prístup k deťom nie sú
nahraditeľné žiadnym iným spôsobom.

14
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Cudzie jazyky
Chodbami našej školy počas vyučovania počuť nielen
anglický, ale aj nemecký, španielsky i ruský jazyk. Keďže
v dnešnej dobe je znalosť jazykov veľmi dôležitá, kladieme dôraz
na ne už od 1. ročníka. Nadobudnuté vedomosti a získanú
slovnú zásobu prváci využívajú aj na ďalších predmetoch,
ako je matematika, prvouka a výchovné predmety s využitím
CLIL metódy. Naši prváci vo všetkých triedach majú anglický
jazyk ako povinný predmet. Krúžkovou činnosťou rozširujeme
anglický jazyk o ďalšiu vyučovaciu hodinu.
Podľa záujmu dieťaťa, môžu rodičia zvoliť aj druhý cudzí jazyk,
ktorý ponúkame v alternatíve so športovou prípravou.
Každý rok organizujeme aktívny týždeň anglického, nemeckého
aj španielskeho jazyka.
Vo vyšších ročníkoch majú žiaci možnosť aktívne pracovať
na projekte Erasmus+ s deťmi z Turecka, Španielska, Litvy a
Talianska. Od 1. ročníka sa zapájame do projektu eTwinning,
ktorý je zameraný na komunikáciu medzi deťmi rôznych štátov
Európy.
Žiaci počas štúdia anglického jazyka na našej škole majú
možnosť, v spolupráci so vzdelávacím centrom ViaTell Academy,

získať certifikát z anglického jazyka v troch
úrovniach od 3. až po 9. ročník.

Certifikát z anglického jazyka
www.zsnabrezna.sk
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Zážitkové učenie a CLIL metóda
Naši žiaci cez rôzne aktivizujúce, či problémové
úlohy hľadajú, pátrajú, skúmajú a objavujú svet okolo
seba.
My, učitelia, kladieme dôraz najmä na aktívnu úlohu
žiaka pri osvojovaní si nových poznatkov prostredníctvom
zážitkov, na učení s porozumením a okamžitom prepojení
učiva s praktickým svetom žiaka. Na týchto hodinách
využívame metódu CLIL, ktorá zahŕňa používanie
dvoch jazykov: slovenského a anglického. Jednou z
kľúčových častí metodiky CLIL je požiadavka, aby žiaci
počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou
a tak sa navzájom učili. Z metódy CLIL môžu profitovať
všetci žiaci, nielen tí, o ktorých si myslíme, že sú
v jazykoch dobrí.

16
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Hodiny matematiky s využitím Hejného metódy
vo všetkých triedach prvého ročníka
Vzťah k jednotlivým predmetom sa buduje postupne
od 1. ročníka. Preto sa pani učiteľky snažia využívať na
vyučovaní inovatívne metódy práce. Jednou z nich je
aj Hejného metóda. Pani učiteľky využívajú prvky tejto
metódy na vyučovaní matematiky. Žiaci sa učia kriticky
myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať
nové riešenia, či už samostatne, alebo v tíme. Naše
hodiny matematiky sú plné objavovania, spoznávania,
spolupráce a zábavy.

Programovanie s Emilom
Emil je unikátna metóda výučby informatiky.
S robotom Emilom deti bádajú, riešia problémové
úlohy, programujú, objavujú rôzne riešenia a
učia sa spolupracovať. A čo je hlavné – s Emilom
je kopec zábavy.

www.zsnabrezna.sk
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Žijeme športom
V športovej oblasti dosahujeme vynikajúce výsledky
na celoslovenskej úrovni najmä v hádzanej a volejbale.
Chlapci hádzanári a dievčatá volejbalistky majú možnosť
trénovať v prípravkách už od 1. ročníka. Hádzanári sú
viacnásobní Majstri Slovenskej republiky. Volejbalistky
sa viackrát zúčastnili Majstrovstiev SR v MINI a MIDI
COOL volejbale, kde získali umiestnenie v prvej šestke.
Vynikajúce výsledky dosahujeme aj v ostatných športoch.

18
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Školský klub detí – Stonožka
Svoje dieťa máte možnosť prihlásiť do školského klubu
STONOŽKA, v ktorom láskavé pani vychovávateľky vtiahnu
svoje deti do tajomstiev oddychu, zábavy a zmysluplnej
zaujímavej činnosti pestrého charakteru.
Činnosť - od 6:00 h do 17:00 hodiny.
Počas jarných a letných prázdnin organizujeme denné tábory
so zameraním na cudzie jazyky.

www.zsnabrezna.sk
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Pozorne si poprezeraj obrázky. Zo spodného riadku vlož
správny obrázok do príslušného okienka tak, aby si dodržal
postupnosť obrázkov.

20
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Tešíme sa z našich úspechov
Našej škole bol už niekoľkokrát
udelený titul ŠKOLA ROKA,
v súťaži o najaktívnejšiu školu
v športe na Slovensku.

Portál základných a stredných škôl
INEKO každoročne zverejní rebríček
hodnotenia škôl podľa vyučovacích
výsledkov žiakov. Naša škola je
často na popredných miestach
na Slovensku, vďaka vynikajúcej
úspešnosti
v
predmetových
olympiádach, školských súťažiach
a testovaní piatakov i deviatakov.

Náš školský časopis ZVONÍ!,
v
ktorom
nájdete
všetky
zaujímavosti o živote našej školy, bol
vyhodnotený ako jeden z najlepších
školských časopisov na Slovensku.
V školskom roku 2019/20 získal
Cenu Mesta Nové Zámky.

www.zsnabrezna.sk
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Zaži s nami:

- Imatrikulácia prvákov
- Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice Trojruža
- 6-týždňový skrining prípravy na školu: Čoskoro budem
prvákom
- Bádajme s Vedkom Edkom
- Noc v škole s H. CH. Andersenom
- Jesenné slávnosti
- Predmikulášska slávnosť
- Popoludnie cudzích jazykov
- Karneval
- Olympiáda
- Športové sústredenie v zahraničí
- Matematické súťaže
- Recitačné súťaže
- Športové súťaže
- Spevácka súťaž Slávik Slovenska
- Environmentálne súťaže
- Gymnastická súťaž
- Žiacky ples
- Výlety, exkurzie

Myslíme aj na Vás, milí rodičia:
-

Deň otvorených dverí
Školský ples
Športové popoludnia s rodičmi
Tvorivé dielne so starými rodičmi
Deň matiek
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Predstavujeme Vám naše priestory
-

moderne vybavené triedy
jazyková učebňa
počítačové miestnosti
odborné učebne
knižnica Trojruža
telocvične
sauna
dielňa
kuchynka
posilňovňa
multifunkčná učebňa
zrekonštruovaná jedáleň

Online prezentáciu s fotodokumentáciou nájdete na našej
web stránke.

www.zsnabrezna.sk

23

Pomôcky do 1. ročníka
- do aktovky: školské dosky – veľké A4, peračník – sada
hrubších farbičiek, 2 ks obyčajné ceruzky č. 2, neskôr
plniace pero, gumu, strúhadlo, malé trojuholníkové pravítko,
základnú sadu fixiek – 6 ks;
- do triedy: hygienické potreby – uterák, tekuté mydlo (môže
byť aj náhradná náplň), papierové vreckovky v krabičke,
balík toaletného papiera ( 4 ks), kuchynské papierové
utierky (alebo balík servítok), 1 balík kancelárskeho papiera;
- do skrinky: vešiak, prezuvky;
- na výtvarnú výchovu: všetky pomôcky vložiť do krabice pracovný plášť (môže byť aj staršie tričko), handrička, farby
anilínové a temperové, voskové pastelky, štetec plochý
č. 8, 12 a guľatý č. 6, 10, nádoba na vodu, sada farebných
papierov, lepidlo (tyčinkové aj tekuté biele), veľká plastelína,
nožnice, špongia, obrus, výkresy A4 - 30 ks;
- na telesnú výchovu: tepláková súprava, tričko s krátkym
rukávom, krátke športové nohavice, ponožky, tenisky,
švihadlo.
Všetko prosíme označiť menom.
Ďakujeme za pochopenie.
Pomôcky si môžete objednať z pohodlia domova cez firmu
DAFFER, s ktorou spolupracujeme. Na stránke našej školy
sa nachádza odkaz, cez ktorý si zadáte daný ročník a
odporúčaný balíček si viete upraviť podľa vlastnej potreby.
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Mami, tati, poďme spolu čítať!

www.zsnabrezna.sk
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Napíš koľko geometrických tvarov si našiel a pomenuj ich.
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Milé deti, ctení rodičia, priatelia!
Som veľmi rád, že sa Vám môžem touto cestou
prihovoriť.
Mnohí našu školu poznáte. Viacerí ste nás už
navštívili, niektorým ju predstavili rodičia, možno
súrodenci.
V kreatívnom estetickom prostredí vytvárame výborné
podmienky pre moderné vzdelávanie. Naši žiaci túžia
po nových vedomostiach, sú šťastní, veselí, slušní,
úspešní a jedineční. Pozitívnou motiváciou sa ich
snažíme presvedčiť , že sú osobnosťami, ktoré majú
nadanie a snažíme sa ho rozvíjať.
Vedieme ich k vedomostiam objavovaním, riešením
problémov a prostredníctvom zážitkov. Chceme, aby
mali z učenia radosť, aby primerane veku pociťovali
zodpovednosť za svoje vzdelanie.
To, že sa nám darí napĺňať spomínané atribúty,
dokazujú výsledky našich žiakov. I vďaka nim,
patríme medzi najlepšie školy na Slovensku.
Verím, že sa čoskoro budeme môcť stretnúť a ak
náhodou nie, život našej školy si môžete pozrieť na
webovej stránke www.zsnabrezna.sk .
Veľmi sa na Vás tešíme
Mgr. Róbert Rudinský, riaditeľ školy
www.zsnabrezna.sk

27

28

www.zsnabrezna.sk

