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UŽ JE TO TU!

Dňa 6. 6. 2022 si tým T KIDS z Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia v spolupráci s
našou p. riaditeľkou Mgr. Ľ. Medvecovou a p.

učiteľkou Mgr. A. Chachaľak Gašparovou
pripravil pre žiakov prvého ročníka interaktívny

workshop - Scrum v praxi. 
 

Šikovní prváci si vyskúšali prácu v tíme a
pracovali na dôležitých projektoch, ktoré sa

týkali robotov. Deti sršali kreativitou a
originálnymi nápadmi. Nechýbala ani

prezentácia s detailmi ich usilovnej práce.
 

Celé znenie článku nájdete TU.

Najnovšiu epizódu nášho
podcastu spolu s odkazom na
jednotlivé epizódy nájdete v
hlavom menu našej webovej

stránky školy - NAŠE PODCASTY. 
V najnovšej epizóde sa môžete

tešiť na našich žiakov a ich pocity
zo školského roka 2021/2022.

Nezabudnite nás sledovať aj
na sociálnych sieťach.
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Na našej škole sa žiaci každoročne zúčastňujú školskej súťaže v písaní a
prezentovaní ročníkových prác, ktorá tento rok prebiehala 16. 6. 2022.

Písaním ročníkovej práce sa žiaci učia pracovať s textom podľa zadanej
formy, vytvárať publikovateľné dielo a naučia sa vážiť si svoje myšlienky
natoľko, aby sa vyhli opisovaniu bez citácie a plagiátorstvu.

Pochvala patrí všetkým zúčastneným žiakom za snahu, tvorivosť a
schopnosť prezentovať svoju prácu. 

IQ testovanie našich žiakov sa konalo dňa 8. 6.
2022 v priestoroch školskej jedálne a
zúčastnilo sa ho 74 žiakov. Testovanie
organizovala organizácia Mensa Slovensko v
spolupráci s našou školou prostredníctvom
medzinárodne uznávaného testu pod
dohľadom psychológa. Test trval 40 minút a
žiakovi poskytne prehľad o výške jeho IQ.
 

ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ PROJEKT
Program Školy, ktoré menia svet ponúka
komplexnú paletu možností pre profesionálny
rozvoj pedagógov a pre rozvoj občianskych a
životných schopností a zručností ich žiakov a
žiačok ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku.

Do programu sa prihlásil rekordný počet škôl s
inovatívnym vedením a aktívnymi pedagógmi,
ktorý niekoľkonásobne presiahol kapacity
programu. Výberový proces bol preto ešte
náročnejší, o to viac nás teší, že práve naša
škola sa stane súčasťou škôl, ktoré menia
svet! Tešíme sa na dvojročnú spoluprácu!

TESTOVANIE MENSA

ROČNÍKOVÉ PRÁCE II. STUPEŇ



ROZLÚČKA DEVIATAKOV
Dňa 29. 6. 2022 sa v spoločenskej
miestnosti uskutočnila rozlúčková
slávnosť so žiakmi deviateho
ročníka. Rozlúčili sa s nimi ich
spolužiaci z nižších ročníkov, ale aj
pedagogický zbor.

Pre našich absolventov bol tento rok
posledným na našej škole a my im
želáme veľa úspechov v ich ďalšom
štúdiu na stredných školách. 

SÚŤAŽ SPELLING BEE

1. ročník - L. Seitz (1.A),
2. ročník - R. A. Bashir (2.A),
3. ročník - V. Legátová (3.A),
4. ročník - O. Gazdík (4.A).

Dňa 17. 6. 2022 sa na našej škole
uskutočnil 2. ročník súťaže v
anglickom hláskovaní - Spelling Bee. 

Žiaci prvých, druhých, tretích a
štvrtých ročníkov si zmerali sily v
hláskovaní anglických slovíčok. 

Všetci účastníci súťaže svojimi
výkonmi dokázali, že hláskovanie je
veľká zábava.

Víťazmi 2. ročníka školskej súťaže
Spelling Bee sú:

Vybrať najlepšieho "hláskovača"
spomedzi štvrtákov nebolo vôbec
jednoduché. Nakoniec rozhodlo
náhodné slovíčko - daffodil, v
preklade - narcis. S vyhláskovaním
slova si poradil len O. Gazdík zo 4.A.

Blahoželáme a už teraz sa tešíme na
výkony v nasledujúcom ročníku!



Jednotlivci
I. stupeň

Jednotlivci
II. stupeň

Kolektív
I. stupeň

Kolektív
II. stupeň

N. Podhorínová
4.A

473,9 kg 

V. Váczyova
6. C

480 kg

4.A
1212,9 kg

6.C
679,2 kg

L. Morovský
2.C

360,5 kg

R. Krajinčák
5.C

306 kg

2.C
660 kg

5.C
331 kg

N. Dániel
3.C

335 kg

V. Murínová
6.C

135 kg

3.C
354,6 kg

8.A
158,5 kg

 VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

Rada rodičov sa rozhodla špeciálne odmeniť triedu 3.D, za to, že sa spojili a
odovzdali papier za celý kolektív.

 VIRTUÁLNA PREHLIADKA

Počas nepriaznivej pandemickej
situácie nemala verejnosť možnosť
navštíviť budovu našej školy. 

Preto sme sa rozhodli, že Vás ňou
prevedieme formou virtuálnej
prehliadky. Virtuálna prehliadka je
stále v pracovnej verzii, ďalšie
miestnosti, jednotlivé triedy a 
 odborné učebne, ešte len pribudnú.

Nech sa páči, otvárame pre Vás
"virtuálnu bránu" školy. Vítame Vás!

Stačí kliknúť na webovú stránku
našej školy v časti ŠKOLA alebo TU.

https://orbix360.com/how-rN8MU


K. Šedivá (9.A)
premiantka školy ocenená primátorom

ÚSPEŠNÍ ŽIACI

A. Fotulová (9.B)
ocenená primátorom za reprezentáciu školy

M. Kočík (9.A)
ocenený primátorom za reprezentáciu školy

SCRATCH MATCH 2022

V programátorskej sútaži určenej iba pre
dievčatá vo veku od 8 do 15 rokov s názvom
Scratch Match 2022 zažiarili naše dievčatá:
K. Boritášová, Z. Imrichová a R. Staňová s
edukatívnou hrou o správnom recyklovaní.

Na hodinách informatiky a vo svojom
voľnom čase sústredili svoju kreativitu na
kódovanie v programe Scratch. 

Odborná porota zložená z I. Halpert (Aj Ty v
IT), N. Fialovej (Accenture), L. Šafránkovej
(Zurich Insurence Company) im udelila 1.
miesto v kategórii mladšie dievčatá - tím.
 

Gratulujeme!

https://scratch.mit.edu/projects/669507287


NOVÁ RELAXAČNÁ
ZÓNA

2. ETAPA RENOVÁCIE VYBAVENIA KABINETOV
SPONZORSKÝ DAR OD DEUTSCHE TELECOM IT SOLUTION

 AKO SA MENÍME?

NOVÁ RELAXAČNÁ ZÓNA NA POSCHODÍ

RENOVUJEME RADIÁTORY



Počet žiakov školy
Počet žiakov,

ktorí sú v
zahraničí

Dosiahnutý
priemer I.

stupeň

Dosiahnutý
priemer II.

stupeň

Celkový
priemer školy

753 23 1,046 1,262 1,154

Prospeli s
vyznamenaním

 Prospeli veľmi
dobre

Prospeli Neprospeli

Počet pochvál
udelených
riaditeľkou

školy

554 64 112 0 43

UŽ JE TO TU! 
Ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo 30. 6. 2022. V
slávnostnom príhovore zhodnotili školský rok minister školstva vedy,
výskumu a športu Mgr. B. Gröhling a riaditeľka školy Mgr. Ľ. Medvecová.

Pani riaditeľka vyzdvihla žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu,
žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky a
poďakovala všetkým žiakom a učiteľom za odvedenú prácu. 

Následne na žiakov čakalo odovzdávanie vysvedčení a teraz ich čaká
dvojmesačný oddych, aby načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. 

Ďakujeme za ďalší úspešný rok na Lacáku a vidíme sa opäť v septembri!

kolektív Zš Lacák 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE
ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022



Vážená školská komunita,
   
prajem Vám krásne a slnečné prázdninové dni, plné oddychu, relaxu a pohody. 

Zároveň by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za podporu a spoluprácu
pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, rodičom, žiakom i priateľom školy,
počas piatich rokov môjho pôsobenia v pozícií riaditeľky školy.

Podarilo sa nám spoločne na škole urobiť veľmi veľa pozitívnych zmien, ktoré skvalitnili
edukačný proces, prispeli k tomu, aby sme sa na škole cítili príjemnejšie a bezpečnejšie
a zároveň sme dosiahli i veľmi veľa úspechov. 

Verím, že všetky rozbehnuté projekty prinesú svoje ovocie i v nasledujúcich rokoch.

Budúcemu vedeniu školy prajem veľa trpezlivosti a úspechov. 
 

                                                                                              Mgr. Ľudmila Medvecová
                                                                                              riaditeľka školy


