Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o
sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) v znení neskorších
predpisov je zákonný zástupca
dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.
Zápis žiakov do 1. ročníka na
školský rok 2006/2007 sa bude
konať vo všetkých základných
školách v Pezinku v zmysle všeobecného záväzného nariadenia
Mesta Pezinka č. 4/2004 zo dňa 13.
2. 2004 v dňoch:
štvrtok 9. 2. 2006
v čase od 15.00 – 18.00 hod.
piatok 10. 2. 2006
v čase od 15.00 – 18.00 hod.
Zápis do škôl odporúčam uskutočniť podľa nasledujúcich ulíc:
Základná škola Holubyho ul.
– školský obvod ulice: Holubyho,
Radničné nám., Potočná, Farská,
Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka,
Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná,
Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Kollárova,
Jesenského, Za koníčkom, Kučišdorfská dolina, Bernolákova č. 1 – 47,
Za hradbami č. 3 – 15, Hrnčiarska.
Základná škola Fándlyho ul.
– školský obvod ulice: Fándlyho,
Obrancov mieru, 1. Mája, Mierová,
Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa
Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie,
Majakovského, Gorkého, Puškinova,
Tolstého, Saulaková, Komenského,
Nerudova, Bystrická, Bratislavská,
Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská cesta, Kukučínova.
Základná škola s materskou školou Orešie
– školský obvod ulice: Cintorínska,
D. Virgoviča, Družstevná, Grobská
cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána
Raka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice,
Železničná, Glejovka, Slnečné údolie, Leitne, Kamenice, Vincúrska, Podhorská.
Základná škola Na bielenisku
– školský obvod ulice: Muškátová,
Rulandská, Silvánová, Hroznová,
Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova,
Trnavská, Nálepkova, Švermova, F.
P. Drobiševa, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka, Bottova, Dr. Bokesa,
Na bielenisku.
Základná škola Kupeckého ul.
– školský obvod ulice: Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Svätoplukova, Malacká cesta, Krížna, Psychiatrická
nemocnica Philippa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova, Gogoľova.
Pri zápise je zákonný zástupca
poviný predložiť platný občiansky
preukaz alebo identifikačnú kartu
a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba
predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
Mgr. Oliver Solga,
primátor Mesta Pezinka

Konto Orange podporilo na Slovensku prostredníctvom dvoch
grantových programov Škola pre
budúcnosť a Dajte škole zelenú
136 projektov v celkovej sume
3,7 mil. Sk. Realizácia projektov
má prispieť k zlepšeniu systému
vzdelávania na základných školách alebo pomôcť stredoškolákom v ich snahe ochrániť životné
prostredie a bojovať tak proti
ľudskej ľahostajnosti.
V Bratislavskom kraji Konto
Orange podporilo deväť projektov, z toho tri v Pezinku. Komisia
vybrala tieto pezinské projekty:
Základná škola Kupeckého ul.
– Na druhom stupni sa bude na
hodinách prírodopisu realizovať

projekt, ktorý umožní prepojenie
teoretických vedomostí s praxou.
Žiaci si budú môcť vyskúšať praktické príklady pri práci s mikroskopom a stereoskopom, samostatne
zhotovovať preparáty a spoznávať
tak podstatu a zákonitosti prírody.
Špeciálna základná škola, Komenského ul.
– Žiaci so zníženými intelektovými
schopnosťami majú problém porozumieť významu mnohých slov.
Ťažko čítajú slová, ktoré neobsahuje ich slovná zásoba. Pri osvojovaní nových slov im veľmi pomáhajú názorné pomôcky, ktoré môžu vnímať viacerými zmyslami. Na
hodinách slovenského jazyka sa
budú prváci hrať s didaktickými

skladačkami zameranými na rôzne témy.
Základná škola Fándlyho ul.
– Projekt sa zameriava na rozvíjanie muzikálnej inteligencie žiakov v rámci integrovaného tématického vyučovania v prvom ročníku. Cieľom je prebúdzať záujem detí o svet hudby na princípoch detskej hry, utvárať predpoklady pre primerané vnímanie
hudobných štruktúr, pre vlastný
spev, inštrumentálnu hru, pohyb,
tanec, dramatické stvárnenie.
Prostredníctvom hudby uvoľňovať motoriku žiakov, rozvíjať
ich pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre časopriestor.
(mo)

Každé významné výročie treba
osláviť. Dôvodom na oslavy bolo
aj 15. výročie založenia školy Na
bielenisku. Až do 9. decembra žiaci i učitelia usilovne pracovali na
zostavovaní kultúrneho programu
a potom dostali riaditeľské voľno a
zaplnili sálu Domu kultúry.
Spev, básne, moderné i spoločenské tance, aerobik, divadielka, hra na klavíri či husliach v pozadí sprevádzaná premietaním
najkrajších záberov zo života
školy vyvolali nezabudnuteľnú
atmosféru priateľstva, radosti a
spolupatričnosti. Naša škola je
jedna veľká rodina a bolo to v tej
sále aj cítiť.
Lásku ku svojej škole prejavili aj
deviataci, keď sa na podnet pezin-

ského Študentského parlamentu a
Mesta Pezinka rozhodli zúčastniť
na Vianočných trhoch na námestí.
Už od polovice novembra sa dievčatá a chlapci z 9. A po vyučovaní
schádzali v školskej kuchynke a
vypekali a zdobili medovníčky, aby
mali čo ponúknuť vo svojom stánku. Mladší žiaci zas vyrábali rôzne
darčekové a ozdobné predmety.
Hoci počasie všetkým poriadne
skomplikovalo predávanie, naše
deti sa veru nechceli vzdať a veselo predávali až do poslednej
minúty. Veríme, že okoloidúcich
potešili nielen pekným výrobkom,
ale aj milým slovom, veselými a
nápaditými sloganmi a dobrou
náladou.
Týmto sa však zoznam dobrých

skutkov v našej škole nekončí.
Vlastne sme len zachovali dlhoročnú tradíciu, keď sa medzi
deťmi vyhlásila zbierka hračiek.
Potom nastali horúčkovité prípravy a vybraní žiaci sa mohli vydať do Hestie. Tu vždy pred Vianocami predvedú deťom krátky
kultúrny program a porozdávajú
balíčky plné hračiek. Odmenou im
je úsmev ich kamarátov a dobrý
pocit, ktorý sa veru nedá ničím
nahradiť.
Takýto bol teda december v našej škole Na bielenisku. Za všetkých jej "obyvateľov" ďakujeme
tým, ktorí nám poskytli pomocnú
ruku a prajeme veľa pekných zážitkov v novom roku 2006.
(mm)

Základná škola na Holubyho
ulici v Pezinku je malou školou s
280 žiakmi. Vyvíja však aktivity v
rozmanitej činnosti.
Začiatkom školského roka žiaci
dostali vzdelávacie poukazy. V
počte 246 vzdelávacích poukazov
odovzdali žiaci škole a 34 žiakov si
vzdelávací poukaz ponechalo
alebo odovzdalo do inej organizácie.
Formou vzdelávacích poukazov
sa otvorili krúžky v škole, desať na
prvom stupni a deväť na druhom
stupni. Dôraz sa kladie na ovládanie počítačov a to od najnižších
ročníkov po 9. ročník vo výchovno-vzdelávacom procese i v krúžkovej činnosti. Škola sa stala výhercom počítača v súťaži Bil a Lara, ktorý si prebrala 6. 11. 2005.
Začal sa aj počítačový kurz pre
učiteľov priamo v škole v počítačovej učebni so zameraním IKT vo
vyučovaní, ktorý vedie lektorka
Ing. Krištofová z MC Exnárova.

Z cudzích jazykov ako povinné
predmety sa žiaci učia anglický a
nemecký jazyk. V rámci krúžkov
sa žiaci učia nové jazyky španielčinu a francúzštinu.
Škola nezaostáva v športovej
činnosti žiakov. Eviduje najlepších
hráčov v halovom futbale, basketbale, v stolnom tenise i v orientačnom behu. Svoju bojovnosť preukázali žiaci v súťažnom zápolení
medzi školami. O pohár primátora
Pezinka Zlatá jeseň škola získala
2. miesto.
V škole sa uskutočnila súťaž pod
názvom Super Star. Vzišli z nej
menšie i väčšie hviezdy, no všetky
s rovnakým záujmom spievať.
Prvé kolo sa konalo 25. novembra
2005. Prihlásení žiaci z 2. až 9.
ročníka sa predviedli s voľne vybranou piesňou pred porotou. Z 28
účinkujúcich postúpilo do 2. kola
19 žiakov. Ďalšie pokračovanie
súťaže bude od januára 2006.
V škole vyšlo prvé číslo školské-

ho časopisu pod názvom Holub
Star. V redakčnej rade sú žiaci školy. Ich činnosť vedie riaditeľka Mgr.
Soňa Strmeňová.
Žiaci školy sú zapojení i do prvej
celoslovenskej internetovej olympiády. Každý účastník tejto vedomostnej súťaže rieši raz mesačne
test obsahujúci otázky z viacerých
predmetov. Testy sa riešia cez internet počas školského roka. Po
vyhodnotení olympiády sa určia
najlepší riešitelia v každej kategórii. Finálové kolo sa uskutoční
20. júna 2006.
Zavítal k nám Mikuláš, ktorý rozdal darčeky všetkým žiakom školy.
Vianočná atmosféra so stromčekom vládla v celej škole. Na Vianočnej besiedke vystúpili so svojím programom žiaci z každej triedy. Pozvali sme na besiedku aj
škôlkárov z okolitých škôlok. Toto
je niekoľko príkladov zo záujmovej
činnosti žiakov a jej výsledky.
Božena Števová

