Školský klub detí

Pozývame Vás
14. apríla 2016
od 9.00 do 12.00 h.
na Deň otvorených dverí

10 oddelení, príprava na vyučovanie, tvorivé
dielne, bohatá krúžková činnosť, športové
a oddychové popoludnia s rodičmi, Šarkaniáda,
Popoludnie na kolieskach, Burza hračiek,
Karneval, Besedy so známymi osobnosťami, Deň
ovocia,
návšteva
divadelných
a filmových
predstavení
Krúžková činnosť

Môžete u nás vidieť
 Odborné učebne: fyzikálnu, chemickú,
počítačové,
biologickú,
jazykovú,
multimediálnu, žiacku cvičnú kuchynku,
školskú knižnicu, hrnčiarsky kruh
 Telocvične a posilňovňu
 Jedáleň
 Školský klub detí
 Všetky kmeňové triedy
 Vyučovanie v triedach

výtvarný, matematický, keramický, šperkársky,
angličtina, šikovní prváci, cvičenie pre zdravie,
šach, minibasketbal, futbal, florbal, volejbal,
karate, príprava na monitor zo SJL a MAT,
gitara, tvorivé písanie, hra na zobcovú flautu, mix
krúžkov v ŠKD

Základná škola

Pri kríži 11 v Bratislave

Môžete sa informovať a konzultovať





s vedením školy
so školským psychológom
s výchovnou poradkyňou
s vyučujúcimi v prvých triedach

Podujatia
školy v prírode, lyžiarsky kurz, exkurzie,
vedomostné medziškolské súťaže: Dúbravka
moja a Test zo znalosti slovenského národa,
futbalový turnaj O pohár riaditeľky školy,
Vianoce Pri kríži, Valentínska diskotéka, Školská
konferencia prezentácií žiackych projektov,
Cesta odvahy, realizácia vedomostných olympiád,
športové a rekreačné popoludnia s rodičmi,
tvorba školského časopisu, Deň otvorených dverí.

Adresa

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
www.prikrizi.sk
mail: mikšíková@prikrizi.sk
02/64 366 942

Priestorové a materiálne vybavenie
školy
















3 počítačové učebne
Jazykové laboratórium
Fyzikálno-chemické laboratórium
Biologická učebňa
Cvičná žiacka kuchynka
Čitateľské kútiky
Dielňa s hrnčiarskym kruhom
Školská knižnica s množstvom kvalitnej
literatúry
2 renovované telocvične
Posilňovňa
Miniihrisko s umelým trávnikom
Drevené detské ihrisko na školskom
dvore
Projektory a počítače v každej triede
Interaktívne tabule vo viacerých
triedach
Náučná
záhrada
v areáli
školy
s altánkom na ekovyučovanie

Projekty


1. stupeň

Tvorba triednych projektov – tématicky
zamerané
projekty
prezentovanie v triede



s dôrazom

na

ich

Enviro-projekt – celoročný školský projekt
zameraný
na
environmentálnu
výchovu
a ekológiu zahŕňa napr. zážitkové vyučovanie,
praktické skúsenosti či teoretické informácie



Futbalový turnaj o pohár riaditeľky
školy – celoškolský športový projekt zameraný
na
športový
spolupatričnosť



rozvoj,

spoluprácu,

či

Anglický jazyk od prvého ročníka, spolupráca
s materskými školami, zážitkové vyučovanie,
využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní,
vyučovanie s podporou IKT, využívanie PC,
výukových
programov
a internetu
vo
vyučovaní, osobnostný a sociálny rozvoj
žiakov,
skupinová
práca,
projektové
vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, rozvoj
tvorivosti, dramatická výchova, skríning
školských
zručností
u prváčikov
(zabezpečený odborníkmi z CPPaP).

Škola podporujúca zdravie – celoškolský
celoročný projekt zameraný na
zdravia, zdravého životného štýlu

ochranu

E-testovanie – spolupráca s NÚCEM
 Školská
konferencia
prezentácií
žiackych projektov


2. stupeň

Zápis do prvého ročníka
sa uskutoční
20. a 21. apríla 2016.

Vyučovanie cudzích jazykov: od 6. roč.
anglický jazyk 5 hod. týždenne, od 5. roč.
druhý cudzí jazyk: nemecký, vyučovanie
s podporou
informačno-komunikačných
technológií,
environmentálna
výchova,
regionálna výchova, príprava na monitor
a prijímacie pohovory žiakov 8. a 9. ročníka.
Kladieme dôraz nielen na výkony, ale aj na
celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.

