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Celosvetový deň zdravej výživy na ZŠ Vajanského
Deň zdravej výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania
sa. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje
zdravie. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.
Žiaci sa naučili, ako sa pripravujú švédske stoly. Bol to veľmi poučný, sladký, ovocný, priateľský
a pestrý deň. Deti priniesli pani
učiteľkám recepty, ktoré sme si
povymieňali. Atmosféru zdravého stravovania tak preniesli aj do
svojich domovov.
Bc. Lýdia MARKOVIČOVÁ,
Mgr. Božena SOLDÁNOVÁ
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V tento deň sme na našej škole
ochutnávali dobroty pripravené
z ovocia a zeleniny, ktoré si deti
priniesli z domu. Zapojili sa aj rodičia i starí rodičia, ktorí pomohli
s prípravou zdravých šalátov, nátierok, koláčov a iných dobrôt.
Deťom sa páčil tento deň, lebo
mohli cez prestávky ochutnať
jedlá aj vo vedľajších triedach.
K ochutnávke patrí aj stolovanie.

Úspechy žiakov ZŠ Ľ. Štúra v Modre
v Modre sa 24. 11.2014 zúčastnili slávnostnej vernisáže, na ktorej
si prebrali aj ocenenia.
Naši minuloroční piataci, terajší žiaci zo VI.A, sa umiestnili na
druhom mieste v kategórii plasti-
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Slovensko - krajina
v srdci Európy
Po roku sa v Bratislave opäť konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Slovensko - krajina v srdci Európy. Žiaci ZŠ Ľ. Štúra

ka a priestorové spracovanie. Podarilo sa im to vďaka knihe My
sme tu doma, v ktorej prezentovali Slovensko, Modru aj ZŠ Ľ.
Štúra. Ďalšie ocenenie sa podarilo získať za tvorivosť a aktivitu. Všetci naši súťažiaci vďaka
svojej usilovnosti patria medzi
najúspešnejších v Bratislavskom
kraji a naša škola sa umiestnila
aj medzi deviatimi najaktívnejšími a najtvorivejšími školami
v celej SR. Spomínať všetkých
menovite je nepredstaviteľné,
veď spolu je to 105 žiakov I. a II.
stupňa. Za týmito úspechmi sa
skrýva niekoľkohodinová príprava žiakov, no treba spomenúť aj
obetavosť pedagógov.

Piatačka Ivetka Cibulová získala zlatú priečku
v hre na violončelo v chorvátskej súťaži
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Od 17. 10. do 21. 10. 2014 sa konala v chorvátskom meste Poreč
medzinárodná súťaž v hre na violončelo International Cello
Competition Antonio Janigro 2014. Súťažiaci boli podľa veku
zaradení do jednotlivých kategórií. Naša žiačka ZŠ Vajanského
Ivetka Cibulová súťažila v kategórii PRE - CATEGORY - najmladší súťažiaci do 10 rokov.
Za celú Slovenskú republiku bola Ivetka jediným účastníkom
a umiestnila sa vo svojej kategórii na nádhernom 1. mieste!
Na Základnej umeleckej škole v Modre navštevuje 3. ročník
hry na violončelo u pani učiteľky
Mgr. art. Magdalény Milčíkovej.

Okrem mladej Slovenky Ivetky
sa na medzinárodnej súťaži zúčastnili aj hudobníci z Chorvátska, Slovinska, Ruska, USA,
Veľkej Británie, Japonska, Južnej
Kórei, Číny, Talianska, Rakúska,
Nemecka, Izraela, Kazachstanu,
Maďarska a Ukrajiny.(red, ram)

Súťaž iBobor
Od 11. do 18. 11. 2014 sa žiaci
ZŠ Ľ. Štúra v Modre zúčastnili populárnej a obľúbenej súťaže iBobor, zameranej na aktívne,
kreatívne a správne používanie
moderných technológií pri učení.
Súťažilo 975 škôl so 60 654 súťažiacimi. Z našej školy sa zapojilo
187 detí. Najvýraznejšie sa presadil žiak 4. A triedy Martin Kováč,
ktorý obsadil v celoslovenskom
kole 1. miesto vo svojej kategórii a zasúťažil si aj v kategórii určenej pre starších žiakov, v ktorej
bol tiež úspešným riešiteľom.
Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu
reprezentáciu našej školy aj nášho mesta!
Mgr. Emil ŠIMONOVIČ

Deviataci
pozor!
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre oznamuje,
že v školskom roku 2015/2016
znova otvára atraktívny odbor vinohradníctvo a ovocinárstvo-somelierstvo (4227 M 05).
Okrem tohto odboru môžete študovať na našej škole aj nasledovné odbory:
• vinohradníctvo a ovocinárstvo
– podnikanie (4227 M 02),
• vinohradníctvo a ovocinárstvo
– agroturistika (4227 M 03).
Bližšie informácie: 033/6472579
alebo na web stránke školy www.
svosmo.sk.
(sošvo, red)

