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Práca na projektoch
ÚIPŠ- Modernizácia vzdelávacieho procesu
na základných školách, Projekt OLOMÁNIAspolupráca s OLO, Projekt podporovaný
NESTLÉ „Viem čo zjem“, Projekty na
modernizáciu učební, Európsky týţdeň
športu, Technika hrou od ZŠ, Fotovolty na
našej streche, Školské ovocie, Školské mlieko
Danone, Ja- Základy podnikania, Tajomstvo
zdravia, Zdravé zúbky, Zbieram baterky,
Spolupráca so zahraničnými školami vo
Francúzsku, v Nemecku.

Zapájanie veľkého počtu žiakov
do záujmových krúžkov

o

Konverzácia v NEJ

o

Gymnastika v NEJ

o

Príprava na PP- SJL

o

Príprava na PP- MAT

o

Programovanie SCRATCH

o

Spoznaj svoje mesto

Adventné dielne, Deň Zeme, Deň otvorených
dverí, karneval, ples, návštevy filmových
a divadelných predstavení, výstav, múzeí,
Športové aktivity: ozdravovacie pobyty pri
mori, letné športové tábory, školy v prírode,
plavecké kurzy, športové akadémie, školský
časopis

o

Tanečný klub ELEGANZA

o

DFS Grbarčieta

o

Výtvarná výchova: Šikovné ručičky

o

Futbal

o

Filatelistický

o

Stolný tenis

Úspešná činnosť žiakov
v súťažiach

o

Floorbal

o

Taekwondo

o

Klub Good Sports

o

Loptové hry

o

Softball- dievčatá

o

Konverzácia v ANJ

o

Geograficko- počítačový

o

Vybíjaná

o

Baseball

o

Školský časopis

Kreatívne formy výchovnovzdelávacieho procesu








Hviezdoslavov Kubín
Šaliansky Maťko
Rozprávkové vretienko
Slovenský slávik
Dúbravský sláviček
Olympiády v nemeckom, anglickom
jazyku
 Geografická, matematická, fyzikálna
olympiáda
 Pytagoriáda, Klokan, MAKSÍK
 Športové súťaţe

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
UL. I. BUKOVČANA

Environmentálna výchova
Poloha našej školy v blízkosti chránenej
prírodnej rezervácie Devínska kobyla. Rieka
Morava a hrad Devín predurčujú
environmentálne zameranie výchovnovzdelávacieho procesu. Uţ niekoľko rokov
sa nám darí rozvíjať v deťoch aktívny záujem
o prostredie, v ktorom ţijú. Ţiaci sa učia
spoznávať a chrániť prírodu aj vďaka
získaným finančným prostriedkom z projektov.

Informačno- komunikačné
technológie







informatická výchova
4 počítačové učebne
výučba s vyuţitím IKT (vzdelávacie CD)
13 interaktívnych tabúľ
prezentácie
Virtuálna kniţnicawww.bezkriedy.sk
www.zborovna.sk
www.komensky.sk
 webová stránka školy

Školský klub detí



denne od 6.15 – 18.00
prázdninová činnosť

Kvalitná výučba 2 cudzích jazykov










ANJ- od 1. ročníka vo všetkých triedach 2
hodiny týţdenne
v triedach podporovaných NVW Slovakia
a školou od 1. ročníka ANJ a NEJ
2 hodiny týţdenne (vyučovanie CLIL
metódou 25- 33% učiva v nemeckom
jazyku)
výučba v jazykových učebniach
nízky počet ţiakov v skupinách
škola získava kaţdoročné popredné
umiestnenie v olympiádach cudzích
jazykov
moţnosť získať v ôsmom ročníku
Deutsche Sprachdiplom (DSD1)

Spolupráca s Nadáciou Volkswagen
Slovakia
Podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti
jazykov a technického konceptu
od 1. ročníka.

Kontaktujte nás
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. I. Bukovčana 1
841 08 Bratislava
Tel/Fax: 00421/2/64775329
Ul. I. Bukovčana 3
Tel: 00421/2/64778338

bukovcana3@gmail.com
www.bukovcana.sk
 veľmi dobrá spolupráca na úrovni pedagógrodič
 pravidelné stretnutie Rady rodičov a Rady
školy
 spoločná organizácia mnohých aktivít školy
 pravidelné riešenie vzniknutých konfliktov

