Základná škola na Atómovej ulici v Trnave
je štátna škola s právnou subjektivitou od roku 1998. Bola založená v r.1932. Nachádza sa na sídlisku
Vodáreň, blízko centra mesta. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov vo veku od 6 do 15 rokov.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje učiteľský zbor vrátane vychovávateliek a školskej psychologičky.
Cieľom našej školy je poskytovať úplné základné vzdelanie, umožniť orientovať sa v hodnotách,
ponúkať rozličné voliteľné predmety a školské aktivity, rozvíjať komunikáciu v moderných
technológiách, podporovať kreativitu, nezávislosť, osobnosť žiaka a jeho realizáciu. Vo vyučovaní sa
zameriavame predovšetkým na jazyky, šport a prírodovedné predmety.
V oblasti jazykov kladieme dôraz na materinský jazyk, rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti. Na škole
vyučujeme 3 cudzie jazyky: anglický jazyk od 1. ročníka a v 6. ročníku žiaci začínajú so štúdiom druhého
cudzieho jazyka - nemčiny alebo francúzštiny. Žiakov vedieme k tomu, aby sa v cudzom jazyku nebáli
komunikovať, podporujeme ich sebadôveru a kreativitu, tiež sa zapájajú do olympiády v cudzích
jazykoch. Žiaci i pedagógovia môžu využívať školskú knižnicu. Niekoľko žiakov publikuje školský
časopis Atomik a mnohí prispievajú do rôznych literárnych súťaží.
V rámci podpory získavania vedomostí v oblasti prírodných vied sú žiaci zapojení do projektu Fibonacci,
ktorého cieľom je, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí
deti experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Tiež sú úspešní
v rôznych súťažiach.
Škola podporuje zdravý životný štýl, fyzickú aktivitu detí a mládeže a tiež ich vedieme k ochrane
vlastného zdravia i zdravia iných. V škole máme športové triedy zamerané na basketbal (dievčatá)
a hádzanú (chlapci). Naši žiaci úspešne reprezentujú školu, mesto, okres a kraj nielen v týchto športoch,
ale napríklad aj v atletike, vybíjanej a futbale. Škola má veľkú, dobre vybavenú telocvičňu, malú
posilňovňu a v areáli školy sa nachádza aj bežecká dráha, basketbalové ihrisko a tenisové kurty.
Pravidelne organizujeme Deň zdravia, ktorého cieľom je viesť deti k zdravému životnému štýlu,
prevencii proti drogám a iným návykovým látkam a ochrana vlastného zdravia i zdravia iných. V tejto
oblasti spolupracujeme so Slovenským Červeným krížom.
Kladieme tiež dôraz na rozvíjanie informačno-komunikačných zručností žiakov i pedagógov. Žiaci našej
školy sa učia informatiku už od 2.ročníka. Vyučuje sa v dvoch počítačových učebniach a moderné
technológie využívame aj pri vyučovaní ostatných predmetov. Škola sa tiež zapojila do projektu Infovek.
Umeniu sa žiaci venujú na hudobnej a výtvarnej výchove. Počas školského roka mávame niekoľko
výstav, koncertov, predstavení a programov pripravených pri rôznych príležitostiach. Zapájame sa aj do
rôznych výtvarných a hudobných súťaží.
V priestoroch našej školy sa nachádzajú klasické kmeňové triedy, ale aj veľa odborných učební. Máme tu
tri jazykové učebne, špeciálnu učebňu pre žiakov 1. stupňa vybavenú pre vyučovanie prírodných vied
a jazykov, ďalej učebne pre vyučovanie dejepisu, zemepisu, fyziky, technickej výchovy, etickej výchovy,
cvičnú kuchyňu pre žiakov, dve učebne informatiky, učiteľskú aj žiacku knižnicu. V budove je tiež veľká
školská jedáleň, kde sa žiaci i zamestnanci školy môžu stravovať.
Škola samozrejme umožňuje deťom navštevovať školský klub a množstvo záujmových útvarov v oblasti
športu, jazykov, hudby, výtvarného a literárneho umenia, zdravia, a počítačových technológií.

