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informačný on-line mesačník školy, ročník: 1., číslo: 3., november 2020

Zapíšte si...

dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť

Milí rodičia a priatelia základnej školy, máme za sebou tretí mesiac aktuálneho
školského roka. Po tretíkrát sa vám prihovárame prostredníctvom mesačníka školy
s označením Dilongoviny. Akékoľvek otázky, pripomienky, dotazy či názory budeme
vďačne očakávať na adrese dilongoviny@zsdilong.sk. Príjemné čítanie!
Žiaci druhého stupňa zotrvávajú v dištančnom vyučovaní minimálne ešte v priebehu
aktuálneho týždňa. O ich prípadnom návrate do školy, vás budeme včas informovať
prostredníctvom webstránky a Edupage.
Termín vianočných prázdnin ostáva ministerstvom školstva nezmenený. Posledný
deň vyučovania pred prázdninami je utorok 22.12. 2020. Deti budú oddychovať a
https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=9470f1a01b
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sláviť sviatky narodenia a zvestovania Pána až do pondelka 7.1. 2021. V škole sa
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prvýkrát v novom roku stretneme v utorok 8.1. 2021.
Na známosť vám dávame mimoriadne radostnú správu. Vďaka schváleniu projektu
pod krycím názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" budú na našej
škole aj naďalej môcť v započatej práci pokračovať špeciálny pedagóg a dvaja
asistenti. Teda presne tí ľudia, ktorí majú za úlohu intenzívnejšie pracovať a byť
nápomocnými žiakom, ktorí pomoc pri učení potrebujú najväčšmi.
Pokiaľ máte záujem prispieť k celoslovenskej aktivite s hrejivým názvom "Koľko
lásky sa zmestí do krabice od topánok", môžete nejakú časť obsahu odovzdať aj u
nás v škole. A to do piatku 4.12. Prípadne po dohode na t.č. 0915 646 340 aj iným
spôsobom. Sestra Alžbetka následne z darovaných vecí skompletizuje krabice, ktoré
odovzdá na určené zberné miesto v Trstenej. Odtiaľ poputujú darčeky pred
sviatkami seniorom do domu Pro Charitas. Čím všetkým môžete do krabičky
prispieť, čítajte TU. Ďakujeme všetkým ochotným. Mimochodom, VIĎ stav po prvom
týždni "zberu". :D

Stalo sa...

... ako sme stretávali ľudí a svet

Prváci sú už oficiálne (mimo)riadnymi žiakmi našej školy! V stredu 18.11. ich za
skutočných žiakov ZŠ Rudolfa Dilonga pasoval sám Rudolf Dilong. Neveríte? Uveríte
v kolážach TU a TU. (pozn.: Žiaci bez rúška len pre účel fotografie na základe
nariadení RUVZ v Dolnom Kubíne.)
https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=9470f1a01b
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Enviroprojekt EkoPolis je ÚU. Teda úspešné ukončený! Vďaka Peťovi Žatkovi a
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viacerým našim šikovným žiakom máme priamo pod oknami moderné handmade vyvýšené záhony, kompostér či hmyzí hotel. Všetko je zhotovené s dôrazom
na ekológiu, teda z dreva. Fotky jednotlivých komponentov TU a TU.
Situácia-nesituácia, naši žiaci sa aj v jedenástom mesiaci roka zapájali do rôznych
súťaží. Jednoduchšie to samozrejme išlo v tých informatických. iBobor mal za cieľ
podporiť záujem detí o IKT (čítaj informačno-komunikačné technológie). Viac o
súťaži aj úspešných riešiteľoch sa dočítate na fb školy TU. Niektorí druhostupniari
si zasa vyskúšali on-line Technickú olympiádu. A o recitačných Pirátoch krásy ešte
bude reč. :D
Rozkúskovaný november v školskom klube sa okrem striedavej absencie oboch
kmeňových vychovávateľov či týždňovej odmlky po prvom kole testovania, niesol v
indiánskej tematike. Najmä druháci sa stali skutočnými znalcami nekonečných
prérii. V jednotlivých týždňoch sa snažili o získanie pierok pripravenosti, poznania
a odvahy. Začiatkom decembra zabojujú ešte o pierko priateľstva. Držte im palce, z
čas od času to v triede totiž ešte poriadne zaškrípe.
V novembri sa v priestoroch školy a tiež v dome sestier sv. Františka konali
viaceré duchovné obnovy. Celý vyučovací deň si nimi vysuplovali postupne štvrtáci,
tretiaci aj druháci.
Pieseň piesní nie je nijaká rocková balada. Táto kniha Starého zákona bola
inšpiráciou a zdrojom pre recitátorov v diecéznej súťaži Piráti krásy. Našu školu
prostredníctvom zaslanej videonahrávky reprezentovala deviatačka Dominika
Horňáková. Jej príjemný prednes môžete mať z dôvodu pandemickej situácie aj u
vás doma. Stačí jeden malý klik SEM.

Predstavujeme náš tím...
dnes naše skúsenené prvácke pani učiteľky...
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3x3 s AĎKOU KADLUBIAKOVOU

3x3 s EVKOU VALKOVOU

predmety: SJ, MAT, PRV, VV, HV triedy: 1.B, 5.A,

predmety: SJ, MAT, PRV, VV, TV, HV triedy: 1.A

5.B, 7.A, 7.B

3 HUDOBNÉ NÁSTROJE
3 HUDOBNÉ NÁSTROJE

organ

klavír

husle

husle

gitara

gitara
3 FILMY
3 FILMY

Boh nie je mŕtvy

Rýchlo a zbesilo

Papierový dom

Angelika

Babettina hostina

Agatha Christie: Poirot
3 NÁPOJE
3 NÁPOJE

káva

voda

čistá voda

káva

bylinkový čaj

čaj

Sledujte nás aj priebežne na sociálnych sieťach.
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