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informačný on-line mesačník školy, ročník: 2., číslo: 2., február 2021

Zapíšte si...

dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť

Hoci bude od budúceho týždňa okres Tvrdošín v rámci Covid automatu označený
červenou farbou, žiaci II. stupňa sa do školy vrátiť nemôžu. Je to preto, že farba
automatu pre celú krajinu ostáva na čiernej farbe. Rovnako tak ostáva v platnosti aj
povinnosť negatívneho testu jedného z rodičov (nie staršieho ako 7 dní) v prípade
nástupu žiaka I. stupňa do školy. Obšírnejšie info na našej stránke TU.
Milí rodičia, veľmi pekne ďakujeme každému, kto sa rozhodol poukázať 2% (resp.
3%) zo zaplatenej dane na účet školy. Verte, že tieto peniažky zhodnotíme. Malo by
sa tak stať už na jeseň kedy ich plánujeme investovať do rekonštrukcie
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chlapčenských WC. V prípade záujmu o poukázanie 2% (resp. 3%) pre školu, postup

Tra

nájdete na našej stránke, resp. TU.
V pôstnom čase sme sa rozhodli prinášať vám denne na pokračovanie zamyslenia v
rámci seriálu "Pôst so svätými a blahoslavenými". Stačí sledovať príspevky na našej
facebookovej stránke. Málokedy vás pravidelné sledovanie sociálnych sietí vie
tak veľmi obohatiť. :D
Milí rodičia predškolákov, zrejme vás poteší správa, že sme v rámci projektu MŠ SR
Múdre hranie získali financie na nákup detských encyklopédií či hovoriach pier do
MŠ. Zrejme tiež viete, že zápis do 1. ročníka sa blíži. Pokiaľ by ste radi zistili názor
odborníka na to, ako je vaše dieťa pripravené na nástup do školy, vedzte, že
v spolupráci s CPPPaP pripravujeme testy školskej zrelosti. O podrobnostiach
budeme informovať na našom webe v priebehu marca.
Naďalej

pretrvávajúce

rekonštrukčné

práce.

dištančné
Vďaka

vzdelávanie
podpore

z

využívame
projektu

v

škole

katolíckej

aj

na

nadácie

Renovabis rozširujeme školskú kaplnku. Veríme, že vo vynovenom prostredí
kaplnky budú môcť naši žiaci aj naďalej prehlbovať svoje kresťanské (po)vedomie a
nechávať dušu pátrať po tom, čo je v živote skutočne hodnotné. Koláž z
rekonštrukcie TU.

Stalo sa...

... ako sme stretávali ľudí a svet

Záver prvého týždňa po opätovnom otvorení školy pre I. stupeň využili naši druháci i
https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=b3654f2d2a
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štvrtáci na poriadnu bobovačko-lopatovačko-tanierovačku. Štvrtáci doobeda v rámci

Tra

TŠV vyšmýkali trať, ktorú si následne v klube vyskúšali zjazdiť aj druháci. Očividne
to bavilo obe skupiny. Fotky zo 4.A aj na našom facebooku, resp. TU.
Naši druháci tento mesiac urobili dôležitý krok na ceste k tomu, aby sa z nich stali
budúci vedci alebo minimálne spokojní účastníci hodín fyziky či chémie. Vyskúšali
si rolu vynálezcov, objaviteľov či konštruktérov. Pod dozorom na-slovo-vzatého
odborníka skúmali rôzne zvláštnosti, ktoré ponúka náš svet - hustotu, výbuch sopky,
kvapalinu-nekvapalinu či statickú elektrinu. Pozerali do mikroskopu a tiež uvarili vlastnú
sviečku. Aj samotného Alberta Einsteina potešilo ich nadšenie pre veci vedecké.
Ani potrebný dištanc pri nadobúdaní nových poznatkov neodradil piatich žiakov na
II. stupni aby sa zapojili do okresných kôl geogafickej, resp. biologickej olympiády.
Našim cestovateľom, resp. vedátorom - Matúšovi, Jakubovi, Adke, Dominike,
Oliverovi a Šimonovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prvým trom menovaným
prajeme tiež veľa zdaru v krajských kolách. Širšie info od pani učiteľky Danky TU.
Značne dištančne prebehlo aj školské kolo II. kategórie recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Gratulujeme úspešným "prozaikom" - Laure, Nele, Kristíne a
tiež "poetikom" - Sofii, Klaudii, Oliverovi a Michalovi. V mene pozorne naslúchajúcej
poroty (TU) ďakujeme tiež všetkým zúčastneným recitátorom. Pán učiteľ Ľubo a
pani učiteľky Ľubka a Paťka ocenili svedomitú prípravu a pútavosť ukážok.
V zaujímavom formáte prebehla aj matematická olympiáda. V tzv. domácom kole sa
žiaci 6. až 8. ročníka popasovali so šesticou úloh. Špeciálne ocenenie od pani
učiteľky Lucky získali siedmaci. Výhodou deckám mohol byť dostatočný čas na
riešenie a úspešnými sa mohli stať aj žiaci, ktorým čas na hodine nezvykne
postačovať. Špecifické domáce prostredie poskytlo priestor aj pre vynaliezavosť pri
práci s rôznymi dostupnými pomôckami či zdrojmi.
V predvianočnom čísle sme predstavili (tvorbu) jedného z našich najmenších
žiačikov, Andrejka Matušáka z 1.B. Ten sa momentálne zotavuje zo zdravotných
problémov a čas si kráti, ako-inak písaním. Venujte mu modlitbu či aspoň pozornosť
prečítaním TÝCHTO riadkov.
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Predstavujeme náš tím...

Tra

dnes výnimočnú športovú dvojicu... :-)

3x3 s KATKOU Bielončíkovou

3x3 s ĽUBOM Rehákom

predmety: INF, AJ, MDV, triedy: 5.A, 5.B, 6.A, 7.A,

predmety: TV, OBV, MDV triedy: 1.B, 2.A, 3.A, 5.B,

7.B, 8.A, 9.A, 9.B

6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.B

3 ŠPORTOVCI

3 ŠPORTOVCI

Roger Federer

Paolo Maldini

Anastasia Kuzmina

Zdeno Chára

Peter Sagan

Matej Tóth

3 JEDLÁ

3 JEDLÁ

bryndzové halušky

vločky

hubové rizoto

kapustnica

Cézar šalát

hranolky

3 CITÁTY

3 CITÁTY

Máš milión starostí? Bež si

Nikdy sa nevzdávaj svojho

zacvičiť a zabudneš na

cieľa.

všetky!

Pracuj na sebe.

Správna žena dokáže

K druhým sa správaj s

všetko zvládnuť sama.

úctou.

Správny muž jej to
nedovolí.
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Učiteľ ti môže otvoriť

Tra

dvere, ale vstúpiť do nich
musíš ty sám.

Sledujte nás aj priebežne na sociálnych sieťach.
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