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JESEŇ
Jeseň pani čarovná,
mnoho podôb krásy má.
Všetkým je to známa správa,
lístie stromom opadáva.
Vietor sa hrá s listami,
hýria ony farbami.
Lastovičky pejú pieseň:
„Odlietame, prišla jeseň.“
Na kopci sú všetky deti,
vietor fúka, šarkan letí.
Slniečko už nechce hriať,
musíme sa obliekať.
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ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020-2021

Na začiatku školského roka 2020/2021 vás všetkých srdečne vítam.
Vítam naše deti v materskej škole, prvákov, nových žiakov i nových kolegov.
Vitajte v našej školskej rodine. Prijmite ich, prosím vás, učitelia i spolužiaci do
svojich kolektívov, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám,
keď ste sa vy stali súčasťou našej školy.
Minulé roky boli nazvané rokom Trpezlivosti,
rokom ODVAHY a ako nazvať tento? Mimoriadny
rok? Bude mimoriadny na učenie a aktivity v skole,
alebo mimoriadny v domácom vzdelávaní. Preto
musíme byť všetci veľmi, veľmi zodpovední
ku svojmu zdraviu, zdraviu spolužiakov, kamarátov,
učiteľov, zamestnancov, rodičov a dodržiavať všetky
potrebné pravidlá. Nesmieme nič podceňovaťradšej preháňať s ochranou tváre, umývaním rúk,
dezinfikovaním. Spoločne musíme chcieť byť zdraví,
nerozšíriť si vírus do školy ani do rodín.
Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí
samostatných, schopných postarať sa samých
o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť
vedomosti, prípadne rýchlo získať nové informácie.
K tomu potrebujete mať solídne základy vzdelania,
potrebujete vedieť využívať nové informačnokomunikačné
technológie
nielen
na
hru
a samozrejme ovládať cudzie jazyky.
My ako škola sme pripravení! Mnohé priestory sú novo vymaľované
a opravené, hlavne MŠ pri Oravici a priestory ŠJ. A naozaj úprimne ďakujem
všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby mohla škola pre svojich žiakov, deti
a zamestnancov zabezpečiť čo najlepší štart.
Silnou stránkou našej školy je kreatívny a iniciatívny kolektív učiteľov.
V rámci rôznych projektov zlepšujeme technické vybavenie jazykových učební,
školskej knižnice, odborných učební na chémiu, fyziku, biológiu aj polytechnickú
výchovu a dúfam, že už od novembra budú vám plne vybavené k dispozícií.

Vážení rodičia! Deti sú nádejou pre našu budúcnosť, ktorá závisí aj
od toho, v akých rodinách budú vyrastať a akým podnetom budú vystavené aj
zo širšieho okolia. Preto je dôležité, aby budúce generácie tvorili vnútorne
vyvážené a mravne vyspelé osoby.
Otvárame školský rok poznačený vírusom a verím, že ho spoločne
zvládneme. Už teraz Vám ďakujem za spoluprácu, ochotu, prejavy spolupráce,
keď možno opäť budeme spolu bojovať s vedomosťami doma, zvládať
technológie, učivo aj domácnosť. No verím, že tento rok sa nám podarí aj náš
zámer- vyškoliť žiakov aj rodičov v aplikáciách, aby sme boli ešte pripravenejší
aj na domácu formu vzdelávania.
Prejavy lásky nie sú len slová. Prejavy lásky jeden voči druhému je aj
podanie pomocnej ruky, keď to potrebuje. Zaželajme si spoločne veľa úspechov
našich detí, aby boli požehnané darom rozumu, otvoreného srdca, aby školský
rok bol pre naše deti plný zaujímavých aktivít, aby sme zažívali školu, kde sa
nebojíme ísť, nebolí nás ráno bruško, tešili sa zo spoločných a športových
podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste
v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže.
Vážení kolegovia, zamestnanci. Ďakujem Vám všetkým za naozaj
zodpovednú prácu každý na svoje pozícií, za prípravu tried, chodieb i vonkajších
priestorov. Ďakujem Vám, že sa tak isto zodpovedne pripravujete na vyučovanie
– odskúšame si blokové vyučovanie i online vyučovanie. Škola funguje ako
úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň má svoju dušu, otvorené
srdce, niekedy prísny hlas ale aj hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Drahí naši žiaci: Na stene v škole máme taký nápis: Vždy si pamätaj, že
si odvážnejší ako si veríš, silnejší ako vyzeráš a múdrejší ako si myslíš.
Vnímajte každý sám seba a pracujte na sebe, aby ste boli tou
najdokonalejšou verziou seba samého. Nikto vás nechce meniť na obraz niekoho
iného, lebo každý je na tomto svete sám za seba, tak ako ho stvoril Boh. Iba
Boh vie, aký máte zámer v živote. Iba Boh vie, čím v živote prechádzate sám
vo svojom vnútri. Aké máte strachy, ako zmýšľate.
Tak sa nebojte a nehanbite sa počas
roka pozývať ho medzi seba ku učeniu, práci aj
hre cez modlitbu, cez omšu a cez prijímanie
eucharistie. Je tam prítomný Ježiš. On vám dá
silu.
Vy všetci, od najmenších prvákov po
deviatakov, ani si možno neuvedomujete, že
vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Podporuje
vás v tom celý učiteľský zbor - v materskej
škole aj v základnej škole. Máme nové pani
zástupkyne, máme nové učiteľky v materskej
škole, asistentku, učiteľa školského klubu – a ja
verím, že naša práca v našej základnej
i materskej škole bude aj naďalej ukážkou
„služby“ smerom k deťom a rodičom.
Nech nás všetkých požehná Boh, Otec
i Duch svätý a dá nám požehnanie na ďalšie dni
v novom školskom roku 2020/2021.

Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva.
Pán ochraňuje maličkých: pomohol mi, keď som bol v biede (Ž 116, 5-6).







V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme,
že v utorok 28. októbra 2020, zaopatrený sviatosťami,
odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu spišský diecézny biskup



Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.




v 68. roku života, v 45. roku kňazstva a v 19. roku biskupskej služby.










Narodil sa 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku.
Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave.
Pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej Vsi a v Dolnom Kubíne, ako
správca farnosti v Liptovských Revúcach.
Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na
príprave Katechizmu pre základné školy.
Za vicerektora – ekonóma obnoveného Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka bol vymenovaný 1. mája 1990, kde
pôsobil až do roku 2002.
Pracoval v Presbyterskej rade a Kolégiu konzultorov,
v Diecéznej a Slovenskej liturgickej komisii. Okrem služby
ekonóma Kňazského seminára prednášal pedagogiku a
katechetiku.
V roku 1992 mu Svätý otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignor.
V rokoch 1995- 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na
Katolíckej univerzite v Lubline.
V rokoch 1997 – 2000 pokračoval na doktorandskom štúdiu na
RKCMBF UK v Bratislave.
Svätý otec Ján Pavol II. ho menoval 28. júna 2002 za spišského
pomocného biskupa, 27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa
v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí – Spišskej
Kapitule.
V novembri 2002 bol ustanovený za prezidenta Slovenskej
katolíckej charity.
V roku 2003 bol menovaný za predsedu Rady pre pastoráciu
v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj
v Komisii pre klérus.
Za spišského diecézneho biskupa bol vymenovaný
4. augusta 2011 Svätým Otcom Benediktom XVI.
Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011.

Pohreb bol v utorok 3. novembra 2020 o 10.00 hod.
v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Requiescat in pace!
Spišský pomocný biskup s kňazmi Spišskej diecézy,
smútiaca rodina a veriaci ľud Spišskej diecézy

MISIJNÝ TÝŽDEŇ

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Aj v týchto neľahkých časoch naši žiaci nezabúdajú na druhých.
S radosťou prispievajú na potreby ich kamarátky v Afrike. Ako poďakovanie si
môžu zobrať malý darček. Heslo tohtoročného misijného týždňa sme si
sprítomnili na nástenke.

Slovensko sa dňa 18. októbra 2020 (nedeľa) pripojilo k takmer 70
krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom
je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti
k
tomu,
aby
svojimi
vlastnými
dostupnými
prostriedkami
–
predovšetkým modlitbou – bojovali za
pokoj ľudského srdca a mier vo svojich
mestách a krajinách.
Dňa 19. októbra 2020 (pondelok)
sa teda hlasy detí, nevinných obetí
vojnových
konfliktov,
nepokojov
a
katastrof,
aj
hlasy
detí
žijúcich
v krajinách, kde vládne mier, spojili do
jedného – v školách a škôlkach,
kaplnkách
a
kostoloch,
detských
nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých
táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o
deviatej hodine miestneho času budú
práve nachádzať.
Svätý Ján Pavol II. napísal
oruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej
podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi,
Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj
prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá
spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba

Je z proroka Izaiáša a má v sebe naliehavosť, ktorá je príznačná aj pre
tieto naše dni. Odpovedať na Božie volanie a vložiť sa do služby blížnym je výzva
pre nás všetkých. Odpovedzme na ňu každý tam, kde sme

ŠKOLA V PRÍRODE 4. A , 5. B –
ZÁVAŽNÁ PORUBA
V dňoch 21. septembra- 25. septembra 2020 sa žiaci 4. A a 5. B
triedy zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v chate Opalisko Závažná
Poruba, počasie im veľmi prialo.
Program:
1. deň - archeologické múzeum v prírode Havránok, športové hry- lakros,
trampolína, švihadlá, ringo, speedbinton, ruská vybíjaná, hry v leseschovávanie a hľadanie vlajok (naša trieda víťaz!!!), nočné hry- prechádzka
nočným lesom s baterkami, naháňačky po tme na multifunkčnom ihrisku).

3. deň - Liptovský Mikuláš - Jánošíkova mučiareň a múzeum histórie, areál
vodného slalomu Ondreja Cibáka, turistika- park s divou zverou Závažná Poruba
(majiteľ je pán šofér autobusu, ktorý nás vozil na výlety pán Kuzma), športové
popoludnie na multifunkčnom ihrisku, spoločné hry a zábava, nočná hra
DIAMANTY ...

4. deň - návšteva aquaparku TATRALANDIA, večer - pošta, spoločné súťaže,
hry a zábava ....

2. deň - Demänovská jaskyňa Slobody, turistika Vrbické pleso a detské
prírodné ihrisko Vtáčik, obed, Liptovský Ján turistika, Kaďa- termálny prameň a
kúpanie, večer tancovanie JUST DANCE, spievanie karaoke, zábava, spoločné
chvíle ....

5. deň - vyhodnotenie poriadku na izbách za celý týždeň, balenie, upratanie
izieb, upršané počasie, cesta domov.

So žiakmi pekné chvíle zažívali triedni učitelia J. Pallo (4. A), Ľ. Rehák
(5. B), S. Pňaček, zdravotníčka pani učiteľka V. Bullová.

PATRÓN 4.A TRIEDY- SV. FRANTIŠEK Z ASSISI

VEDCI – SUPERHRDINOVIA DNEŠNÝCH DNÍ

4. októbra má sviatok sv. František z Assisi- patrón ochrancov životného
prostredia, ekológov. Preto žiaci 4. A triedy oslavovali sviatok svojho patróna
v jesennej prírode. Spoločne po cyklotrase šli na bicykloch ku kaplnke v Liesku,
kde sa spoločne pomodlili, potom si pripomenuli modlitbu sv. Františka o pokoj:
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie, kde sa množia urážky;
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;
vieru tým, čo pochybujú;
nádej tým, čo si zúfajú;
svetlo tým, čo tápu vo tmách;
radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než aby mňa potešovali;
skôr chápať iných, než aby mňa chápali;
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame;
len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;
len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia;
len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri
CVTI SR v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj
tento rok v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020
( od 9. do 15. novembra) vyhlásili výtvarnú súťaž na tému:
„Vedci – superhrdinovia dnešných dní“. Žiaci mohli výtvarne znázorniť
svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú život ľudí. Do
výtvarnej súťaže poslali svoje práce žiaci 4. A triedy:

Ria Pániková 4. A

Lukáš Balek 4. A

Cestou mohli obdivovať krásnu jesennú prírodu. Putovanie na bicykloch
ukončili po cyklotrase v Suchej Hore, kde sme sa pomodlili pri soche Panny
Márie. Svojmu patrónovi sv. Františkovi z Assisi ďakujú za pekné počasie,
ochranu počas výletu na bicykloch a Pánu Bohu za požehnaný deň a šťastný
návrat domov.

Alžbeta Šusteková 4. A

Diana Matúšková 4. A

Martin Benický 4. A

Nikol Duchoňová 4. A

PROJEKT HRAJ A NEPRESTÁVAJ!
Nezabúdame na to, že hravosť je prirodzená ľudská vlastnosť.
Máš za sebou ťažký deň?
Si vyčerpaný a potrebuješ sa na chvíľu odreagovať?
Túžiš prísť na iné myšlienky?
Chceš ukázať svojim kamarátom, že v stolových hrách si expert?
Práve teraz sa ti naskytla tá správna možnosť.
Ver, že keď začneš hrať, naozaj nebudeš chcieť prestať!

Tento zaujímavý projekt sa realizuje v rámci Participácie občanov na
rozvoji mesta. Zámer finančne podporilo mestom Trstená sumou 400 €.
Cieľom predkladaného projektu je zlepšovať sociálne zručnosti, učiť sa
kooperácii s druhými, rozvíjať kognitívne schopnosti či rozširovať strategické
myslenie. Človek dostane možnosť si preveriť svoju pamäť či celkové
sústredenie. K dispozícii sú tri hracie stoly vyrobené z jednorazových drevených
paliet spevnených so spodným rámom. Stoly slúžia ako podklad pre strategické
hry: šach, piškvorky či domino. Do rúk si budete môcť zobrať atypické šachové
figúrky, ktoré sú vyrobené z dreva či kameňa. Za veľké pozitívum považujeme
to, že manipulácia so šachovými figúrkami je fyzicky nenáročná, a tak je
dostupná aj pre mladších nadšencov hry. Uchopí ich aj ten najmenší spoluhráč.
Preto si treba dávať pozor a svojho protivníka nepodceňovať.
Predkladaný projekt je dostupný pre všetkých a fyzicky nenáročný.
Jedným z výrazných benefitov je fakt, že takmer všetky komponenty sú
z recyklovateľného materiálu, finančne nenáročné a dostupné.

OLYMPIÁDA NETRADIČNÝCH ŠPORTOVPROJEKT KIA Z NADÁCIE PONTIS
V rámci Zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne
2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji,
určených pre deti a mládež do 18 rokov, získala ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis podporu 4.704,70 € na projekt
„Olympiáda netradičných športov“
Projekt je zameraný na rozvoj všeobecných pohybových predpokladov
u detí a mládeže. Jeho hlavným cieľom je naučiť žiakov spolupracovať
v skupinách a využívať svoje schopnosti v prospech celého tímu. Je to
interaktívne učenie, kde sa v skupinách žiaci dozvedajú množstvo nových
informácií a získavajú nové vedomosti nielen zo sveta športu a pohybových
aktivít, ale aj o krajinách, ktoré na olympiáde reprezentujú. Pomocou
netradičných pohybových hier ako je frisbee, spike ball, ringo, tchoukball, či
jumping majú možnosť spoznávať nové alternatívy vo svete športu. Dôležitým
bodom celého projektu je aj prepojenie s rodinou, kde aj rodičia majú možnosť
zapojiť sa do rôznych činností. Vďaka projektu KIA a nadácii PONTIS, tak máme
zakúpené športové náčinie, ktoré sa bude v budúcnosti využívať nielen na
hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj počas športových a pohybových
krúžkov a aktivít, ktoré budú vypĺňať voľný čas detí a mládeže a budú tak
pôsobiť aj ako prevencia proti drogám, či kriminalite.
Keďže najmä kvôli karanténnym opatreniam sa projekt úplne
neuskutočnil v júni, čakali sme na nový školský rok, aby sa mohlo zrealizovať
všetko podľa plánu. Napriek našim snahám, keďže sa Trstená nachádzala
v červenej zóne, sme museli urobiť zopár miernych úprav, no nakoniec sa všetky
aktivity mohli uskutočniť (samozrejme za prísnych hygienických opatrení).
Športovalo sa po jednotlivých triedach a nielen v jeden deň, ale počas celého
týždňa. Niektoré hry a súťaže boli dokonca súčasťou školy v prírode, ktorej sa
zúčastnili naši štvrtáci a piataci.

Celý projekt rozvíjal pohybové nadanie detí a mládeže a učil ich aj
zdravému životnému štýlu a vzájomnej spolupráci. Každý jeden mohol tak využiť
svoje schopnosti a vlastnosti v prospech celého tímu. Vďaka novým športom,
ktoré sme spoznali, sa rozhýbala celá škola a máme výborný predpoklad do
budúcnosti pri príprave netradičných športových a pohybových krúžkov pre
našich žiakov na vyplnenie voľného času.

DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

FENOMÉNY SVETA- PENIAZE

26. október je Dňom školských knižníc. Keďže momentálna situácia nám
nedovoľuje osláviť ho tak, ako by sa patrilo – so žiakmi a s knihou v ruke,
pripravili sme pre našich milých žiakov prekvapenie. Po návrate do školy ich
čaká nová čitáreň a vynovená knižnica, kde si môžu pri šálke čaju či horúcej
čokolády vychutnať ničím nerušené chvíle so svojou obľúbenou knihou. Určite sa
o tieto zážitky s vami ešte podelíme.

V tomto školskom roku sa s deviatakmi venujeme fenoménu PENIAZE.
Jednotlivé aktivity spracované EduLabom sú zamerané nielen na zdokonaľovanie
sa vo finančnej gramotnosti, no najmä na prácu v skupinách a krásne medzi
predmetové väzby. Veríme, že aj takouto formou našich žiakov zaujmeme a
hlavne ich pripravíme na skutočný život a hospodárenie v ňom.

POĎAKOVANIE
Úprimne a zo srdca ďakujeme Oravskému záchrannému systému, ktorý
zadarmo už dvakrát pomohol a vydezinfikoval priestory našich tried. Ľubomír
Drgáň, Robert Martauz a mnohí ďalší, zamaskovaní k nepoznaniu, robia veľa
preto, aby sme zastavili vírus COVID 19.

KONKURZ ZDRAVEJ VÝŽIVY V 9. A
Triednická hodina v 9. A bola tento týždeň konkurzom na kuchárov do
renomovanej reštaurácie. Triedna učiteľka – šéfkuchárka podniku - si vyberala
ľudí (žiakov) do svojho tímu podľa ponúknutých zdravých surovín (ovocia a
zeleniny). Niektorí žiaci boli
na konkurze úspešní, iní
pointu pochopili až následne .
Zábavnú aktivitu sme ukončili
pochutnaním si na kvalitnej
zelenine a ovocí z našich
záhrad (a obchodov), ktorú si
žiaci v tento deň doniesli.
Povzbudzujeme
aj
vás
všetkých, aby zelenina a
ovocie
tvorili
každodennú
súčasť vášho jedálnička.

MRAVČEKOVIA A VNÍMAJKOVIA
V novom školskom roku sme sa posunuli o krôčik ďalej a o triedu
„vyššie“. Zvyknúť si na niektoré zmeny je celkom ľahké...Tak napríklad
MRAVČEKOVIA to robia takto: Vďaka Vnímajkom, si viac všímajú kamarátov
okolo seba, sú k nim láskaví, chápaví a priateľskí. Prostredníctvom
jednoduchého a milého príbehu o kamarátoch Veselke, Chcejkovi a Tmejke sa
snažia porozumieť s otvoreným srdcom, čo sa môže skrývať za zatvorený
očkami slepého dievčatka...

PANNA MÁRIA RUŽENCOVÁ- PATRÓNKA
NAJMLADŠÍCH ŠKÔLKAROV

Pri príležitosti dňa patrónky triedy, sv. Faustíny Kowalskej, sa trieda
MRAVČEKOV vybrala ku Kaplnke Panny Márie pod Bubeníkom. Zvládli ľahkú
túru s radosťou a úsmevom na tvári. Pri prameni Božieho milosrdenstva s vierou
načerpali silu do ďalších dní. Pomodlili sa korunku Božieho milosrdenstva a
porozprávali sa o živote sv. Faustínky. Posilnení bylinkovým čajíkom, koláčikom
a ovocím sme hravo zvládli aj cestu naspäť.

Naši najmladší škôlkari zažili oslavu, pretože
patrónkou ich triedy je Panna Mária Ružencová. Od rána
naše usilovné VČELIČKY vyfarbovali obrázky Panny
Márie, rozprávali sa o nej a o modlitbe sv. ruženca.
Pomodlili sa aj jeden desiatok ruženca: pri zaspievaní
každého "Zdravas..." zasvietili jedno z desiatich
zhasnutých svetielok. A presne tak, ako sa im rozžiarili
očká, keď videli svietiť všetky svetielka, veríme, že aj
Máriino srdce zajasalo, keď ich videla spoločne sa modliť
spevom.

SVÄTÝ FRANTIŠEK Z ASSISI –
PATRÓN TRIEDY OVEČIEK
4. októbra má sviatok svätý František z Assisi, patrón triedy OVEČIEK.
Preto bol pondelok pre škôlkarov výnimočný deň. Od rána vyfarbovali obrázky
svätého Františka. Vyzdobili triedu a oslávili spoločnou hostinou. Počúvali príbeh
"O bratovi vlkovi". Láskavé srdce k ľuďom a zvieratám, ale aj skromný život
Františka deti veľmi zaujal. Preto ako dar zaniesli kytičku kvetov k jeho soche a
pomodlili sa v kostolíku za zdravie pre všetkých.

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
Do tejto spoločnej akcie sa pripojili
aj škôlkari sa modlili modlitbu ruženca za
pokoj a mier vo svete. Na perníkový ruženec
nakreslili veci, za ktoré sa chceli modliť
(zdravie babky, aby odišiel corona vírus, aby
rástli stromy, aby sme mali pokojné
srdiečko..).

PEČIEME, TVORÍME, HRÁME SA
Škôlkari poznávali ovocie podľa
vône a chuti, piekli sme spoločne výborný
hruškový koláč. Deň jablka sme oslávili
lepením jesenných listov na farebné
jabĺčka a jablkovou hostinkou. Týždeň
ukončili veľkou „Šarkanparádou“, na
ktorej sme si zatancovali s našimi
šarkanmi. Odmenou bol diplom a
perníkový šarkan.

ĽUDSKÉ TELO – VEĽKÁ ZÁHADA,
PRE NÁS VEĽKÁ ZÁBAVA
S Kamarátom Boľkom z Vnímajkova škôlkari
hovorili o rôznych
zraneniach. Liečili sa v lekárskom kútiku. Vďaka zaujímavým aktivitám už vedia
aj niečo o zmysloch, vnútorných orgánoch v našom tele a o kostre, ktorá ich
chráni. Pokusom s vodou, korením a mydlom sme si ukázali aké je dôležité
umývať si ruky aby sme sa chránili pred bacilmi, baktériami a vírusmi. Zahrali sa
s prstovými farbami a zapojili fantáziu pri zobrazovaní bacilov a baktérií.

JESEŇ FARBY ROZDALA
Upršané počasie škôlkarom nevadilo, počas celého týždňa
krásu a dary farebnej jesene, ktoré nám Pán Boh dal. Cez zaujímavé
oboznamovali s počasím, tvorili, hrali divadielko, spievali, robili
farebný pokus. Spoznali tajomstvá jesenných listov, ktoré pod lupou
na interaktívnej tabuli. Každý deň si uvarili čajík z našej bylinkovej
jedli vitamíny v podobe chutného ovocia. Spolu si aj zatancovali.

spoznávali
aktivity sa
zaujímavý
pozorovali
záhrady a

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA

BEZPEČNE NA CESTE A V OKOLÍ

Ďalší týždeň priniesol škôlkarom nové dobrodružstvá pri spoznávaní
prírodnín. Skúmali hmatom (chytaním kamienkov, gaštanov...) aj čuchom (vôňa
kvetov). Maľovali na drevo. Piesňami sme chválili nášho Boha, ktorý stvoril svet
z lásky. Na záver sa naučili ako prírodu chrániť zbieraním a triedením odpadu.
Vypracovanie úloh cez portál VIKI nám poslúžilo pri opakovaní.

„Na ceste si dávaj pozor“....sa spieva v známej piesni. Aj deti
v materskej škole sa učia ako sa správať bezpečne na ceste a v okolí. Počas
uplynulého týždňa navštívili železničnú a autobusovú stanicu. Na vlakovej stanici
zistili čo sú výhybky a na čo slúžia, kde sa trúbi a ako sa zrýchľuje. Vyskúšali si
ako sa riadi vlak a to bol pre nich nezabudnuteľný zážitok. Pripomenuli si aj
dôležité správanie cyklistu a dodržiavanie dopravných značiek. Krásne zážitky
doplnili rôznymi aktivitami v triedach. Ďakujú všetkým, ktorí im to umožnili

