ZELENÝ SVET
Slovenská
agentúra
životného
prostredia
s
podporou
Environmentálneho fondu vyhlásili 25. ročník tradičnej súťaže umeleckej
tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je
Je to v mojich rukách.
Poslaním súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode,
životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom
prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by
prezentoval vzťah detí k životu a prírode.
Svoje práce do súťaže poslali žiaci 4. A triedy.
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Keď Vianoce sú bez snehu,
rozdávajme všetci nehu.
Keď bojujeme s Covidom,
majme lásky plný dom.
Keď musíme byť v bubline,
dobro robme účinne.

Diana Matušková 4. A

Nina Rošťáková 4. A

Keď zatvárajú kostoly,
treba sa nám pomodliť.
Aby nám Božie narodenie,
bolo pre všetkých na spasenie.
A spolu s Ježiškom v rukách matky,
prajeme všetkým pekné sviatky!

Ria Pániková 4. A

Martin Benický 4. A
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ENVIROPROJEKT
Pri každej škole sa nachádza nejaký ten skrytý kút, kde sa nechodí a
návštevy nevodia. Aj pri našej škole taký bol. Ale už nie je. Vďaka podpore
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa nám podarilo tento neutešený
kút premeniť na krásnu školskú záhradu.
Vybudovali sme vyvýšené záhony, kompostovisko a pre užitočný hmyz
vybudovali hotel. Vytvorili sme živú učebnú pomôcku, ktorou by sme radi žiakov
vytrhli od elektroniky a vrátili ich späť do prírody. Týmto by som sa chcel
poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku
k dielu.
VYVÝŠENÉ ZÁHONY
Pamätám si časy, keď sme sa usmievali nad tým, že deti v Bratislave si
mysleli, že krava je fialová. A už je to tu. Farbu kravy deti ešte dajú, ale čo
rastie záhrade, to im veľmi nejde. Preto sme sa rozhodli trochu im to priblížiť
formou školských záhonov. S ich pomocou sme vybudovali krásne záhony,
namaľovali ich a osadili. Menší problém nastal s navozením zeminy, ale aj to
sme prekonali. Dokonca nám pomohli aj žiaci so školského klubu. Na jar do nich
vysadíme plodiny a bylinky a budeme čakať na plody našej práce. Verím, že deti
si začnú vážiť nielen svoju prácu, ale aj prácu iných.

KOMPOSTÉR
Biologicky rozložiteľný odpad sa nesmie hádzať do komunálneho odpadu.
Na skládkach potom hnije a uvoľňuje plyny, ktoré spôsobujú skleníkový efekt.
Ak chceme, aby naše vnúčatá ešte zažili
ľadové medvede, musíme s tým niečo
urobiť. Ale čo? Najlepšou možnosťou je
takýto odpad kompostovať. Nielenže sa
krásne rozloží, ale ešte získame aj
výborné hnojivo. Vybudovať si takýto
záhradný kompostér nie je nič náročné.
Zvládli to aj naši žiaci. Vyhrnuli si rukávy a
pustili sa
do práce. Veď
prispieť
k záchrane planéty môže každý. A čo vy?

HMYZÍ HOTEL
Príroda nemá rada jednotvárnosť. My ju však do toho tlačíme. Doma
chceme mať krásny, rovno strihaný trávnik. Všetko staré a hnijúce ihneď
vyhadzujeme. Ale tým hádžeme prírode polená pod nohy a ničíme prírodnú
rozmanitosť. Z trávnika sa včielky nenajedia a bez dutín nenájdu úkryt. Ak už
teda chceme mať krásnu a zdravú záhradu, musíme jej obyvateľom trochu
pomôcť. Napríklad vybudovaním hotela pre hmyz. Prilákame tým veľké
množstvo užitočného hmyzu, ktorý oživí našu záhradu a bude nám pomáhať.
Zvýši nám úrodu a zničí škodcov.

BESEDY A EXKURZIE
Ľudová múdrosť hovorí, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Veľmi
neochotne meníme svoje správanie. Máme radi svoj pokoj a pohodlie. Žiaľ, nie
vždy je to tá správna cesta. A týka sa to aj nášho vzťahu k prírode a k jej
ochrane. Je najvyšší čas si vybrať, ktorou cestou sa vydáme. Či tou ľahšou,
alebo tou správnou. A keďže sa už veľmi nezmeníme, je dôležité venovať sa
našim deťom a nasmerovať ich na tú správnu cestu. Pomôcť môžu besedy a
exkurzie. Preto sme sa obrátili na pracovníkov Správy CHKO Horná Orava. Veľmi
ochotne nám s formovaním našich detí pomohli. Navštívili sme pôvodné lesy pod
Babou horou a navštívili rašelinisko v Kline. V škole nás navštívila Ing. Zuzana
Kertysová a veľmi pútavo žiakov zasvätila do tajov prírody. Ostáva len dúfať, že
sme zasiali semienko, z ktorého nám vyrastie generácia uvedomelých mladých
ľudí.

DRUHÁCI v ŠKD
Druháci v klube bojovali o pierko odvahy aj tak, že zachraňovali dedinu
náčelníka Zúfalého supa pred obrovským divým zvieraťom. Bizón bol po zásahu
našich Indiánov napokon rád, že sa ešte ako tak držal na nohách. Niektorí sa ho
v rámci hry snažili dokonca aj upiecť. No, proste, Indiánske myslenie.

Získanie pierka priateľstva u našich druháckych Indiánov. Náramkom
mali potešiť seba navzájom. Výsledok je z hľadiska celkového uspokojivý. Avšak
ani tentokrát sa nie všetci vytrvalo dostali k zdarnému koncu viac ako
dvojtýždňovej aktivity. Podobne je to aj s tým našim triednym priateľstvom či
rešpektom. Máme na čom stavať a taktiež máme na čom pracovať aj naďalej.

Druháci sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre seniorov. Spoločne
s vychovávateľom Bernardom skompletizovali desať pozdravov seniorom. Tie
odoslali na pošte v Trstenej a poslali do Rožňavy. Snáď aj takto spestrili
vianočné sviatky niekoľkým ľudom. Ozaj, niektorí dokonca Rožňavu (a tiež aj
Trstenú) objavili aj na mape Slovenska.

Seniorom začínajú Vianoce prvým
pozdravom na stolčeku. Je to pre nich
ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol
toho, že na nich niekto myslí.
Vianočná
pošta
pre
seniorov4. ročník projektu.
Výzva: Spravme Vianoce neznámym
starkým v domovoch.

RECITAČNÁ SÚŤAŽ PIRÁTI KRÁSY

V pondelok 16. novembra
2020 sa tri prihlásené deti vybrali na
záver
klubu
do
knižnice
na
Hviezdoslavovej ulici. Tri preto, lebo
aktuálne
opatrenia
nedovoľujú
návštevu vo väčšom počte. Raz sa
tam určite pozrieme všetci, ale zatiaľ
hľadáme aj takéto možnosti.
Korona-nerkorona,
kde
je
vôľa, tam je cesta.

V tomto uponáhľanom čase,
kde sa všetko ruší, prekladá, sme
využili
ponuku
Diecézneho
katechetického
úradu
Spišskej
diecézy a zapojili sa do recitačnej
súťaže Piráti krásy. Organizátori
zvolili netradičnú formu recitovania
– cez videonahrávku prednášaného
textu.
Výber tohtoročnej témy bol
inšpirovaný Rokom Božieho slova.
Recitovať sa mohli len texty
zo Svätého Písma.
Do súťaže sa zapojilo 29 súťažiacich z celej diecézy. My sme si vybrali
texty z knihy Pieseň piesní. Naša žiačka Dominika Horňáková (9. A) sa síce
neumiestnila na prvých troch miestach, ale každé čítanie Svätého Písma je
obohacujúce a prináša pocit naplnenia.

ADVENT 2020 V ŠKD 1
Deti z ŠKD 1 sa zapojili do Adventnej výzvy 2020 našej školy, v ktorej si
každý deň prečítame úryvok zo Svätého písma a obetujeme ho podľa obrázka a
za Svätého Otca.

NAJKRAJŠÍ VLASTNORUČNE VYROBENÝ
RUŽENEC
Ruženec môže byť obrovský alebo úplne maličký, pestrofarebný alebo
jednofarebný a zo všetkých možných materiálov. Ale modlitba, ktorá sa s ním
spája, je stále tá istá. V októbri, ktorý je aj mesiacom sv. ruženca, mali naši
žiaci možnosť znovu ukázať svoju šikovnosť a tvorivosť. Vyrábali ružence
z rôznych netradičných materiálov.
Na 1. poschodí chodby pribúdali ružence z prírodnín, cestovín, korálikov
a dokonca aj z pasteliek. Porota pri vyhodnotení ocenila snahu i tvorivý prístup a
odmenila všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili. A tu máme výhercov:
Za 1. stupeň :
1. miesto - Andrej Matušák z 1. B triedy
2. miesto - Peter Jagelčák z 4. A triedy
3. miesto - Jakub Harkabuz z 2. A triedy
Čestné uznanie - súrodenci Ragliovci

Keďže sa už všetci tešíme na príchod Ježiška, rozhodli
sme sa, že mu pripravíme darček. Každý deň si z hviezdičkového
adventného kalendára vyberieme úlohu – dobrý skutok, ktorý sa
potom všetci snažíme spoločne splniť a darovať ho Ježiškovi.
Za 2. stupeň:
1. miesto - Sofia Kajanová z 5. B triedy
2. miesto - Sofia Šálková z 6. A triedy
3. miesto - Sofia Daňková zo 7. B triedy

SUDOKU- školské kolo štvrtáci
Dňa 11. novembra 2020 sa konalo školské kolo
v riešení SUDOKU kategória 4. ročník. Všetky čísla sa
podarilo doplniť Adamovi Kostolnému (4. A), ktorý
preto vyhral 1. miesto.
Sudoku je veľmi populárny číselný hlavolam,
pôvodom z Japonska. Sudoku tvorí mriežka, ktorá sa
skladá zo stĺpcov, radov a blokov. Každé číslo sa môže
vyskytovať v každom rade, stĺpci a bloku iba raz.
Čestné uznanie - deti z MŠ 3. trieda Sovičky (za skupinový ruženec).

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ
DO KRABICE OD TOPÁNOK
Tento rok sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej
výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok s túžbou potešiť niekoho, kto nečaká darček.
Cieľom tejto aktivity je vytvoriť darček pre starých a
opustených ľudí, ktorí majú menej ako my a zvlášť
v dnešnej covidovej dobe trpia oveľa viac samotou a
opustenosťou.
Aj týmto spôsobom sme chceli potešiť našich starkých
z Charitného domu sv. Františka v Trstenej, ale aj z iných domovov dôchodcov
na Orave (keďže krabičiek sa nazbieralo ozaj požehnane, podelili sme sa aj
s inými zariadeniami). Veľkou pomocou nám v tomto bola aj miestna kontaktná
osoba tejto kampane, pani Zuzana Polhorská.
Týmto chcem poďakovať všetkým deťom, učiteľom a učiteľkám, vychovávateľom
a vychovávateľkám, maminám a ocinom i všetkým, ktorí sa do tejto výzvy
zapojili, otvorili svoje srdce a s láskou nachystali krásne krabičky plné darov
z lásky k druhým.

DUCHOVNÁ OBNOVA 4. A TRIEDY
Dňa
12.
novembra
2020
mali
štvrtáci
duchovnú
obnovu
s vdp. Dominikom Jamrichom. Dozvedeli sa viac o očistci a nebi, o troch
podmienkach Dona Bosca ako sa dostať do neba:
1. zodpovedne si plňte povinnosti- najdôležitejšia kresťanská povinnosť je MAŤ
RÁD PÁNA BOHA.
2. buďte veselí- aby sa tešili všetci tí, čo sa s nami stretnú
3. vyhýbajte sa hriechu- robiť všetko preto, aby som nehrešil (vedome a
dobrovoľne porušil Božie prikázania).
Pripomenuli si všetky podmienky, ktoré treba splniť, aby sme získali
úplné odpustky a pomohli dušiam v očistci, aby sa dostali do neba. Pozreli si
úryvky z filmu NEBO NIE JE VÝMYSEL. Po svätej spovedi mali spoločnú svätú
omšu v kaplnke u sestričiek sv. Františka. Pán Boh zaplať.

DEŇ SV. MIKULÁŠA
ADVENT V TRIEDE 3. A
V triede si pripravovali perníky a oplátky na Vianoce Ponúkli aj Mikuláša.
Ďakujem rodičom za ingrediencie, bez vás by to nebolo možné.

Dňa 4. decembra 2020 do našej školy zavítal dlhoočakávaný svätý
Mikuláš aj s anjelom. Prišiel bez čerta. Veď aj na čo. U nás sú samé dobré deti.
Žiaci prvého stupňa ho srdečne privítali a potešili krátkym kultúrnym
programom. Svätý Mikuláš porozprával deťom o histórii, zvykoch a tradíciách.
Všetky dobré deti boli odmenené balíčkom so sladkosťami. O rok sa zas budeme
tešiť na príjemné spoločné chvíle.

PASOVANIE PRVÁKOV

ADVENT V 1. A TRIEDE

Pasovačka prvákov sa uskutočnila vo štvrtok 19. novembra 2020. Keďže
naša škola nosí meno Rudolfa Dilonga, františkánskeho kňaza z Trstenej, oslovili
sme na naše pasovanie brata Františka. On ochotne túto úlohu prijal. Predstavil
deťom Rudolfa Dilonga ako kňaza a básnika a začala sa slávnostná chvíľa
pasovania.
Po slávnostnom akte prváci predviedli svoj kultúrny program. Pozostával
z tanca, básní a piesní a predstavenia patróniek našich tried- Panny Márie
Sedembolestnej a sv. Filoménky.
Na svoje deti sa kvôli pandemickým opatreniam
nemohli prísť pozrieť rodinní príslušníci, ale to nezmenilo
kvalitu nášho hereckého výkonu.
Pochutili sme si na chutnej torte a každý žiak
dostal darček, ako pamiatku na slávnostný deň
pasovania.
Na záver sme sa presunuli do školskej kaplnky,
kde každý prvák poprosil Pána Ježiša o pomoc pri plnení
si školských povinností. S každou prosbou sme do vázy vložili kvet ako symbol
modlitby za seba, rodinu i našu školu.
Pane, daj, aby sme s Tvojou pomocou zvládli každý jeden deň pri plnení
si školských povinností, ale aj všade, kde sa nachádzame.

Naši najmenší žiaci z 1. A triedy prežili veľmi pekný a rozmanitý advent.
Okrem toho, že sa každý z nich snažil robiť dobré skutky, ktoré potom priniesli
ako dar do školskej kaplnky, učili sa aj napiecť chutné medovníčky, aby mohli
pomáhať svojím maminkám pri vianočnom pečení.

Dôležitou súčasťou bola aj duchovná obnova s pánom kaplánom
Dominikom a jeho rozprávanie o tom, ako si máme navzájom pomáhať.

Po takejto milej a svedomitej adventnej príprave sa tak už všetci veľmi
tešia na ten hlavný vianočný darček a tým je príchod malého Ježiša!

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - VYŠEHRADSKÁ ŠTVORKA,
V4: POĽSKO, SLOVENSKO, MAĎARSKO, ČESKO
Výtvarná súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov. TÉMY SÚŤAŽE
▪ Vyšehradská štvorka: najkrajšie miesta V4
▪ Vyšehradská štvorka: známe osobnosti vyšehradských krajín
▪ Zelená Vyšehradská štvorka: naša ekologická bezpečnosť
Súťaž je rozdelená do 3 kategórií:
1. kategória – pre deti od 6 do 10 rokov
2. kategória – pre deti / mládež od 11 do 14 rokov
3. kategória – pre mládež od 15 od 18 rokov
Do súťaže poslali svoje práce 2. A a 4. A triedy.

PEČENIE OPLÁTOK V 4. A TRIEDE
Dňa 17. decembra 2020 si žiaci 4. A triedy zasa pripomenuli pečenie
oplátok a vôňa vianočných oplátok sa šírila v škole.

V minulosti sa učiteľovi obvykle ušla úloha postarať sa o to, aby na
žiadnom vianočnom stole nechýbali oblátky. Pred odchodom učiteľ ešte každé
dieťa preskúšal či dokonale ovláda vinš a roznáška sa mohla začať.
Vinšujem Vám na tieto hody, žeby ste mali toľko mlieka ako vody
a smotánky plné džbánky, masielko ako kvet, dajte mi korunku, ale hneď.

VIANOCE V 4. A TRIEDE

Michaela Kubačková 4. A

Alžbeta Šusteková 4. A
Ria Pániková 4. A

trieda 2. A

Dňa 18. decembra 2020 žiaci 4. A triedy prežili spoločné VIANOCE
v triede- spoločná modlitba, čítanie zo svätého písma príbeh o narodení Ježiška,
prosby, ďakovanie, jedenie oblátok, spievanie kolied, hra kolied na bobotuby,
na klavír, prskavky, pozeranie film o narodení Ježiška, vypracovanie pracovného
listu, kde boli tajničky, osemsmerovka, text zo sv. písma.
Cez advent si každý vybral jedného spolužiaka, za ktorého sa modlil a
pomáhal mu v škole. Pod stromček mu pripravil prekvapenie a doniesol darček,
ktorý mu potom odovzdal a poprial požehnané vianočné sviatky.

INFORMATICKÁ SÚŤAŽ- IBOBOR

VODA PRE ŽIVOT, ŽIVOT PRE VODU

Napriek situácií, ktorá momentálne panuje
vo svete, sme sa aj tento rok v novembri zapojili do
informatickej súťaže iBobor. Súťaž chce iniciovať
v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a
kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení
sa. Teší nás, že sa na našej škole našli aj viacerí úspešní
riešitelia, teda žiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu bodov.
kategória. Bobrík (4.-5. roč.):
M. Benický, M. Kubačková, A. Šusteková,
D. Matušková, B. Mačor, A. Kostolný, F. Obrtáč, L. Balek,
T. Žembéry, S. Zemančíková, D. Vereš, S. Stasová,
K. Straková, J. Kabáč, Š. Šikyňa, N. Gibasová, O.Olexa,
M. Furdek, M. Baron, K. Kumorová.
kategória. Benjamín (6.-7. roč.):
L. Šurinová a N. Motyčáková.
kategória. Kadet (8.-9. roč.):
D. Horňáková, M. Štefanec, T. Sokolovská, T. Krasuľová, R. Dilongová,
V. Hucíková
Menovaným chlapcom a dievčatám gratulujeme a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy. Ostatným vďaka za účasť a záujem. Chybami sa predsa
človek najväčšmi učí.

Každý rok sa v našom meste Trstená koná literárna súťaž pre žiakov
2.-4. ročníka základných škôl. Témou je voda a jej ochrana, zážitky spojené
s vodou, či fantazírovanie na túto tému. Je to celoslovenská súťaž a sme radi, že
sa každý rok hlási viac a viac detských autorov.
Svoje literárne nadanie aj tento rok mohli predviesť v poézií i v próze.
Prváčikovia zasa kreslili obrázky o vode a mali pridať aj nejaký rým. Všetci
netrpezlivo očakávali výsledkovú listinu. Nás potešilo, že vo veľkej
celoslovenskej konkurencii sa ocenenie ušlo aj našim žiakom. Gratulujeme a
už sa tešíme na nové tvorivé dielka na budúci rok.
Ocenení žiaci:
1. ročník POÉZIA-2. miesto Hana Harkabuzová (1. B), Voda
1. ročník POÉZIA- CENA ZA ÚČASŤ V SÚŤAŽI Tamara Javorková (1. B), Vodička
2. ročník POÉZIA- 3. miesto Dávid Hoblík (2. A), Dar vody
4. ročník PRÓZA- cena poroty Nina Rošťáková (4. A), Úlohy kráľa Juliána

PYTAGORIÁDA ŠKOLSKÉ KOLO
Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti
vypočítaných príkladov (15) rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané
príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné
body.
Šk. kolo PYTAGORIÁDY, úspešní riešitelia 4. ročník :
Adam Kostolný 23 bodov (15+ 8 za čas)
Martin Benický 20 bodov (13+ 7 za čas)
Michaela Kubačková 14 bodov (10 + 4 za čas)
Diana Matúšková 12 bodov (11 + 1 za čas)

Šk. kolo PYTAGORIÁDY, úspešní riešitelia 5. ročník :
Sára Zemančíková 17 bodov (110+ 7 za čas)
Šimon Šikyňa 16 bodov (12+ 4 za čas)

ŠALIANSKY MAŤKO- triedne kolo
Druhý decembrový deň patril v 2. A súťaži v prednese
povesti pod názvom "Šaliansky Maťko". Žiaci neváhali, naučili
sa povesť (takmer všetci!) a príjemným prednesom na
triednom kole ohurovali trojčlennú (takmer odbornú) porotu. Tá
to pri rozhodovaní nemala ani trochu jednoduché, keďže
z viacerých kvalitných výstupov smela diplomom oceniť len
troch žiakov. Hoci všetci boli šikovní, diplomom sme nakoniec
ocenili týchto žiakov:
1. miesto - Andrej Rafael Reguly
2. miesto - Lilien Schelingová
3. miesto - Dávid Hoblík

,,PROSBIČKY NÁS MALIČKÝCH,
ZA DEDKOV A BABIČKY“
„A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec
oslávený v Synovi“ (Jn 14, 13)
Keďže sa naša škôlka opiera o kresťanské hodnoty, rozhodli sme sa
spoločne vytvoriť „modlitebnú stenu“, umiestnenú v priestoroch MŠ, kde majú
rodičia aj deti možnosť zverejniť svoje prosby, vďaky, chvály... Je to spôsob ako
zrealizovať našu túžbu, spoločne sa modliť za všetkých, ktorí to potrebujú.
A keďže október je mesiacom úcty k starším aj náš prvý spoločný
modlitebný úmysel patril im všetkým.

PESTRÝ NOVEMBER V MŠ
Aj uplynulý mesiac november priniesol veľa zaujímavého. Spoznávali
sme rôzne druhy ovocia a zeleniny.

Vieme už čo si treba obliecť, keď je vonku zima, tiež veľmi dobre vieme.
Dokonca aj oprať a vešať bielizeň, či poumývať bábiku v detskej vaničke.

Deti sa hravou formou dozvedeli o starostlivosti o naše zúbky, rozprávali
sa o potravinách, ktoré sú vhodné a nevhodné pre zúbky, roztriedili si tieto
potraviny a vytvárali chrup z rôznych materiálov. Nové informácie opakovali
rôznymi zábavnými aktivitami, aj cez portál VIKI.

Každému dieťaťu priniesol retiazku, na ktorej bol zobrazený Duch svätý
v podobe holubice. Požehnal nás aj priestory triedy a spálne.
Majme na pamäti slová Pána Ježiša: Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Prežili sme týždeň so sv. Martinom, patrónom nášho farského kostola aj
triedy Sovičiek. Nech sa páči, potešte sa s nami.

ÚSPECHY NAŠICH NAJMLADŠÍCH

SVÄTÝ MARTIN –
PATRÓN TRIEDY SOVIČIEK
11.
november je sviatok sv. Martina,
patróna farského kostola ale aj našej Sovičkovej
triedy. Celý deň sa niesol v duchu tohto svätca.
Ráno sa spolu vybrali do kostola
sv. Martina, kde im pán dekan posvätil ruženčeky
s našimi menami . Prijal aj ich dary, ktoré
s láskou pripravili. V košíku si našiel: kresby
sv. Martina na bielom koni, vykrajovačky
zo slaného cesta, ktoré vyfarbili a voňavý
kváskový chlebík.
Po príchode do MŠ si zahrali divadielko
o sv. Martinovi. Rozprávali sa o vzájomnej
pomoci a láske k druhým ľuďom. Pán dekan
prijal aj ich pozvanie na slávnostný obed do
škôlky.

Deti z našej materskej školy sa zapájajú do rôznych aktivít, ale aj súťaží.
Tak ako každý rok i tento sme poslali výtvarné práce do súťaže PRAMIENOK,
ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celkovo
prišlo 938 výtvarných prác. Vo veľkej konkurencii získali:
Sofia Verešová - 1. miesto vo svojej kategórii
Evka Šusteková - 2. miesto vo svojej kategórii,
obidve pod vedením p. uč. Strakovej a Makuchovej. Dievčatám ďakujeme za
výbornú reprezentáciu našej školy, mesta Trstená na celoslovenskej úrovni a
želáme im veľa ďalších úspechov.

ADVENTNÝ ČAS V MŠ

–

S túžbou dobre si pripraviť naše srdiečka na Vianoce sme vstúpili do
tohto krásneho obdobia a zoznámili sa s jeho významným symbolom,
adventným vencom, pri ktorom spoločne predkladáme Nebeskému Ockovi naše
modlitby za blízkych. Vytvárali sme adventné sviečky, vence, piekli medovníčky.
A keďže z jesene sa stala zima a napadol prvý sneh, tak sme si vytvorili aj
zasnežené stromčeky. Nezabudli sme si pripomenúť ako sa v zime obliekame.

SVIATOK SV. MIKULÁŠA V MŠ

KEĎ UVIDELI HVIEZDU, ZARADOVALI SA

"Blaženejšie je dávať ako prijímať." (Sk 20, 35)
V tomto duchu oslávili sviatok sv. Mikuláša v našej MŠ. Do krátkeho
príbehu zo života sv. Mikuláša nás vtiahla krásna zimná krajina, v ktorej sme sa
"zrazu ocitli". Stretli v nej anjelika a samozrejme Mikuláša, ktorého zachránili
z poriadnej šlamastiky. Cestou do Trstenej sa mu totiž všetky darčeky vysypali
do Oravskej priehrady. Tá v noci zamrzla. Hravo si s tým poradili a darčeky
vylovili. A už vedia, že ak sa s nimi podelia, ich radosť bude ešte väčšia.

Milí rodičia detí našej MŠ, chceme sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú
nám prejavujete zverením Vašich detí do našej starostlivosti. Verte, že je to pre
nás všetky radosť a výsada. Chceme Vám, aj všetkým ľudom dobrej vôle,
v tomto Vianočnom čase vyprosovať nech LÁSKA, ktorá k nám prichádza
v Kristovi, napĺňa Vaše domovy aj srdcia. Ste v našich modlitbách a želáme Vám
požehnané Vianoce.
Zároveň prikladáme link na VIANOČNÚ BESIEDKU, ktorú pre Vás
s láskou pripravili Vaše deťúrence s pani učiteľkami. Veríme, že Vám to tento
krásny čas ešte viac spríjemní.
https://www.youtube.com/watch?v=rwuPllgDjlk

