PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ ZEME- 1. miesto
"Pre lepšiu budúcnosť Zeme“ je digitálny edukačný projekt, v ktorom
sa žiaci 4.-7. ročníka dozvedeli tie najdôležitejšie informácie o klimatickej
zmene. Do výtvarnej súťaže poslali svoje práce žiaci 4. A triedy.
VYHODNOTENIE:
1 miesto získala Beáta Šinálová (4. A)
ocenenie získala aj Diana Matúšková (4. A)

TRSTENÁ

Alžbeta Šusteková 4. A
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DEŇ MATIEK
Druhú májovú nedeľu majú sviatok naše drahé mamy, staré mamy. Žiaci
prvého stupňa pripravili krátky pozdrav ako prejav vďaky.
https://www.youtube.com/watch?v=IFRxnfTxSJM

SVÄTÁ OMŠA
Dňa 13. mája 2021 na sviatok
Nanebovstúpenia Pána Ježiša sa žiaci
druhého stupňa zúčastnili slávnostnej svätej
omše, ktorú celebroval páter Peter Vnučák.
V homílii všetkých povzbudil, aby boli
príkladom pre svoje okolie a životmi svedčili
o Kristovi. Na záver všetkých požehnal
novokňazským požehnaním a poprial nám
krásny sviatočný deň.
Žiaci
prvého
stupňa
sledovali
sv. omšu online.

TRETIACI - 1. SV. PRIJÍMANIE
Dňa 13. júna
2021 naši tretiaci
mali
veľký
deňprvýkrát prijali do
svojho srdca Pána
Ježiša v kostole sv.
Martina v Trstenej.

POĎAKOVANIE
Na konci školského roka sme sa rozlúčili s našimi spolupracovníčkami
Ing. Majkou Kováčikovou a Stankou Šustekovou. Ďakujeme im nielen za
chutný obed, ale najmä za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu.
Majke za láskavý materinský prístup a trpezlivosť so žiakmi najmä na
hodinách angličtiny, nemčiny či techniky.
Stanke za každodennú starostlivosť o poriadok a čistotu našej školy.

SVIATOK
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
Sviatok NAJSVÄTEJŠIEHO TELA a KRVI (Božie Telo) je oslavou daru
Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom CHLEBA a
VÍNA vo SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Tento prikázaný sviatok sme slávili spoločne
v kostole sv. Martina. Žiaci aj učitelia našej školy sa zúčastnili spoločnej
slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval páter Peter Vnučák. Sme radi, že aj
takouto formou prispievame ku kresťanskej výchove a formovaniu našich žiakov.

DEŇ OTCOV

Uvedomujeme si, že odchádzajú z našej školy dve veľké osobnosti,
z ktorých sálal kresťanský duch, láska k žiakom, kolegom i ku škole. Preto im za
ich dlhoročnú prácu a nezmazateľný prínos pre nás všetkých ešte raz veľmi
pekne ĎAKUJEME.
Zo srdca Vám všetci prajeme, aby ste si chvíle zaslúženého oddychu
vychutnávali plnými dúškami s Božím požehnaním v zdraví a aby ste na nás
mysleli s láskou.

Tretia nedeľa v mesiaci jún je už tradične patrí všetkým mužom,
z ktorých sa stali oteckovia – je Deň otcov. A každý otec vie, že ho poteší
akýkoľvek darček od svojho syna či dcéry.
Aj naši šiestaci potešili
svojich oteckov netradičným
darčekom, ktorý vlastnoručne
zhotovili na hodinách techniky,
výtvarnej
a
regionálnej
výchovy. Žiaci si na pripravenú
drevenú doštičku nakreslili vzor,
potom šikovne pribíjali klinčeky
a nakoniec darček dotvorili
vypletaním farbenými niťami či vlnou. Výsledkom ich práce boli nádherné
obrázky: srdiečko, iniciály (písmená), motýlik, jeleň a i.
Tešili sa teda nielen oteckovia, ale aj žiaci: zažili pocit z dobre vykonanej
práce. Ďakujeme oteckovi Anetky, že nám poskytol pekne ohobľované doštičky.
Bez jeho pomoci by takéto krásne obrázky nevznikli a nepotešili ďalších oteckov.
Dobro plodí dobro.

PATRÓNKY PRVÁKOV

VÝLET PRVÁKOV

Dňa 18. júna 2021 prežili prváci deň svojich patróniek- Panny Márie a
sv.
Filoménky.
Vďaka
pánovi
Pňačekovi
si
zasúťažili,
zabehali
a
zatriafali pri netradičných
športových
disciplínach.
Tiež navštívili františkánsky
kláštor, kde deti dostali od
pátra
Petra
požehnanie
relikviou
sv. Františka.
Prišiel
aj
pán
dekan,
ktorému
porozprávali
o živote sv. Filoménky.
Panna Mária, ukry nás pod svoj plášť, stoj pri svojich deťoch.
Sv. Filoménka, ochrankyňa detí, pomáhaj nám z neba svojím mocným
príhovorom.

Konečne prišiel deň nášho prvého veľkého výletu a exkurzie do Zuberca.
Zúčastnili sa ho spoločne všetci prváci s triednymi pani učiteľkami. Cestovali
autobusom na SKANZEN, prekonali strach a prešli lanovú dráhu. Za odmenu
bola zmrzlina. Zatancovali a zaspievali si na pódiu amfiteátra, prezreli si
ozajstné lietadlo a potom turistickou cestičkou ku chate sa kochali krásnymi
zákutiami oravskej prírody, spoznávali okolie a tešili sa na guláš a hry. Zlatým
klincom programu bola vírivka, kde sme sa ochladili a vybláznili .
Bol to skvelý výlet, ani sa nám domov nechcelo ísť. Dúfajme, že si
podobný výlet budeme môcť zopakovať aj budúci rok.

PRVÁCI V CHARITE
Dňa
24.
júna
2021. navštívili žiaci 1. A
Charitný dom a priniesli
tak trochu radosti jeho
obyvateľom.
Zaspievali,
zarecitovali a hlavne sa
porozprávali so seniormi.
Nech
ich
všetkých
ochraňuje
patrón
zariadenia, sv. František.

BESEDA S POĽOVNÍKOM
Dňa 23. júna 2021 mali žiaci 1. A triedy besedu s poľovníkom. Videli
poľovnícke trofeje, počuli, ako treba vábiť zvieratá a dostali odpoveď na rôzne
otázky. Dozvedeli sa tiež, že patrónom poľovníkov je sv. Hubert.

DRUHÁCI- ŠKOLSKÝ KLUB
Máj je mesiac lásky aj mariánskej úcty. Deň pred výročím fatimského
zjavenia si druháci v klube namierili k Panne Márii Lurdskej do kaplnky v Liesku.
Dvojkolesové stroje aj všetky páry nôh šľapali ako mali. Za medovníčky a
jabĺčka ďakujú p. Verešovej, za dobošky p. Rehákovej a za pomoc pri tranzite
tiež pánovi Lepáčkovi a pánovi Rehákovi.
video: https://www.youtube.com/watch?v=5j9SeiCSYEY

Výkony našich hokejistov pozorne sledovali aj u nás v škole naši druháci.
Vďaka Kike z 2. A (a jej rodine) má ozajstnú fanúšikovskú horúčku aj ich triedna
ovečka Kaja s číslom "1" a ukážkovým rozštepom fandila asi hlavne našim
výborným brankárom.

Spoločná návšteva mestskej knižnice druhákmi bola v pláne už na jeseň.
Vtedy si vzhľadom na opatrenia aspoň zvládli vybaviť všetkým čitateľské
preukazy. V rámci netradičnej júnovej klubovej témy "Z každého rožku trošku"
vybrali okienko s pomenovaním "knižnica" a vybrali sa tam, kde sa (dúfajme)
budú často a radi vracať.
Dňa 23. júna 2021 sa
prišiel s druhákmi do
klubu
rozlúčiť
taliansky dobrovoľník
Pietro, s ktorým sa
druháci za posledné tri
mesiace
spriatelili.
Rozlúčiť sa nemohli
ináč, ako tradičným
slovenským
jedlom.
Vďaka OZ V.I.A.C. a
European
solidarity
corps.
Dňa 26. júna 2021 posledný piatok v školskom klube si druháci
obohatili dohodnutý "strielačkový deň" aj o výrobu a skúšku katapultov.
V pondelok prototypy rozoberú a skúsia postaviť zložitejšie modely.

Druháci posledný mesiac (jún) mali
rozpis a každý deň mal nejaký názov:
losovačka, hokej, vesmír, digi deň, divadlo,
knižnica, futbal, spoločenské hry,
vypaľovanie, šport, knihy, auto deň, barbie
deň...

CYKLOVÝLET DRUHÁCI

12 DO TUCTA PRE BERNARDA

Koncoročný výlet 2. A bola bicyklovačka. Etapa viedla od školy popri
dvoch kaplnkách až k tretej (Panny Márie v Osade- Hámroch). Nechýbalo
opekanie, či kúpanie pri padnutom brehu v Oravskej priehrade.

Prečo ideš preč?
Pretože môj domov je v Nemšovej.
Do akého mesta pôjdeš pracovať?
Trenčín. (zastavte sa na návštevu)
Čo budeš robiť?
Pracovať ako vychovávateľ, trochu nastaviť veci v klube, pomáhať doma
a veľa bicyklovať.
Kedy sa na nás prídeš pozrieť?
Reálne: asi jedenkrát v priebehu roka. Cez nejaký jarmok alebo akciu.
Teším sa už teraz.
Máš priateľku, za ktorou odchádzaš?
Nie.
Na čo budeš najradšej spomínať?
Na príjemných a milých ľudí v Trstenej (kolegov, rodičov, františkánov,
deti).
Aké máš sny do budúcnosti?
Mať manželku a vychovávať vlastné deti. No a samozrejme večnosť.
Čo na to tvoja rodina?
S mojimi, s nami je OK.
Čo ťa najviac hnevalo/ tešilo?
Deti, samozrejme. Raz tak, raz tak.
Aké sú tvoje koníčky a záujmy?
Organizujem miniligu vo futbale pre mladých chlapcov. Športujem
a robím veci, čo treba.
Čo najradšej jedávaš?
Je toho veľa. Rád jedávam aj pripravujem jedlo.
Čoho sa najviac bojíš?
Prestal som mať strach z viacerých vecí. Ale asi sa bojím straty blízkych
ľudí.

https://blog.postoj.sk/autor/bernard-brisuda
https://dennikn.sk/autor/bernard-brisuda/
https://www.instagram.com/bernard_brisuda/?hl=sk
https://www.facebook.com/bbrisuda

TRETIACI
Dňa 21. mája 2021 tretiakom priblížil život zvierat v lese Viktor Stas.
Deti zaujal svojimi fotografiami zvierat, rozhovorom o ich živote v lese, ale aj
aké náročné je také fotografie vyfotiť. Ďakujeme, že si si našiel čas obohatiť nás
a spestriť hodinu prírodovedy.

Deň detí tretiaci
strávili v prírode na cyklotrase.
S triedou to bol hotový pelotón.
Ale počasie im prialo a byť takto
spolu von s kolektívom padlo
každému vhod.

Tretiaci sú už ozajstní
anjelici,
pretože
už
prijali
eucharistiu. poďakovanie patrí
všetkým, ktorí stáli za ich
duchovnou
formáciou.
V pondelok po 1. sv. prijímaní
sa rozhodli ešte túto slávnosť
spoločne
osláviť
hrami
a
opekačkou. Veď bolo naozaj čo
oslavovať.

V rámci vlastivedy pri spoznávaní
nášho mesta sme sa po uvoľnení opatrení
dostali aj na Mestský úrad v Trstenej.
Privítala nás pani primátorka, porozprávali
sme sa o fungovaní úradu, mesta i plánoch,
čo by sme v Trstenej chceli. Prezreli sme si
symboly mesta a možno z nás raz budú aj
mestskí poslanci.

Po dlhej dobe mohli prežiť tretiaci opäť čas strávený v prírode, rozlúčiť sa
so školským rokom. Nedeľné posedenie s otestovanými rodičmi na terase,
priateľské debaty, nečakaná oblievačka, nočná odvaha, diskotéka pod
hviezdami, to všetko zvládnuté so skvelými deťmi z 3. A

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK- 1. miesto

BESEDA V KNIŽNICI

Čitateľský oriešok je celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž, ktorá
rozvíja čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmetových
vzťahov. Každý ročník dostal dva veselé príbehy, ktoré žiaci museli prelúskať.
Museli nájsť odpovede na jednoduché aj zložitejšie úlohy z príbehov. Potom sa
zahrali na umelcov – vymysleli postavičkám z oboch príbehov jedno spoločné
dobrodružstvo a nakreslili ho.
Štvrtáci lúskali príbehy: VÝLET PÁNA RÝMA, FARMÁROV TAJNÝ SEN
1. miesto- Peter Jagelčák 4. A, kategória 4. ročník, ocenenie odborného
nakladateľstva RAABE . Gratulujeme

Triedy 4. A, 5. A sa 10. júna 2021 zúčastnili besedy so spisovateľkou
Gabrielou Futovou . Dozvedeli sa o jej práci, písaní, tvorbe kníh, záľubách,
inšpiráciách, ale aj o jej súkromí a zvieratkách, ktoré doma chová. Potom
podpísala žiakom ich knihy, ktoré si priniesli alebo si kúpili. Ďakujeme pani
knihovníčke Katke Lonekovej, ktorá besedu viedla a zorganizovala, za super
zážitok

.
Vyhodnotenie na linku:
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/videos/258463412740736

VRÁŤME KNIHY DO ŠKÔL- TRIEDA 4. A
Žiaci 4. A sa zapojili do projektu Vráťme
knihy do škôl, ktorý je zameraný na podporu
čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku
knihám medzi žiakmi. Žiaci registrovali svoje
prečítané knihy od 15. marca 2021 do 23. mája
2021 . Výhercovia sa určili žrebovaním.
Viac info na: http://www.vratmeknihydoskol.sk/Default.aspx
Vráťme knihy do škôl, X. ročník- VYHODNOTENIE:
kategória NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA vďaka triede 4. A4. cena (knižný balík) ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
kategória KNIŽNÝ ANJEL6. cena (knižný balík) Jaroslav Pallo
Viac info na: http://www.vratmeknihydoskol.sk/Vyhercovia.aspx
link na ich prečítané knihy štvrtákov:
https://onedrive.live.com/?cid=04a2aac27ec15416&id=4A2AAC27EC15416%21
1586&authkey=!AOnKE2S3kSS2A7U

TRIEDNY KOLKÁRSKY TURNAJ- trieda 4. A
Dňa 17. júna 2021 už
po štvrtýkrát mali štvrtáci
kolkársky
turnaj.
Štvrtáci
hádzali 2 x20 hodov do plných.
Najviac sa darilo :
1. miesto MARTIN
124+120 spolu 244
2. miesto MIŠKA K.
78+90 spolu 168
3. miesto ALEX Š.
85+72 spolu 157
Poďakovanie
patrí
ockovi
Martina
Benického
za
vybavenie
kolkárne
a
sponzorstvo cien.

UČME DETI ŠETRIŤ ENERGIU- TRIEDA 4. A

A SLOVO BOLO U BOHA- 3. miesto

Žiaci po edukačnom procese mali za úlohu vyhotoviť časopis na tému
„Ako šetríme energiou so Šťukesom“. Žiaci 4. A triedy vytvorili svoj časopis
ŠKOLÁČIK, ktorý porota vybrala medzi 15 najúspešnejších časopisov.

A SLOVO BOLO U BOHA je výtvarná súťaž. Téma pre I. kategóriu (žiaci
1. stupňa) bola: Srdce otvorené celému svetu. Do celoslovenského kola
XXVIII. ročníka súťaže poslali práce žiaci 4. A triedy:
Nina Rošťáková 4. A
Alžbeta Šusteková 4. A

Vyhodnotenie: 3. miesto Dávid Furdek (4. A)

viac na stránke:
https://www.sse.sk/spolocenska-zodpovednost/ucme-deti-setritenergiu?page_id=8864

výsledky súťaže: https://skolasvr.edupage.org/a/sutaz-a-slovo-bolo-uboha?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyJnN1YnBhZ2U9NQ%3D%3D

KÚZELNÁ ASTRONÓMIA –
ROZPRÁVKOVÉ NEBO
Jednou z prvých aktivít projektu "Kúzelná astronómia" je výtvarná súťaž
pre deti s názvom "Rozprávkové nebo". Témou je Vesmír a predstavy detí o
ňom. Do súťaže sa prihlásilo zo Slovenska 12 materských škôl a 39 základných
škôl, z Českej republiky 8 materských škôl a 4 základné školy. Deti vytvorili
spolu 483 úžasných výtvarných prác.
Okrem víťazov hlavnej ceny porota vybrala ešte ďalších 40 prác do
výstavy, ktorá bude putovať po slovenských a českých školách, hvezdárňach,
kultúrnych zariadeniach. Ak sa nemôžete priamo zúčastniť na prehliadke
výstavy, môžete si pozrieť virtuálnu prehliadku "Rozprávkové nebo" na tejto
adrese:

Nikol Duchoňová 4. A

Dávid Furdek 4. A

http://www.astrokysuce.sk/galeria/galeria_rozpravkove%20nebo_ka/galeria.html

Do súťaže svoje práce poslali žiaci 4. A triedy a škôlkari.

Michaela Kubačková 4. A
Martin Benický 4. A
práca na výstave

Sofia Verešová
škôlka
práca na výstave

Ria Pániková 4. A

PÚŤ LEVOČA a SPIŠSKÁ KAPITULA
Dňa 18. júna 2021 žiaci 4. A, 5. A boli na Mariánskej hore v bazilike
Navštívenia Panny Márie. V Spišskej Kapitule mali sv. omšu v katedrále
sv. Martina, super obed v jedálni seminára biskupa Jána Vojtaššáka, navštívili
biskupský úrad, kde sa stretli s biskupom Jánom Kubošom.
Poďakovanie patrí pánovi kaplánovi Martinovi a sestričke Alžbetke.

CYKLOTURISTIKA trieda 4. A
1.
2.
3.
4.
5.

Dňa 23. júna 2021 štvrtáci na bicykloch navštívili kaplnky:
kaplnka Na kamennom Vŕšku - zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu
kaplnka pri starej osadskej ceste- sv. Júda Tadeáša
kaplnka Osada- Hámre- zasvätená Panne Márii
kaplnka Jelešňa- zasvätená Panne Márii
kaplnka hranica Poľsko- Trstená

VYSOKÉ TATRY – trieda 4. A

VÝLET BOJNICE- trieda 4. A

Dňa 21. júna 2021 boli žiaci 4. A triedy na výlete. Navštívili múzeum
TANAP-u v Tatranskej Lomnici, lanovkou z Tatranskej Lomnice sa vyviezli na
Skalnaté pleso, po turistickom chodníku šli zo Skalnatého plesa na Hrebienok,
osviežili sa v Studenom potoku, videli vodopády Studeného potoka, lanovkou
z Hrebienka sa zviezli do Starého Smokovca. Výlet lanovkami a obed vyhrali
v súťaži TATRANSKÍ RYTIERI ešte ako druháci.

Dňa 25. júna 2021 bola trieda 4. A na výlete v Bojniciach. Štvrtáci
navštívili ZÁMOK, kde absolvovali vzdelávací program HRA NA MINULOSŤ.
Slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomáhala deťom
odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku. V ZOO videli veľa
zvierat, vyskákali a zabavili sa do sýtosti v GUMI LAND-e. Výlet vyhrali v súťaži
BUDÚCNOSŤ CESTOVANIA.

PATRÓN 5. B TRIEDY

PROJEKT ENTER

Dňa 6. mája má sviatok sv. Dominik Sávio, patrón 5.B triedy. Keďže
piataci ešte nemohli spoločne tento deň osláviť, presunuli to o týždeň.
V spolupráci s jedným z rodičov - S. Pňačekom, piataci absolvovali zaujímavý
kvíz s ešte zaujímavejšími otázkami a aktivitami. Dozvedeli sa veľa nových
informácií a spoločne si aj zasúťažili. Potom už na nich čakalo chutné
občerstvenie a po ňom športové aktivity v areáli školy na námestí. Prežili tak
krásny deň spolu s našim vzorom a patrónom Dominikom Sáviom, ktorého život
a svätosť je pre nich všetkých veľkou inšpiráciou.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis prerozdelil prostriedky na
nákup micro:bitov. Záujem o grant prejavilo až 388 škôl z celého Slovenska,
podporili 243 škôl. Grantový program je súčasťou väčšieho projektu ENTER,
ktorý podporuje digitálne vzdelávanie na školách. My sme mali to šťastie, že náš
projekt bol úspešný.
Vďaka projektu ENTER sme pre našu školu ZŠ s MŠ R.Dilonga mohli
kúpiť 20 micro:bitov s príslušenstvom (usb káble, držiaky na batérie, batérie,
reproduktory, ledky, led pásiky, krokosvorkové káble, farebný display, mini
piano, mikrofón, rezistory, rozširujúca sada Elecrow Basic Kit, 2 ring bit car kit
autíčka, auto Smart Cutebot, 2 ovládače, fit náramok,...)
Projekt ENTER zastrešujú partneri Telekom a.s., Aj Ty v It o.z., SPy o.z..
Partneri Telekomu zabezpečili vzdelávanie učiteľov. Ja som sa zúčastnila zatiaľ
vzdelávania Bloku 1, 2, 3 (základy, rádio, obvody, hudba, LEDky, LED pásiky),
webináru „TinkerCad a micro:bit“ a mám záujem o ďalšie školenia, ktoré budú
v budúcnosti v ponuke.
S micro:bitom a jeho možnosťami sa zoznámili všetci žiaci druhého
stupňa na hodinách informatiky, či už počas dištančného alebo prezenčného
vzdelávania. Postupne sme prechádzali od najjednoduchších aktivít ako:
digitálna
menovka,
animácia,
hracia
kocka,
krokomer,
počítadlo,
kameň/papier/nožnice, živá reťaz až po zložitejšie projekty ako: „banánový
klavír“, rádio komunikácia, lego vysielačky, vysielač/prijímač, práca s ledkami,
led pásikmi, preteky, či sumo zápasy s ring bit autíčkami.
Vďaka projektu ENTER deti zažili kopec zábavy, pochopili základy
programovania, jednoduché elektrické obvody, ale objavovať možnosti
micro:bitu neprestávame, pokračujeme ďalej, lebo SHOW MUST GO ON.
VIDEO

https://www.facebook.com/zs.dilonga/videos/1519209468433310

ŠKOLSKÝ VÝLET 5. B
Piataci sa rozhodli
stráviť
jeden
deň
netradičným
športovaním
s kúskom
adrenalínu
a
napätia. Vybavili si Laser
game v Námestove, kde si
dokonale
preverili
svoje
fyzické schopnosti a najmä
taktické
a
skupinové
myslenie. Dôležitá bola aj
spolupráca v skupinách, či
postreh
a
reakcia
v neznámom
a
tmavom
prostredí. Všetci sa dosýta
vybehali, zabavili a potom samozrejme aj doplnili energiu vynikajúcou
zmrzlinou, či ľadovou drťou a hranolkami. Všetko to zvládli na výbornú.

TALENTCENTRUM V 7. A a 7. B

ZÁCHRANÁRI ZO 7. A

Naši šikovní siedmaci úspešne absolvovali online aktivity Talentcentra.
V prvom rade sme sa zamerali na identifikáciu vlastných východísk – záujmov,
schopností, talentov. Následne sme sa zorientovali v systéme škôl na Slovensku,
poskytli žiakom informácie o školách a povolaniach...
Cieľom kariérového poradenstva na základnej škole je zosúlaďovanie
kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi, záujmami a
potrebami trhu práce. Kariérová výchova a poradenstvo nie je určené len pre
žiakov 8. a 9. ročníka, ale primeraným spôsobom prebieha od útleho detstva.
V tom dôležitú úlohu v našej škole zohráva spolupráca kariérovej poradkyne
Mgr. D. Krasuľovej s triednymi učiteľmi MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ, s rodičmi,
s inštitúciami ako CPPPaP Tvrdošín, konkrétnymi strednými školami,
Talentcentrom Nitra, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Možno aj to bude povolanie niektorých siedmakov, ktorí si dnes na
biológii vyskúšali KPR – kardiopulmonálnu resuscitáciu. Praktické aktivity na
hodinách biológie patria u žiakov k najobľúbenejším. To, čo sa učili počas
dištančného vzdelávania - teoreticky, konečne mali možnosť prakticky si
vyskúšať. A darilo sa im výborne!!! Tréning oživovania si každý vyskúšal na
novej figuríne, ktorá je prepojená s počítačovým programom vyhodnocujúcim
správnosť kompresie hrudníka a vdychov.

OPERA LETÍ (KONCERT ONLINE)

AMFO 2021

Tento
rok
sa
nám
podaril
vynikajúci
výsledok.
Vo
fotografickej
súťaži
AMFO
sme
obsadili
1. miesto v kategórii
farebná fotografia do 15
rokov.
Tento
pekný
úspech pre nás získala
Timea Letašiová 7. A,
ktorú
viedla
pani
učiteľka
Bielončíková.
Timka
postupuje
do
celoslovenského kola. Tešíme sa z tohto pekného umiestnenia medzi silnou
konkurenciou a držíme palce.

Príbeh hudby 3 bol online koncert s témou Opera letí. Keďže sme boli pre
pandémiu dlho kultúrne obmedzovaní, s radosťou sme privítali možnosť tohto
výnimočného koncertu, ktorý ponúkal množstvo kratších hudobných ukážok
prepojených pútavým rozprávaním.
Uvedomujeme
si
dôležitosť
kultúry a umenia v životoch detí, a
preto sme sa aj tento rok zúčastnili dňa
7. júna 2021 na výnimočnom online
výchovnom koncerte organizovaným
MgA. Gabrielom Rovňákom ml., Ph.D.,
zbormajstrom
Bratislavského
chlapčenského
zboru,
pedagógom
Janáčkovej akadémie múzických umení
v
Brne.
Účinkovali
členovia
Bratislavského chlapčenského zboru a
hostia.
Do našej školy priniesli zážitok spojený s hudbou. Koncert sledovali
nielen žiaci 2. stupňa, ale aj niektorí žiaci z 1. stupňa. Ďakujeme za umelecký
zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutia s hudbou v roku 2022.

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2021-2022
Vážený pán dekan, pán kaplán, drahý brat františkán
Peter, milí kolegovia -všetci pedagogickí i nepedagogickí
zamestnanci školy, vážení rodičia i vy, naši žiaci ZŠ a deti MŠ.
Na záver školského roka ešte pár slov, kým sa rozídeme na pár
týždňov prázdnin a dovoleniek.
Drahí naši malí škôlkari! Končíte materskú školu a vy,
naši najmladší prváci, máte za sebou prvý mimoriadny rok.
Odídete už o chvíľku na prvé letné veľké školácke prázdniny a
želám všetkým, aby ste aj v počas leta, tak ako si napĺňate brušká, napĺňali aj
hlavičku – hrajte sa múdre hry, čítajte, aby ste rástli do sily a múdrosti a vrátili sa
ako veľkí a múdri žiaci...
Drahí naši žiaci! Dnes dostanete vysvedčenie a každý sám si musí
odpovedať, či sa posunul svojimi vedomosťami dopredu. Známka mnoho napovie, no
nevypovie o všetkom, čo ste dokázali. Známka ktorú ste dostali, si musíte v živote
obhájiť – v ďalších vyšších triedach na základnej škole i prácou na stredných školách.
Teraz príde čas oddychu, no to neznamená, že máte úplne vypnúť.
Prosím vás, neprenuďte sa cez prázdniny. Slovo nuda nech nahradí dokážem
to, skúsim to...aj malý sokol sa učí lietať postupne, neženie sa hneď uloviť pre
svojich rodičov veľkú korisť. Nemajte v pozornosti iba sociálne siete, nehľadajte tam
pochvalu, dvíhanie si sebavedomia. Čítajte, aby rástla aj vaša slovná zásoba,
športujte nech rastú vaše schopnosti a talent, pomáhajte, posilňujte svoje silné
stránky, aby dobré príležitosti rásť okolo vás len tak cez leto nepreplávali...
Aj v dištančnom období vyučovania sa potvrdilo, že technológie sú dobrý
sluha, ale zlý pán. Pomáhali nám s vyučovaním, Pomáhajú nám udržiavať priateľstvá
na diaľku, no zároveň nám ukazujú aké jednoduché je vytvoriť nepravdivú informáciu
a zmanipulovať realitu na internete– sociálne siete nie vždy ukazujú pravú tvár
človeka- ...A pod ich vplyvom konáte skôr, ako rozmýšľate ...preto nezabúdajte ani
cez leto využívať zdravý rozum ...
Drahí naši deviataci! Ďakujem vám za každú krásnu spomienku s vami za
deväť rokov. To zlé, ak sa vám stalo, nech vám nezostane pod kožou – nech vám
nevrastie do kostí, odpustite, odchádzajte s ľahkosťou. Často ste dokázali so súcitom
podržať druhých spolužiakov, aj naďalej konajte z lásky. Boh Vám dal jedinečnosť,
ruky aby tvorili a hladkali, hlas aby spieval a velebil ho...Nezabúdaj každý jeden z
vás... môžeš robiť čokoľvek budeš chcieť, ale za všetko musíš prevziať
zodpovednosť.... Žijete v digitálnom svete – no nezabúdajte žiť aj tvárou v tvár –
buďte aktívni, čiňte sa. A je jedno čo vás stretne. To čo je vo vás, je vždy väčšie ako
to, čo vás v živote príde preveriť. Z každej bitky môžete vyjsť ako víťaz, aj keď sa
ľudskými očami môže zdať, že ste prehrali. Nepreceňujte sa, ale ani nepodceňujte,
pravú mieru vo všetkom. Neverte si a vaša energia a sebavedomie bude ubúdať !
Prehnane sa hodnoťte a narazíte na odpor, vlastná pýcha vás zotne!
Preto Nech je vaša vnútorná sila smerujúca ku konaniu založená na rozume,
svedomí a čistote srdca. Vtedy vám Duša vnútornou nespokojnosťou vždy zašepká
čo robíte zle. Aj kamene sa obrusujú dlho a postupne. Nezaprite vieru a Boha a
nebudete mať strach. Vy mladí tvorte nový svet. Vaše sny a svet sa stane krajším až
vtedy, keď si každý uvedomí, koľko veľa vie dodať druhému človeku a naopak, ako
rýchlo a ľahko dokáže zničiť.

Vážení učitelia! Tento rok bol veľmi náročný, mimoriadny a média často
zdôrazňujú, že odhalil pravé tváre ľudí.
Chcem poďakovať našim učiteľkám aj v MŠ.
Ich práca je náročná fyzicky aj psychicky -dennodenná ochota tisíckrát za deň si čupnúť,
zohnúť, objať, pohladiť a riešiť z pohľadu detí veci s najvyššou prioritou a naliehavosťou...
ďakujem.
Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom, pani zástupkyniam, asistentkám i
vychovávateľom. Rok ukázal, že najťažšie je vykročiť iným smerom. Opustiť zaužívané
metódy, opustiť rovnako uložené lavice smerom k tabuli, popasovať sa so slovným
hodnotením, urobiť inak vyučovanie, urobiť zmenu v sebe samom, zmenu vo svojom
nastavení. Nemyslieť na to, ako to chodí, ale ako by to mohlo byť lepšie.... pre dieťa, pre
žiaka. A pripustiť, že to "lepšie pre dieťa" nemusí byť lepšie hneď aj pre učiteľov“ . Aj to
sme dokázali cez dištančné vyučovanie, že to ide, že sa dokážeme prispôsobovať ísť
s dobou. Oddýchnite si, lebo na konci roka už vidno poriadnu únavu. Ďakujem Vám za
vašu prácu, za kvalitné vyučovanie, za prípravy na súťaže mimo vyučovania, vynikajúce
výsledky piatakov i deviatakov v NUCEM – celoslovenskom testovaní, za vaše inovátorské
prístupy počas tohto školského roka, za mnoho podaných a získaných projektov pre deti,
za váš čas navyše pri doučovaniach žiakov, za podporu vo výchove vám zverených detí, za
zabezpečenie všetkých podmienok v škole, ktoré sme museli kvôli mimoriadnej situácií
neustále meniť a prispôsobovať sa. Ďakujem.
Drahí naši nepedagogickí zamestnanci! V školskom prostredí, keď človek
tvorí, zveľaďuje, doťahuje veci do kvality, potrebuje celý tím ľudí, ktorí to všetko musia
kontrolovať, pripravovať financovanie, organizovať, udržiavať v poriadku a čistote a pre
nás všetkých aj variť. A to ste práve vy. Bez jedla, poriadku, čistoty a ekonomickej
podpory by ani škola nevedela dobre fungovať. Ďakujem vám za vašu prácu v náročnom
roku. Za prijatie ťažších podmienok na svoju prácu, za ochotu vytvárať krajšie,
bezpečnejšie prostredie.
Vážení rodičia! Veľkou výzvou bolo pre nás priniesť našim žiakom, vašim deťom
možnosti a výzvy na rozvíjanie vlastnej osobnosti. A veľké poďakovanie patrí práve za
vašu spoluprácu.
Aj vy ste zrazu zažívali zmeny a hľadali, ako zabrániť lenivému
zaháľaniu, ako využiť čas pre svoje deti a zároveň stihnúť aj domácnosť aj vlastnú prácu.
Deti vám dnes donesú známky. Aké sú, akú majú výpoveď o vedomostiach, ukáže
život. No verte, že sa nikto nebude po rokoch pýtať, či vaše dieťa dobehlo učivo. Nebudú
sa pýtať, aké známky dosiahli ....Spýtajú sa s úžasom: ,,Aké to bolo?" Spýtajú sa „Ako
ste to zvládli?“ ,,Ako ste sa cítili?" ,,Čo si pamätáte z tých dni?" V úžase budú počúvať
príbehy o ľuďoch tlieskajúcich zdravotníkom na balkónoch domov. Budú sedieť
s otvorenými ústami a počúvať, že denné prechádzky v blízkosti domu boli jediným
prejavom života, ktorý sa dal vidieť a ako veľmi vtedy chýbal ľudský kontakt a stretnutia.
Budú ohromení informáciami o prázdnych a zavretých obchodoch, online koncertoch,
narodeninách strávených na obrazovke a o živote vo vnútri bytoch a domoch.
Popremýšľajte teda, čo by ste chceli, aby si vaše deti odniesli z tohto celého roka.
Ak majú aj horšie známky, povedzte im, že sú v niečom skutočne mimoriadne, výnimočné
a že ich tento jedinečný čas navždy posilní, pretože rastú toľkými inými spôsobmi.
Pripomeňte im tie zábavné rodinné veci, hry, ktoré ste začali spoluobjavovať. Pocit
bezpečia a spolupatričnosti uprostred chaosu. Nech si tieto myšlienky vezmú so sebou d o
života.
Vážení rodičia, počas tohto mimoriadneho roka by som vám chcela preto veľmi poďakovať
za pomoc, spoluprácu a aj za rôzne sponzorstvo. Lebo aj napriek dlhodobejšiemu
uzatvoreniu sme v škole stihli mnohé veci dobudovať a opraviť. Ďakujem sponzorom aj za
MŠ od opravy plotov, darovanie práčky, za pomoc pri rekonštrukcii toaliet dievčat,
vynovenie kaplnky, dokončenie odborných učební. Za darovanie 2 % ktoré využijeme na
ďalšie opravy a rekonštrukcie chlapčenských toaliet. Veľmi si to vážim a ďakujem.
Z úprimného srdca prajem všetkým rodinám krásne, požehnané letné,
prázdninové a dovolenkové dni.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová

