JABĹČKOVÝ DEŇ
21. október je Svetovým dňom jabĺk. Toto ovocie našich záhrad je
plné vitamínov a iných prospešných látok. Naši piataci pripravili pre celú
školu výzvu na tzv. JABĹČKOVÝ DEŇ. Žiaci z 1. aj 2. stupňa sa zapojili do
výzvy rôznymi zaujímavými spôsobmi. Piatakom ďakujeme za skvelý nápad.

TRSTENÁ

www.zsdilong.sk/srdce/

október 2021

Š k o l s k ý č a s o p i s – 2 9 . r o č n í k v y d á v a Z Š s M Š R . Di l o n g a v T rs t e n ej

SVÄTOU OMŠOU ZAČÍNAME NOVÝ ŠK. ROK
Dňa 2. septembra 2021 sme sa stretli po dvoch mesiacoch prázdnin opäť
v škole. Po príchode do školy sme boli prekvapení, čo všetko sa za prázdniny
v škole zmenilo. V triedach sme sa privítali so spolužiakmi a neskôr išli do
kostola. Pán dekan nám poprial do nového školského roku veľa síl a úspechov, a
po sv. omši sa nám prihovorila aj pani riaditeľka s pár milými slovami. Veríme,
že v škole budeme spolu čo najdlhšie.

PRÍHOVOR PANI RIADITEĽKY
Vážení rodičia, priatelia školy!
Začína pre nás školská práca a s ňou aj nové povinnosti. Chceli by sme
všetci počuť, že to bude tento rok v poriadku: čo sa týka vyučovania, zdravia,
aktivít... Nevieme, no pokiaľ nebudeme
môcť zmeniť okolnosti, musíme zmeniť čo
sa dá a začneme od seba. Od svojho
prístupu. Nebojme sa, ideme do toho
spoločne
a spoločne
to
zvládneme.
Správanie
každého
jedného
z nás
ovplyvní
fungovanie ostatných. Školu
potrebujeme udržať v najväčšej možnej
miere v prezenčnom vzdelávaní, hlavne
s ohľadom na zachovanie duševného
zdravia. Takže, buďme zodpovední. Určite
prejdeme pri niektorej triede aj na
dištančné vyučovanie, ale už sa toho
nebojíme, sme skúsenejší a viem, že
vyučovanie cez IKT vždy usmerňuje učiteľ,
ktorý je človek, nie stroj. Každý sa môže
pomýliť, urobiť chybu, no vždy dokáže
poradiť, povzbudiť.

Buďte preto aj vy nápomocní. Nezabúdajme na to, že útek do digitálneho sveta
nie je pre žiaka cieľ v živote. Želám si, aby nikto zo žiakov nevyhľadával sociálne
siete ako jediný zdroj pozornosti, pochvaly, dvíhania vlastného sebavedomia.
Prajem si, aby si žiaci život počas školy viac užívali s kamarátmi prirodzenými
aktivitami, cez hru a osobné priateľstvá. Nech viac čítajú, cvičia a naučia
sa niečo nové. Naším spoločným cieľom je dať žiakom dobré základy
vedomostí, ale aj pevného charakteru. Pokrok, nie dokonalosť....porovnávajte
svoje dieťa samé voči sebe, merajte jeho vlastný posun vpred. A čo si želám
najviac? Aby v našej škole mal každý jeden žiak i dieťa možnosť rozvíjať svoje
schopnosti. Prajem si, aby si každý našiel cestu na svoj osobný rast, na posun
vpred, lebo každý jeden má svoju hodnotu. Čo žiak, to iná cesta vpred.
Žiaci našej katolíckej školy právom môžu byť na našu školu hrdí.
Vyučovanie cez koronu, mimoškolské aktivity, práca v škole so žiakmi to
stále dokazujú. Takže keď niekto hovorí, že
Slovensko je na chvoste štátov vyučovania,
školy sú zastaralé bez pomôcok, tak naša škola
odkazuje tým, čo tvrdia, že sa to zmeniť nedá,
že my tie zmeny už robíme. V škole máme
v triedach i na chodbách mnoho estetických
a praktických, moderných zmien. Niektoré sú
ešte nedokončené a čakajú na vašu spoluprácu
a pomoc.
Zmodernizovali sme učebne,
pripravujú sa nové chodby, oddychové kútiky,
vyučujeme s dôrazom na žiaka a jeho potreby. Obnovili sme hygienické
priestory pre chlapcov aj vďaka mnohým rodičom, sponzorom. Za pomoc pri
prázdninovej rekonštrukcii toaliet chlapcov ďakujem za sponzorstvo mnohým
rodinám: rodine Petra Lepáčka, Štefana Stareka, rod. Kubáčkovej, Šustekovej,
Záhradníkovej, Verešovej, Lališovej, Mikitovej, Gregorcovej, Žemberyovej,
Koleštíkovej, pani primátorke Zmarzlákovej, pánovi Garbiarovi a aj
neznámym darcom. Ďakujem všetkým sponzorom a dobrodincom školy, ktorí pri
nás stoja a pomáhajú nám od vzniku školy.
Škola je pripravená učiť, pracovať spolu so žiakmi. Nie v každej rodine
má vzdelanie rovnakú hodnotu, nie každý žiak
má rovnaký prístup ku
vzdelaniu. Každá rodina má iné potreby, potrebuje iné služby, zvýšili sa riadne
poplatky za obedy, niektoré rodiny možno zostali cez Coronu v hmotnej núdzi,
preto vás všetkých prosím o vzájomnú komunikáciu, aby sme o vašich
potrebách vedeli. Aby sme dokázali, či už cez prezenčné alebo dištančné
vyučovanie napĺňať potreby každého jedného z vás.
Prajem nám všetkým trpezlivý, požehnaný školský rok. Verím, že sa ku
všetkým úlohám postavíme všetci zodpovedne a každý urobí zo svojej pozície
všetko preto, aby sme boli my, vaši učitelia, tiež aj vaši rodičia, a predovšetkým
vy žiaci -sami na seba hrdí.
Buďte sami sebou, nezaprite Boha. Možno u ďalších generácií
nebude istota, že ich nájdeme v kostoloch, nezatvárame oči pred realitou, ale
práve obrovské množstvo aktivít zo strany školy a učiteľov nesie v sebe hlboké
presvedčenie bezpečného prostredia, dobrých vedomostných základov a pomoci
istoty v čase neistoty s Ježišom v srdci.
Tak nám Pán Boh pomáhaj.
Eva Ragalová, RŠ

SV. OTEC NA SLOVENSKU

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Aj naša škola žila celý týždeň návštevou Sv.
Otca Františka. Motto jeho návštevy v našej krajine
bolo: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom!“
Preto na hodinách náboženstva Sv. Otca žiaci na diaľku
privítali a pripojili sa k nemu na ceste za Ježišom...
symbolicky pridali na spoločnú cestu za Pánom Ježišom
– besedami, rozhovormi či vlastnoručným odtlačkom
ruky.

„Ak vo svete nastanú problémy, Boh sa osobitne prihovára deťom,
pretože ony veľmi dobre rozumejú jeho srdcu.“
V pondelok 18. októbra sme sa aj my – žiaci a pedagógovia našej školy
spolu s tisíckami detí z celého sveta zapojili do modlitbovej akcie „Milión detí sa
modlí ruženec“.
Do našich úmyslov sme zahrnuli prosbu o odvrátenie pandémie, za
našich starkých, no najmä trpiacich v krajinách, ktorí sú zasiahnutí prírodnými
pohromami, hladom, vojnou, prenasledovaním. Našu iniciatívu podporil aj pán
dekan Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., ktorý nám všetkým na záver udelil
kňazské požehnanie. Viac informácií o tejto akcii môžete nájsť na tejto stránke.

Aj na hodinách matematiky v rámci projektu žiaci vymysleli rôzne úlohy.
Vypočítaním príkladov sme sa dozvedeli rôzne informácie o pápežovi Františkovi.
Dôverujeme Ježišovi, že vytrváme s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, ako
nám to v motte odkázal pápež František.

MISIJNÝ DEŇ
Mesiac október sa spája s misiami. Každoročne sa počas októbra
realizujú rôzne prezentácie, prednášky o misiách vo svete či misijné zbierky
v kostoloch. Aj my sme spoločne prežili Misijný deň spolu s misionárom
vdp. Filipom Orlovským.
Ďakujeme mu za pútavú prednášku, podnetnú
diskusiu i slová povzbudenia vo svätej omši pre náš duchovný rast.

Kňaz Filip Orlovský, aby sa podelil sa so svojimi zážitkami z Afriky. Ako
dobrovoľník Dobrej noviny strávil tri prázdninové mesiace v Keni v meste Nyeri,
ktoré sa nachádza pod druhým najvyšším vrchom Afriky. Pracoval v projekte
podporovanom z peňazí Dobrej noviny- koledníckej akcie eRka- HKSD
zameranom na pomoc chlapcom z ulice v Záchrannom centre svätej Márie.
Pútavé rozprávanie dopĺňali videá. Doniesol aj kufrík, v ktorom boli
všetky veci, ktoré mal každý chlapec v tomto centre. Bola tam uniforma, ktorú
nosia chlapci do školy- topánky, ponožky, nohavice, košeľa, sveter. Každá škola
má vlastnú uniformu. Všetko si musia chlapci prať sami. Ďalej bola v kufríku
miska a lyžica. Chlapci jedávajú 7 dní to isté jedlo na obed- kaša z fazule a
kukurice, na večeru 5 dní to isté jedlo- hustá kaša, kapusta. Každý si umýval
misku a lyžicu sám. V kufríku boli aj pomôcky do školy: jedna učebnica po
svahilsky, ceruza, zošity, žiacka knižka. V škole sa chlapci učia po anglicky
všetky predmety, ale učia sa aj svahilsky jazyk. Žiaci nedostávajú známky, ale
percentá. Učia sa 2 mesiace a jeden mesiac prázdniny- december, marec, jún,
september. Každé vyučovanie začínajú modlitbou, kde sa modlia, spievajú a
tancujú.

XXIX. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ RECITAČNEJ
SÚŤAŽE - DILONGOVA TRSTENÁ
Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, v spolupráci s mestom Trstená sa 8. októbra 2021 konal XXIX. ročník
celoštátnej recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie DILONGOVA
TRSTENÁ.
Vzhľadom na to, že stále nie je priaznivá situácia pre pandémiu COVID19, Dilongova Trstená a jej XXIX. ročník sa presunul do ONLINE PRIESTORU. No
nie tak celkom. Organizátori, pozvaní hostia i porotcovia sa stretli v meste
Trstená v Kultúrnom dome a vo vyhradených miestnostiach, za podpory
technických tímov s pripojením cez Teams predniesli prihlásení recitátori svoj
prednes online.
V úvode všetkých privítala pani primátorka Ing.
PhDr. Magdaléna Zmarzláková a úvodným slovom
všetkých povzbudil aj páter Peter. Celý program
moderovala moderátorka Daniela Paľová. Program, ktorý
si prítomný diváci (hostia a porotcovia) pozreli naživo
streamovala spoločnosť Media4you cez YouTube kanál aj
do škôl a domácností recitátorov.
V programe sa predstavili Členovia Fats Jazz
Bandu, profesionálni špičkoví slovenskí hudobníci a
speváci, ktorí pôsobia v popredných orchestroch.
Zaspievali zhudobnené verše básnikov Rudolfa Dilonga a P.O. Hviezdoslava.
Do jednotlivých kategórií sa tento ročník prihlásilo iba 27 súťažiach. Súťažilo sa
v kategóriách:
I. kategória - poézia/próza: žiaci 5. a 6. roč. ZŠ, 1. roč. osemročných gymnázií
II. kategória - poézia/próza: žiaci 7. až 9. roč. ZŠ, 2. až 4. roč. osemročných
gymnázií
III. kategória - poézia/próza: študenti stredných škôl, 5. až 8. roč. osemročných
gymnázií
IV. kategória - poézia/próza: dospelí
Všetci prihlásení súťažiaci dostali vopred pozvánky, presne určený
programom. Zaujímavosťou 21 odosielané elektronické POZVÁNKY, v ktorých
bude podrobný rozpis súťaže, organizačné pokyny, harmonogram, a pod.
CENY A DIPLOMY podľa umiestnení súťažiacich v každej kategórii boli
poslané na adresu školy, prípadne u dospelých na domovskú adresu.
Blahoželáme víťazom, všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že ďalší
ročník sa bude opäť konať s osobnou účasťou všetkých.

PRVÁCKY SĽUB
Dňa 2. septembra 2021- prvý deň v škole, naši prváci svojim podpisom
na tabuľu potvrdili sľub a stali sa z nich tak naozajstní školáci a žiaci 1. A triedy.
PRVÁCKY SĽUB:
JA SOM ŽIAČIK PRVÁČIK,
HOCI SOM LEN NOVÁČIK,
SILY MÁM JA VERU DOSŤ,
BUDEM VŠETKÝM PRE RADOSŤ!

PATRÓN 1. A TRIEDY
SV. FRANTIŠEK Z ASSISI
Dňa 4. októbra 2021 mali naši prváci deň so svojím patrónom. Spoločne
s pánom učiteľom si prečítali maľované čítanie o živote sv. Františka, príbeh, ako
František skrotil vlka, chválospev. Navštívil ich františkán páter Peter Vnučák,
ktorý im zaujímavo porozprával o ich patrónovi, na príklade jeho života a jeho
skutkov povzbudil prvákov, aby sa snažili stať sa svätými ako bol František.

DOBRÝM ŽIAKOM CHCEM SA STAŤ.
V PORIADKU VŽDY VŠETKO MAŤ.
ČÍTAŤ, PÍSAŤ BUDEM RÁD,
CHCEM BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.
TO SĽUBUJEM !

Spoločne sa pomodlili a prešli krížovú cestu, zastavili sa pri kaplnke
Božieho milosrdenstva, cestou mohli obdivovať krásnu jesennej prírody.
Poďakovanie patrí patrónovi sv. Františkovi z Assisi za krásne počasie,
ochranu počas výletu v prírode.

MINISTER ŠKOLSTVA BRANISLAV GRÖHLING
V NAŠEJ ŠKOLE
V stredu 22. septembra 2021 sme v našej škole privítali vzácnu
návštevu, ktorou nás poctil osobne Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Pri absolvovaní prehliadky zmodernizovaných priestorov sa zastavil aj
priamo na hodinách. Diskutoval so žiakmi o tom, ako sa vzdelávajú a aké
vedomosti už nadobudli. Mal možnosť presvedčiť sa aj o tých najmodernejších
technológiách, ktoré pri vyučovaní využívame a dokonca sa stal aj súčasťou
prírodovedy, keď tvoril figurínu pri určovaní umiestnenia jednotlivých orgánov na
ľudskom tele. Pri návšteve neobišiel ani učiteľov a diskutoval s nimi na témy
ohľadom skvalitnenia vyučovacieho procesu a možnosti pomoci do budúcna.

Žiaci z našej školskej televízie Timea Letašiová (redaktorka, 8. A), Jakub
Pallo z 8. A a Matúš Kuník z 9. A (kameramani) vytvorili aj krátku reportáž
z návštevy pána ministra. https://www.youtube.com/watch?v=_BeDBrPHQvY
V záverečnej časti tejto návštevy si pán minister splnil aj mediálne
povinnosti a prijal drobné darčeky na pamiatku od našich žiakov.
Veríme, že táto návšteva bola nielen krásnym svedectvom o dobre
vykonávanej práci na našej škole, ale najmä o spoločenstve ľudí, ktorí
vzdelávanie neberú iba ako formalitu, ale ako poslanie pri výchove detí a
mládeže. V najbližšej dobe (keď to dovolí pandemická situácia) radi privítame aj
rodičov našich detí v nových priestoroch školy.

Pokračujeme v odhaľovaní vynovených priestorov, ktoré máme vďaka
projektu MŠVVaŠ Moderná škola. Z projektu sa nám podarilo úplne prerobiť dve
kmeňové triedy. Jednu na 1. stupni 4. A a jednu na 2. stupni 6. A. Žiakom sa
triedy veľmi páčia. Pevne veríme, že príjemné inšpiratívne priestory im pomôžu
vo vzdelávaní a v upevňovaní kamarátstiev

ŠKOLSKÝ KLUB
ZAČAL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK ZMRZLINOU
Ani sme sa nenazdali a prvé dni nového školského roka máme za sebou.
Žiaci zasadli do lavíc, a tak svoju činnosť začal
aj Školský klub detí. Prvá prechádzka našich
detí z ŠKD smerovala na zmrzlinu. Pani
zmrzlinárka mala s deťmi veľkú trpezlivosť pri
ťažkom výbere zmrzliny a ochotne každého
obslúžila chutnou dobrotou. Radosť, ktorú dieťa
dokáže spontánne prejaviť aj z maličkosti akou
je zmrzlina, je na nezaplatenie. Veríme, že deti
sa po celý rok budú cítiť v našom ŠKD príjemne,
nájdu si tu kamarátov aj z iných tried a bude to
pre nich miesto oddychu, tvorivosti i zábavy.

650 MINÚT PRE TRSTENÚ
1. miesto pre ŠKD.
Deti zo Školského klubu sa zúčastnili aktivity 650 minút pohybu pre
mesto Trstená. Keďže nám počasie neprialo, všetky aktivity sme uskutočnili na
chodbe školy. No to nám na súťaživosti či dobrej nálade neubralo. Naše výkony
sme prihlásili do súťaže, kde sa zapojilo ďalšie množstvo žiakov, tried i
nadšencov športu. Mali sme veľké šťastie, pretože nás pani primátorka PhDr.
Ing. Magdaléna Zmarzláková vyžrebovala a získali sme 1. miesto.

Túto výhru sme patrične oslávili a skonzumovali všetko, čo sa vo veľkom
darčekovom koši nachádzalo. Hmotné darčeky si postupne spravodlivo rozdáme
počas celého roka podľa zásluh

DUCHOVNÁ POSILA pre ŠKD
V septembri sme sa s
deťmi vybrali na prechádzku.
Naše kroky okrem iného,
viedli aj do františkánskeho
kostolíka na krátku modlitbu.
Keď sme vošli dnu cez hlavné
dvere, zistili sme, že ďalej sa
už
nedostaneme.
Bolo
zamknuté. No vtom sa dvere
nečakane otvorili a privítal
nás brat Jan De La Sale.
Deti sa usadili do lavíc a pozorne počúvali výklad o kostolíku, ktorý je
zasvätený sv. Jurajovi.
Mnohé veci sme nevedeli, veľa nového sme sa naučili. Na záver sme sa
všetci spoločne pomodlili a posilnený modlitbou i pútavým rozprávaním sme sa
opäť vrátili do školského klubu. Niekedy aj nečakané maličkosti vedia potešiť
detské srdiečko.

RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Túto známu vetu sme s deťmi pretavili do skutočnosti. Počas jedného
októbrového dňa sa všetky triedy z prvého stupňa vybrali do ulíc. Október patrí
všetkým seniorom, ktorí žijú aj v našom meste. Deti z ŠKD im rozdávali
srdiečka s venovaním, ktoré si samé vyrobili a taktiež darovali jabĺčko v rámci
aktivity Jabĺčkový deň, ktorý v ten deň prebiehal na našej škole. Naši seniori
deťom na oplátku venovali úsmev, pohladenie či pár pekných slov. Bolo krásne
sledovať, ako sa stretá múdrosť s detskou úprimnosťou. Je dôležité učiť deti úcte
ku starším, pretože každý z nás sa raz ocitne na ich mieste.

Mesiac október je aj Mesiac úcty k starším. Mysleli sme viac ako inokedy
na našich starých rodičov vykonávaním dobrých skutkov, sebazáporov a
modlitbami. Každým nalepením papierového anjelika sme prinášali obetu nielen
za vlastných starých rodičov, ale aj za obyvateľov nášho charitného domu.
Pani učiteľka H. Mačorová spolu so žiakmi pre nich pripravila krásne
darčeky na technike, ktoré našich starkých veľmi potešili.
Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých starých rodičov, za ich námahy a lásku,
ktorou nás obdarúvajú. Daj nám silu, aby sme ich čím častejšie navštevovali a
venovali im svoj voľný čas, a tým im preukazovali vďačnosť za všetko, čo sme
od nich dostali.

DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme si v našej
školskej knižnici s triedou 8. A pripravili príjemné dopoludnie. Krásne prostredie,
čajík i malé občerstvenie - to sú tie drobnosti, ktoré dokážu umocniť čas
strávený pri dobrej knihe. Myslíme si, že aj takto sa dá podporiť trvalý vzťah ku
knihe, čítaniu i ku knižnici. Už teraz sa tešíme na ďalšie začítanie sa v našej
školskej knižnici

DIVADLO SNEHULIENKA A 7 TRPASLÍKOV

650 MINÚT ŠPORTU PRE SEBA A SVOJE MESTO

Dňa 10. septembra 2021 si žiaci 1., 2., 3. triedy a predškoláci pozreli
vtipne spracovanú rozprávku Snehulienka a 7 trpaslíkov v podaní hercov Divadla
CLIPPERTON Banská Bystrica. Aj keď sa hralo v exteriéri našej MŠ na námestí,
deti boli divadielkom nadšené.

Dňa 30. septembra sme sa zapojili do športovej akcie k 650. výročiu
nášho mesta. Rôzne pohybové aktivity sme si vyskúšali nielen na hodinách
telesnej výchovy, ale aj v ŠKD, či dokonca v charite, kde sme rozhýbali aj
najstarších občanov Trstenej. Veríme, že podobné akcie sa budú opakovať
častejšie a že ani pandémia nezabráni športovaniu a pohybu u detí a mládeže.

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
Dňa 27. septembra 2021 primátorka mesta Trstená v zasadačke
Mestského úradu v Trstenej odovzdala vecné ceny
v rámci vyhodnotenia
výtvarnej súťaže „Gmina Tomice a mesto Trstená v harmónii s prírodou“, ktorá
bola určená pre deti materských, základných a umeleckých škôl z mesta Trstená
a gminy Tomice. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách a z našej školy boli ocenené
práce týchto žiakov:
III. kategória: 7-10 ročné deti:
2. miesto Nina Rošťáková
Čestné uznanie: Jakub Harkabuz
Súťaž sa konala v rámci spoločného
cezhraničného projektu s názvom „Prírodné
a kultúrne dedičstvo gminy Tomice a mesta
Trstená“
spolufinancovaného
v
rámci
programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A 2007-2013. Do súťaže bolo zaslaných
141 výtvarných práce z mesta Trstená a gminy Tomice.

PONOŽKOVÝ OKTÓBER
Naša trieda 6. A spolu s našou triednou p.
uč. Gálikovou sme sa rozhodli zapojiť do zbierky,
ktorá sa volá PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Zmyslom
tejto zbierky je, aby sa pred zimou vyzbierali
ponožky pre ľudí v núdzi.
Títo ľudia žijú na ulici, často sa presúvajú
peši, v slabej obuvi, v nepriaznivom počasí.
Vedeli ste, že na vznik omrzlín pri 0 (°C)
stupňoch stačí 30 minút? Taká drobnosť ako
ponožky im dokáže zachrániť život, ochrániť pred
omrzlinami či pred infekciou.
Na zapojenie sa do tejto aktivity stačí máličko:
•
Mať chuť pomáhať!
•
Darovať NOVÉ PONOŽKY rôznych farieb,
veľkostí, štýlu.
Ešte raz pripomíname, zbierajú sa LEN
NOVÉ NEPOUŽITÉ PONOŽKY!
•
zbierke povedať aj svojim blízkym,
priateľom, aby sa tiež zapojili.
•
Ponožky vložiť do pripravenej krabice na
prízemí v našej škole.
Zbierka prebiehala do konca októbra. Veríme, že
takýmto maličkým gestom pomôžeme niekomu
prežiť blížiacu sa zimu a vianočné sviatky v teple.

PRVÁ POMOC - ŠKOLENIE UČITEĽOV
Pedagógovia našej školy sa snažia robiť pre
bezpečnosť žiakov
maximum. Preto sa aj vo štvrtok 14. októbra
2021 zúčastnili školenia prvej pomoci pod
odborným vedením Bc. Moniky Luckej, ktorá
má bohaté skúsenosti z RZP.
Samozrejme
pri
dodržaní
karanténnych opatrení. Podstatné je, že i keď
si človek nie je istý v konkrétnom prípade,
treba si uvedomiť, že akákoľvek prvá pomoc je
lepšia ako žiadna. Preto ovládanie prvej
pomoci teoreticky i prakticky by malo byt
povinnosťou každého človeka.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Počas troch dní sme sa na hodinách angličtiny dozvedeli prostredníctvom
kvízov niečo o jazykovej rozmanitosti Európy, vyskúšali sme rozprávať po
taliansky, španielsky, naučili sme sa názvy niektorých európskych krajín
v posunkovom jazyku.
Taktiež sme zistili, ako povieme ,,Ďakujem, Prosím a Ahoj“ v rôznych
jazykoch, súťažili sme aj v rozpoznávaní jazykov cez piesne a veľa ďalšieho.
Cieľom bolo zabaviť sa a zároveň upriamiť pozornosť na význam výučby a učenia
sa cudzích jazykov.

PIATACI A ŠIESTACI
NA GAJDOŠSKEJ VANDROVKE
Unikátna gajdošská kultúra Slovenska je od roku 2015
zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva
UNESCO. Podobne aj fujara, ktorá je v tomto zozname od roku
2005. V spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom sme v
rámci hodín regionálnej výchovy, hudobnej výchovy a geografie
vandrovali za tradičnými hudobnými nástrojmi.
Žiaci sa zoznámili s históriou fujary, gájd, drumble,
rôznych druhov píšťal, s postupmi, ako sa vyrábali a používali v
minulosti i dnes. Vandrovkou nás sprevádzal pán Drahoš
Dalos, výrobca a hráč na tieto archaické hudobné nástroje.
Program bol pre nás veľkým prínosom, čo žiaci potvrdili
pozorným počúvaním nádherných tónov a nakoniec veľkým
potleskom.

MIRABILIS

DEŇ OCHRANY ČLOVEKA A PRÍRODY

Od októbra beží MRABILIS - korekčný program, ktorého cieľom je
pôsobiť na žiakov nielen po edukačnej stránke, ale rozvíjať aj tu osobnostnú.
Žiaci zažívajú situácie, ktoré im ukazujú, že byť iný nie je na škodu. Zisťujú na
vlastnom zážitku, ktoré vlastnosti sú v škole potrebné a má význam ich rozvíjať.
Keďže sa tu pracuje s malými skupinami detí, každé dostane slovo, učí
sám seba kladne ohodnotiť a zamyslieť sa nad svojim schopnosťami a
vlastnosťami. Rozprávame sa o tom, ako sa komu podarilo úlohu splniť. Dbáme
na tematiku potrebnosti vyjadrovať sa tak, aby sme si navzájom rozumeli.
Tento týždeň si „lámeme mozgy" vďaka mozgolamom :) a budúci popracujeme
na našej pozornosti. Do Vianoc nás čaká ešte mnoho zaujímavých tém.

Krásne jesenné počasie v utorok 19. októbra bolo ako stvorené pre
pobyt v prírode. Aj naši žiaci 2. stupňa sa vybrali do prírody v rámci Dňa
ochrany človeka a prírody.
Každá trieda išla na turistiku do okolia Trstenej. Keďže sa kolektívy pre
karanténne opatrenia nemôžu miešať, putovali rôznymi smermi, napr. na novú
Krížovú cestu, Uhliská či cyklotrasu.
Tešíme sa, že sme si vychutnali úžasné lúče jesenného slniečka.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Už tradične v októbri sa so žiakmi zapájame do peknej česko-slovenskej
aktivity Záložka do knihy spája školy. Tentokrát nám bola pridelená ZŠ v Senci.
Naši žiaci sa s chuťou pustili do práce. Kreslili a vyrábali záložky ostošesť.
Posúďte sami, ako sa im podarili. Balík už putuje do Senca a my zo srdca
ďakujeme seneckým žiakom za ich záložky.

