ZIMNÉ RADOVÁNKY
December 2021 nebol skúpy na sneh, preto cez hodinu telesnej
výchovy šli žiaci na kopec. Spúšťali sa na lopároch a boboch. Snehu bolo
dosť, tak ho dosýta využili.

TRSTENÁ
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ZIMA
Padá z neba samá vločka,
tešia sa už detské očká.
Zima už k nám zavítala,
všetko snehom posypala.
Deti majú rukavice,
šál a teplé nohavice.
Sánky, lyže poberú,
na kopce sa rozbehnú.
Na nožičkách čižmičky,
nezmrznú im nožičky.
Zo striech visia cencúle,
obujú si korčule.
Tešia sa zo snehu, ľadu,
všetko biele pre parádu.
Kopa snehu deti láka,
postavia si snehuliaka.
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POŽEHNANÝ ADVENT
Adventné vence si získali dôležité miesto v našich rodinách a sviece
zapaľujeme aj v tomto, nazvem ho ťažkom, vírusom ohrozujúcom období. Blížia
sa Vianoce a nikto z nás nevie, aké budú ďalšie dni. No vieme, že nebudú
v škole spoločné vianočné besiedky, kde sme sa stretli, pozastavili v krátkosti
predvianočných príprav a nebude ani Vianočná akadémia.
Požičala by som si slová slávneho amerického herca, otca 4 detí,
režiséra, muža zaradeného v Amerike v rebríčku Najkrajších ľudí planétyDenzela Woshingtona, držiteľa 2 Oskarov, ktoré mu priniesli obrovskú slávu v
živote. Verejne sa hlási ku kresťanstvu a chodí aj prednášať študentom. Raz sa
im priznal, že ešte ako mladý, no už známy herec prišiel za mamou a pýta sa
jej, že či verila niekedy, že to všetko sa stane skutočnosťou.. Že sa stane
známym a významným človekom... A viete čo mu mama povedala: „Chlapče
prestaň! Ty naozaj veríš, že toto by si dokázal sám? Keby si vedel, koľko ľudí sa
za teba modlilo... !“
Tak aj ja v tomto adventom čase vyprosujem pre nás všetkých- žiakov,
zamestnancov a rodičov -modlime sa vzájomne za seba. Modlime sa, aby sme
nestrácali ani v tomto náročnom období nádej, vieru a vedomie, že všetko bude
na konci dobré.
Ďakujeme za podporu cez objednávku adventného venca.
Vyprosujem veľa požehnania do Vašich rodín počas adventu.
Eva Ragalová

V týchto adventných dňoch v našej škole rozmýšľame o sv. Jozefovi,
ktorému Boh zveril stráž nad svojimi najcennejšími pokladmi – Ježišom a
Máriou, tiež ako o pestúnovi a vychovávateľovi Pána Ježiša.
Šestnásť dní budeme plniť úlohy a predsavzatia, ktoré sú na adventnom
kalendári. Ježiš neustále hľadá nové spôsoby ako sa dotknúť nášho srdca , aby
sme mu ho otvorili pre dary, ktoré nám chce dať.
Sv. Jozef strážca pokladov, oroduj za nás!

DUCHOVNÁ OBNOVA 1. A triedy
Dňa 7. decembra 2021 mali naši prváci duchovnú obnovu
s vdp. Dominikom Jamrichom. Rozprávali sa o tom, kto je pre nich darom
v rodine, čím sú darom oni pre rodičov, že je potrebné všímať si druhých a
hľadať v nich len dobré vlastnosti. Pozreli si kreslený príbeh o sv. Mikulášovi,
ktorý bojoval proti zlu nie zlom, ale konaním dobrých skutkov. Na spoločnej
sv. omši v kaplnke školy prosili, ďakovali a spoločne sa modlili.

ČERVENÁ STREDA

VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU

Červená škola? Áno, je červená streda! 24. november 2021významný deň – Červená streda – kedy sa rôzne verejné objekty na celom svete
vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de
Janeiro, Bratislavský hrad, kostoly či katedrály po celom svete. Pripomínajú
nespravodlivosť a utrpenie, ktoré zažívajú ľudia pre svoje vierovyznanie.
Naša škola sa zvnútra zafarbila načerveno - žiaci, učitelia i
p. upratovačka – podporili túto myšlienku červeným oblečením, p. riaditeľka
v krátkom rannom zamyslení vysvetlila žiakom, čo to znamená trpieť pre vieru a
aj to, aký je veľký dar žiť v náboženskej slobode.
Aj náš Kostol sv. Martina bude dnes svietiť načerveno, nezabudnite si ho
pozrieť a v tichu krátkou modlitbou myslieť na tých, ktorí trpia pre svoju vieru.

Voda pre život, život pre vodu je celoslovenská literárna súťaž.
Vyhodnotenie:
PRÓZA:
4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ
1. miesto - Matilda Stareková 1. A – Obláčik
1. miesto - Filip Zmarzlák 1. A – Rybičky
POÉZIA:
4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ
2. miesto – Richard Klempai 1. A – Vodička
2. kategória: žiaci 3. ročníka ZŠ
4. miesto - Kristína Zoe Reháková 3. A – Kvapka Anička
Výsledková listina https://www.trstena.sk/download_file_f.php?id=1604415
Víťazné práce https://www.trstena.sk/download_file_f.php?id=1604411
Veríme, že žiakov tento úspech motivuje do ďalšej tvorivej práce a
tešíme sa na jej nové literárne dielka.

VIANOCE S AUTOBUSOM ARRIVA

TRSTENÁ CACHING

Dopravná spoločnosť ARRIVA v spolupráci s objednávateľmi verejnej
dopravy vyhlásili výtvarnú súťaž- Vianočná pohľadnica. Výtvarná súťaž je
aktivita spoločnosti ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility.
Pohľadnice poslali žiaci 1. A triedy: Matilda Stareková, Evka
Šusteková, Riško Klempai, Samko Baruta, Laila Medvecká, Rebečka
Janotíková. Pre porotu ich návrhy neboli ani najzaujímavejšie, najkrajšie a
najnápaditejšie, preto neboli ocenené.

Trstená caching bola aktivita, vďaka ktorej sme mohli spoznať naše
mesto „z inej strany“. Úlohou bolo navštíviť niekoľko miest v meste, splniť úlohy
a získať kód. Kódy na záver aktivít poskladáť a vylúštiš tajničku, pridať zopár
selfie fotiek z plnenia jednotlivých úloh, poslať alebo priniesť ich s vyplnenou
tajničkou do Turisticko-informačného centra v Trstenej.
Za splnenie malá odmena a zároveň zaradenie do žrebovania o super
ceny. Aké? Playstation 4, JBL reproduktor, batoh VANS, stolovú hru alebo
2 darčekové poukážky do Kina Mier. Aktivity trvala do 15. novembra 2021.
Aj žiaci 1. A triedy sa spoločne zapojili do tejto aktivity. Spoločne
spoznávali rôzne miesta v meste, plnili úlohy a získavali kódy do tajničky. Kódy
poskladali a vylúštili tajničku.
V žrebovaní mala šťastie aj naša prváčka, Sofinka Verešová 1. A, ktorá
vyhrala 3. cenu - batoh . Video vyhodnotenia:
https://www.facebook.com/mesto.trstena/videos/971702433417407

Milí naši kamaráti,
do výtvarnej súťaže “Vianoce s autobusom ARRIVA” vyhlásenej počas
Európskeho týždňa mobility sa zapojilo veľa žiakov z celého Slovenska. Dostali
sme množstvo krásnych návrhov pohľadníc s autobusom.
Spomedzi takmer 800 malieb, kresbičiek sme mali ťažkú úlohu vybrať
výhercov. Hodnotili sme originalitu aj kreativitu umeleckých prác. Z návrhov
vianočných pohľadníc spracujeme Vianočný pozdrav pre našich objednávateľov a
obchodných partnerov. Keďže všetky zaslané práce boli nápadité, kreatívne a
veľmi pekné, bolo náročné vybrať ten najkrajší návrh, preto Vám v galérii
prinášame aspoň časť z nich.
Ďakujeme Vám a želáme zdravé a radostné chvíle v škole.
Vyhodnotenie: https://arriva.sk/europsky-tyzden-mobility-2021/

SVÄTÝ MIKULÁŠ AJ V NAŠEJ ŠKOLE

VIANOCE U STAREJ MAMY

Dňa 6. decembra 2021 navštívil aj našu školu MIKULÁŠ. Deťom
porozprával o svojom živote, ako pomáhal chudobným, legendu O troch
pannách, legendu O lodiach vezúcich pšenicu. Spolu sa deti naučili pesničku,
ktorú si s Mikulášom zaspievali:
Svätý priateľ náš, biskup Mikuláš,
chudobným bol na pomoci, pomáhal im tajne v noci.
Robiť dobré skutky skryto a nečakať vďaku za to.
Nauč to aj nás, svätý Mikuláš.
Mikuláš navštívil každú triedu, kde ich za pesničky, básničky a modlitby
odmenil sladkým darčekom. Žiakov zo 4. A a 1 žiaka z 2. B Mikuláš pozdravil
online, lebo boli doma a učili sa dištančne.
Veríme, že nás sv. Mikuláš navštívi aj o rok.

Dňa 9. decembra 2021 žiaci 1. A, 2. A, 2. B a 3. A triedy navštívili
zúčastnil. výstavu spojenú s tvorivými dielňami pod názvom Vianoce u starej
mamy, ktorú zorganizovalo CVČ Trstená.
Deti si prezreli staré fotografie, gramofón, historické artefakty, vianočný
stromček, ozdoby, hračky, vianočné dekorácie a p. Pňaček rozprával
o Vianociach našich starých rodičov a prarodičov, zvykoch a tradíciách. Ukážka
pečenia oblátok a výzdoba perníkov s p. Kompanovou deti veľmi zaujala. Hlavne
následná koštovka. Na záver si vlastnoručne vyrobili menovky na darčeky, alebo
vianočný pozdrav s p. Abrahamovou, ktoré si mohli vziať so sebou.
Bola to zaujímavá výstava. Takéto Vianoce by mohli byť každý deň.

VIANOČNÁ BESIEDKA 2. A
Začali zdobením medovníčkov, pokračovali maľovaním betlehemov.
výrobou salóniek a ozdôb na stromček. Ukončili adventnú aktivitu, ktorej
posledná úloha bola napísať list sv. Jozefovi. Listy pre sv. Jozefa zobral p.
kaplán.
Pri vianočne prestretom stole s množstvom rôznych dobrôt sa rozprávali
o vianočných zvykoch. Pokračovalo to najkrajšou časťou dňa - odovzdávaním
darčekov.

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.
video https://www.youtube.com/watch?v=Y-fhbBkvENU

VIANOCE V 1. A TRIEDE
Dňa 17. decembra 2021 žiaci 1. A triedy prežili spoločné VIANOCE
v triede- spoločná modlitba, čítanie zo svätého písma príbeh o narodení Ježiška,
prosby, ďakovanie, jedenie oblátok, spievanie kolied, prskavky, pozeranie film
o narodení Ježiška, vyfarbovanie obrázkov o narodení Ježiška, hra na bobotuby,
na klavír.
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.
video: https://www.youtube.com/watch?v=V6yCBmzsnFo

PEČENIE OPLÁTOK V 1. A TRIEDE
Dňa 15. decembra 2021 si žiaci 1. A triedy vyskúšali a pripomenuli
pečenie oplátok. Vôňa vianočných oplátok sa šírila v škole.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ- AKTIVITY
Počas jesenných dní nám bolo dopriate teplé počasie, ktoré deťom
dovolilo tráviť väčšinu času vonku. Ak sa náhodou vyskytli škaredé dni, boli plné
tvorenia, či zábavy dnu v triedach.
Rôzne hry, kolektívna práca na ruženci, či tvorivé aktivity. Každé
oddelenie ŠKD zažíva kopec radosti, smiechu i zábavy.

Avšak pomaličky prichádzala pani Zima. Deti si postavili prvého
snehuliaka, zažili prvú guľovačku či spoločne ozdobili školský adventný veniec.
Veľmi sa tešili na toto ročné obdobie a čo všetko im prinesie. Veríme, že v škole
deti ostanú čo najdlhšie v zdraví a spoločne prežijú krásne zimné dni.

Aj deti z ŠKD si plnením úloh z adventného kalendára pripravovali
srdiečka na príchod Ježiška. Snažili sa tráviť veľa času vonku v snehu ale aj dnu
rôznymi aktivitami. Spolu s dobrovoľníkom Angelinom piekli medovníčky,
ktorého sme zasvätili do našich slovenských zvykov, či vyrábali malé vianočné
svietniky. Medovníčky zaniesli ľuďom do charity v Trstenej. Aktivít v ŠKD bolo
hojne a takto adventný čas využili naplno, aby sa pripravili na sviatky lásky,
vzájomného obdarovania sa, či rodinnej pohody.

PESTRÁ JESEŇ NA REGIONÁLNEJ VÝCHOVE

HRABANIE LÍSTIA PRI KOSTOLE

Regionálna výchova – predmet, v rámci ktorého sa šiestaci s pani
učiteľkou D. Krasuľovou snažia poznávať náš nádherný región zážitkovými
spôsobmi, z klasickej školskej lavice priamo do terénu.
Napriek zložitej pandemickej situácii sa nám
podarili mnohé aktivity – Gajdošská vandrovka s
pánom Drahošom Dalosom, exkurzia v Galérii
M. Medveckej Tvrdošín, Cyklopoznávanie Hornej
Oravy, skladanie mapy Oravy, beseda o kováčstve
v Trstenej s pánom Marekom Ďurčom, miniexkurzia
v kováčskej kuzni,...
Veríme, že nám situácia dovolí pokračovať
v poznávaní nášho jedinečného oravského regiónu.

Druhý novembrový týždeň sme so žiakmi 6. A, 6. B a 9. A prispeli svojou
troškou práce pri odstraňovaní napadaného lístia okolo kostola. Na stromoch už
lístie nebolo, a tak ich snaha bola pretavená
do uprataných plôch a od pána Dekana si
vyslúžili slová chvály i sladkú odmenu.
V rámci predmetu Technika si tak žiaci
vylepšovali svoje zručnosti pri manipulácií so
záhradným náčiním. Žiaci boli veľmi pracovití
a usilovní. Popri práci sa aj dobre zabávali. Už
sa tešia na nové výzvy. Veríme, že im to
prospeje aj v budúcnosti. Mestu ďakujeme za
pristavený kontajner, žiakom za skrášlené
prostredie vedľa kostola.

VÍŤAZI AKADÉMIE MATEJA TÓTHA

ČÍTAME SI HVIEZDOSLAVOVA
Dňa 8. novembra 2021 si pripomíname 100
rokov
od
smrti
úžasného
básnika
P. O. Hviezdoslava. Toto výročie sme nemohli len
tak opomenúť, a preto sme si s triedou 6. A čítali
jeho najznámejšiu baladu Zuzanka Hraškovie.
Žiaci si vyskúšali prednášať jeho texty,
povedali sme si aj zaujímavosti z jeho života a boli
hrdí na to, že tento veľký muž je náš rodák.

Týmto by sme chceli vyjadriť obrovské POĎAKOVANIE Vám všetkým.
Najmä rodičom a učiteľom, ktorí zorganizovali neobyčajnú, nielen mediálnu
kampaň a vyvinuli neskutočné úsilie na toto veľké víťazstvo!
S počtom 79 758 hlasov sme skončili prví nielen v našej kategórii, ale
aj na celom Slovensku! Takto krásne to vyzerá, keď dokonale spolupracuje
rodina, škola, mesto, školy z okolia, firmy a vlastne takmer celá Orava!
Sme hrdí, že sme sa pri tak náročnom súperovi mohli na Vás spoľahnúť.
Máme Vás radi a veríme, že pri podobných akciách si dokážeme navzájom
pomáhať aj v budúcnosti!

HODINA KODU 2021

HOBIT

Tento rok sa aj naša škola ZŠ s MŠ R. Dilonga pridala oficiálne k oslave
informatiky. Počas týždňa výučby informatiky, ktorý sa konal 6. až
12. decembra sme sa zaregistrovali na stránke www.hourofcode.com
a
naplánovali udalosti, rôzne kódovacie aktivity.
Tento rok bolo 85706 registrovaných udalostí,
vo viac ako 180 krajinách. Tieto hodinové výukové
programy rozvíjajú zručnosti u deti pri riešení
problémov,
ich
logiku
a
tvorivosť.
Druháci
programovali príbeh, piataci angry birds, šiestaci
kreslenie s umelcom a minecraft, siedmaci bludisko,
ôsmaci kódovali emóciu pri básniach a deviataci skúsili
naprogramovať jednoduchú mobilnú aplikáciu. Každý z
nich mal možnosť zažiť chvíľku slávy a získať certifikát z Hodiny Kodu.
https://www.youtube.com/watch?v=va0VOOtEX74&t=2s

HOdina BIológie pre živoT – ide o inovatívny vzdelávací program,
ktorého zmyslom je odovzdať žiakom úplné jednoduché informácie, ktoré vedú
k záchrane života pri vzniku mozgového infarktu. Žiaci sa učia reagovať
pomocou multimediálneho a simulačného vzdelávania tak, aby mohli
postihnutému zachrániť život. Projekt sa realizuje
v rámci spolupráce krajín V4.
V týchto dňoch sa do projektu aktívne zapája
111 žiakov druhého stupňa. Žiaci sa naučia
identifikovať znaky signalizujúce mozgovú mŕtvicu,
ktorá je jednou z najčastejších príčin úmrtí. Poznáte aj
vy tieto varovné signály? Pripomeňme si ich aj my
dospelí.
https://www.youtube.com/watch?v=wiAkA0lSKE4&feature=emb_logo

DESATORO BEZPEČNÉHO INTERNETU
INCREDIBOX
Počas dištančného vyučovania HUDOBNEJ VÝCHOVY si naši starší žiaci
(okrem iného) mali možnosť vyskúšať
prácu hudobného producenta pri
mixovaní „beatboxu“ v programe INCREDIBOX. Niektoré z výstupných projektov
si môžete vypočuť kliknutím na odkaz.
Beatbox 1 https://www.incredibox.com/mix/7dc809df8909a2a3f3c9-v3
Beatbox 2 https://www.incredibox.com/mix/dfde9e0712c22316eea7-v3
Beatbox 3 https://www.incredibox.com/mix/714e910b9dae0c5ccbf2-v1
Beatbox 4 https://www.incredibox.com/mix/e9880a4e73b5acb1bdc4-v4
Beatbox 5 https://www.incredibox.com/mix/c972ad077a342bb45821-v4
Verím, že Vás milo prekvapia -minimálne tak, ako samotnú pani učiteľku.

Dňa 3. decembra 2021 sa 7. a 8. ročník zúčastnil online prednášky na
tému „Internetová bezpečnosť“, ktorú viedol Ing. Viktor Šoltés z odboru
prevencie kriminality v Žiline. Základom prednášky bolo „Desatoro bezpečného
internetu“.
Lektor priateľsky a vnímavo poukazoval na problémy, s ktorými sa žiaci
najčastejšie stretávajú, načrtol cestu, ako sa im vyhnúť, poprípade ako riešiť
takéto problémové situácie. Veríme, že v tejto dobe plnej internetových nástrah,
hoaxov a fiktívnych priateľov sa žiaci budú vedieť lepšie orientovať a vytvárať
pre seba bezpečnejšie online prostredie.

OLYMPIÁDA Z ANJ

OLYMPIÁDA Z GEO

„Učiť sa ďalší jazyk nie je len učenie iných pomenovaní pre tie isté veci,
ale aj nadobudnutie ďalšieho spôsobu premýšľania o veciach.“ (Flory Lewis)
Dňa 18. novembra 2021 sa naši žiaci zúčastnili školského kola
olympiády v anglickom jazyku, kde museli preukázať svoje schopnosti vo
všetkých jazykových oblastiach (gramatika, slovná zásoba, čítanie, počúvanie aj
ústny prejav). Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, výsledné umiestnenie žiakov:
1A kategória- žiaci 5.-7. ročníka
1. Mauricio Furdek (6. B)
2. Adam Pekarčík (6. A)
3. Soňa Stasová (6. A)
1B kategória- žiaci 8.-9. ročníka
1. Ada Anna Gáliková (9. A)
2. Lenka Šurinová (8. A)
3. Tatiana Sokolovská (9. A)
Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov
v okresnom kole. Veríme, že pre niektorých našich žiakov predstavuje učenie
cudzích jazykov vyššiu hodnotu pre ich život.

Geografickí nadšenci našej školy odštartovali v troch kategóriách
školského kola geografickej olympiády. Niektorí pracovali v škole, niektorí
z domu, neodradila ich ani komplikovaná karanténna situácia. Do online testov
sa cez Edupage zapojilo 16 žiakov:
z 5. A – Števuliaková A., Kubačková M., Jagelčák P., Mačor B., Šrámek A.,
Raglia A.,
zo 6. A – Zemančíková S., Šikyňa Š., zo 6. B – Stas S., Vereš D., Kabáč J.,
zo 7. A Pániková L., Chreneková R., Regulyová L.,
z 8. A Pallo J.
Postupujúcich čaká zaujímavé bádanie, poznávanie, cestovanie prstom
po mape,... Prajeme im veľa úspechov vo februárovom okresnom kole.

KREATIVITA NA HODINÁCH
TECHNICKEJ VÝCHOVY
... ABY NÁS BOLO LEPŠIE POČUŤ
Na hodinách hudobnej výchovy sme sa zapojili do 8. ročníka
celoslovenského projektu na tému ochrany detí pred násilím Bubnujeme, aby
bolo deti lepšie počuť 2021! Toto podujatie má symbolicky upozorniť na
dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej
prevencie. Verím, že spoločné bubnovanie aj samotná myšlienka akcie žiakov
oslovila a radi si „bubnovačku“ zopakujú aj nabudúce.
https://www.youtube.com/watch?v=1i-zEDIU9h8

https://www.facebook.com/events/4514796608613206/

Na hodinách technickej výchovy smerujeme k získavaniu technickej
gramotnosti žiakov. Tí pod vedením pedagógov rozvíjajú svoje zručnosti
v rôznych oblastiach. Patria k nim:
Práca s drevom: tvorba čmelínov, vyvýšených záhonov,...
Bylinková záhrada: výsadba liečivých bylín.
Šikovné ruky: pletenie, háčkovanie, makramé, vyšívanie, aranžovanie,...
Finančná gramotnosť: správne hospodárenie v domácnosti.
Tešíme sa na ich krásne výrobky, ktoré zútulnia ich detské izby, zahrejú
počas dlhých zimných večerov, urobia radosť najbližším, priateľom, ale skrášlia
aj priestory našej školy.

iBOBOR 2021
Aj tento rok sme sa zapojili do informatickej celoslovenskej súťaže
iBobor. Súťažili sme v kategóriách Drobci, Bobríci, Benjamíni a Kadeti. Hlavným
cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT)
u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich
v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Tohtoroční úspešní riešitelia sú :
Drobci:
Klárka Strapcová (2. B), Vaneska Djobeková (2. A), Marianka Kruhajová (2. A).
Bobríci:
Agátka Števuliaková, Martin Benický, Miška Kubačková, Ria Pániková, Alžbetka
Šusteková, Lukáš Balek, Benjamín Mačor všetci z 5. A triedy.
Benjamíni:
Miška Šikyňová (7.A), Dominik Vereš (6.B), Marcel Badín (6.A),
Sárka Lepáčková (7.A), Klaudia Kumorová (6.A).
Je to veľká sláva stať sa úspešným riešiteľom.
BLAHOŽELÁME BYSTRÉ HLAVIČKY.

NAJKRAJŠÍ VLASTNORUČNE VYTVORENÝ
RUŽENEC
Ruženec môže byť obrovský alebo úplne maličký, pestrofarebný alebo
jednofarebný, 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. Naša 6- členná
porota mala naozaj veľmi ťažkú úlohu –
spomedzi
23
ružencov
oceniť
tie
najkrajšie, najoriginálnejšie...
Hlavné ceny napokon odovzdal
pán kaplán Martin Tešla spolu s pani
riaditeľkou Evou Ragalovou týmto žiakom:
1. stupeň:
1. miesto: Karolína Pňačková (4. A)
2. miesto: Jakub Rehák (3. A)
3. miesto: Liliana Šikyňová (4. A) a Marek Ján Pánek (1. A)
Najaktívnejšou bola trieda 1. A, z ktorej sa do súťaže zapojilo a vlastnoručne
vyrobený ruženec prinieslo 8 žiakov.
2. stupeň:
1. miesto: Aneta Medvecká (6. B)
2. miesto: Sofia Šálková (7. A) a Nela Gibasová (6. A)
3. miesto: Peter Jagelčák (5. A)
Skupinová práca:
1. miesto: rodina Ragliová
2. miesto: ŠKD p. uč. Helenky Štrbavej
3. miesto: rodina Gondová
Každý zo zúčastnených žiakov získal sladkú odmenu a naše veľké
uznanie za ich
tvorivosť!

