PRVÁCI V AKCII
PRVOUKA v 1. A triede - prvácka trieda sa premenila na ordináciu,
žiaci na pacientov, lekárov, ošetrovateľov, zdravotné sestry.

TRSTENÁ
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PES A MAČKA

TELESNÁ VÝCHOVA – prváci na zimnej turistike, krásna zasnežená príroda,
snehu do pol pása, pekný výhľad na mesto, potom lopárovačka a bobovačka.

ŠTVRTÁCI NA KOPCI
Aj štvrtáci sa boli pošmýkať, menšie zrážky boli akceptované.

Pes a mačka spolu žili,
dobrí k sebe vždycky boli.
Nebolo to však tak vždy,
boli hádky, boli pry.

Nuž sa teda rozhodol,
že si zmení život svoj.
Mačičku hneď poprosil,
zo srdca ju odprosil.

Raz sa psíček rozhodol,
že si zmení život svoj.
Na mačičku stále šteká,
ona chúďa zas uteká.

Mačička sa potešila,
hneď psíkovi odpustila.
Postavili si aj dom,
spolu žili šťastne v ňom.

Iné psy ho poúčajú,
jak sa k mačkám ony majú,
že k nim s láskou pristupujú,
a stále ich v úcte majú.

Pes a mačka spolu žili,
dobrí k sebe vždycky boli.
Nebolo to však tak vždy,
boli hádky, boli pry.
Anežka Rašková 2.B
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Zapojte sa preto s nami aj Vy, priložený plagátik si môžete stiahnuť,
alebo vytlačiť, cely príspevok prezdielať a spoločne sa tak pripravme na
najväčšie sviatky v roku!
Aktivity sú synchronizované aj s farnosťou, kde každý štvrtok bude pán
kaplán zadávať úlohy na nasledujúci týždeň.

MODLITBA ZA POKOJ A MIER
Aj učitelia a žiaci našej školy sa pripájajú k modlitbám a obetám za mier
na Ukrajine!

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja.
Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:
Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je
zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier.
Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú
zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť
skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť
všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých,
ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom.
Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení
nenávisťou a sebectvom neváhajú použiť násilie
pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás
vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im.
Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám
previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým
sme my sami ublížili.

Pôstne obdobie je obdobím stíšenia sa, odriekania, či modlitby. V našej
škole si každoročne pripravujeme aktivity na celý tento čas. Začíname
popolcovou stredou a tentokrát, tak ako spieva kapela Križiaci, chceme
"Kvapkami lásky zaplniť Zem".

Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze
nášho Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvoril
cestu do tvojho kráľovstva pokoja. AMEN

UKÁŽKOVÁ HODINA VO 4. A S PREMIÉROM
VLÁDY SR EDUARDOM HEGEROM
Dňa 11. februára 2022 sme v škole privítali vzácnych hostí. Pán premiér
Eduard Heger spolu so štátnou tajomníčkou Svetlanou Síthovou zavítali v rámci
pracovného výjazdu do našich priestorov školy, aby nahliadli priamo do
vyučovania.
Naša škola je roky známa inovátorstvom v oblasti modernej výučby a
pán premiér bol súčasťou vyučovacej hodiny, reálne sa zapojil so žiakmi do
aktivít a bol jedným z nich. Ukážková hodina v triede 4.A s učiteľom Petrom
Pallom sa niesla v duchu reformy školstva. Moderne zariadená trieda, na
vyučovaní tablety a digitálne technológie a s nimi spojené metódy učenia
s medzipredmetovou výučbou boli zamerané na rozvoj kritického myslenia u
žiakov. V tomto duchu sa niesol aj rozhovor s vedením školy na témy zamerané
k zlepšeniu podmienok v našich školách.
Predseda vlády SR Eduard Heger svoju návštevu na vyučovaní v triede
okomentoval slovami: „Áno, toto je 21. storočie, toto je digitalizácia v praxi.“
V rámci rozhovoru sa venoval aj pripravovanej kurikurálnej reforme
vzdelávania a v školskej dennej súčasnej praxi štátna tajomníčka Svetlana
Síthová videla vyučovanie v iných triedach, ktoré sú nastavené na hybridné
vyučovanie aj vplyvom pandémie.
Veľmi si vážime, že práve my, naša škola, sme sa stali centrom
pozornosti výjazdu vlády. Ďakujeme za návštevu, ktorá na oboch stranách
zanechala príjemné spomienky.
https://www.youtube.com/watch?v=DGppOWqueJg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-cnC9-Rd1NE&feature=emb_logo

Nahliadnite detailnejšie na hodinu a vyučovacie aktivity s pánom
premiérom v 4. A, ako aj celej návštevy v našej škole. Zábery a reportáž
spracovali žiaci DilongTV. V závere nechýba rozhovor s pánom premiérom a
našou mladou reportérkou Barborkou.
https://www.youtube.com/watch?v=bsS33cd9w-c&feature=youtu.be

KARNEVAL

VEĽKÝ DEŇ PRE PRVÁKOV

Karneval je oslava, ktorá sa koná v krajinách s kresťanskou tradíciou
tesne pred začiatkom pôstu. Vyznačuje sa používaním farebných krojov a
masiek, ako aj tancov, prehliadok a
súborov.
Aj žiaci 1.-4. ročníka našej školy
sa prezliekli do krásnych masiek a
spoločne sa vo svojich triedach zabávali,
tancovali, súťažili, hrali... A nakoniec
každý dostal svoj balíček sladkostí.
Všetkým
rodičom
ďakujeme
za
spoluprácu, veď bez masiek by to nebolo
ono. Už sa tešíme na karneval zas o rok.

Veľa prvákov už vie čítať, preto sa potešili 1. návšteve ŠKOLSKEJ
KNIŽNICE. Tam ich pani učiteľka Gáliková krásne privítala a uviedla ich do
kráľovstva našej knižnice. Nepozerali si len knižky, ale dostali svoje čitateľské
preukazy a svoju 1. knihu. Čakala ich tam aj sladká odmena a obrázok
postavičiek z rozprávok, záložka do knihy ako darčeky. Ďakujeme veľmi pekne.

PRVÉ VYSVEDČENIE
Naši prváci dostali svoju odmenu za svoju usilovnosť a veľkú snahu pri učení.

LYŽIARSKY VÝCVIK ÔSMEHO ROČNÍKA
Od 2. 2 – 10. 2.2022 sme sa rozhodli absolvovať lyžiarsky výcvik
ôsmakov, ktorý sa nám v minulom školskom roku nepodarilo uskutočniť kvôli
pandémii. Tento krát sme sa dohodli na spoluprácu so SKI centrom Vitanová.
Podmienky na výcvik boli vynikajúce a aj preto sa žiaci učili s veľkou chuťou.
Svoje lyžiarske schopnosti každým dňom zlepšovali a aj vďaka
inštruktorom p. uč Rehákovi, p. uč. Žatkovi a p. uč. Barutovej. Každý jeden
zúčastnený dokázal bez pomoci lyžovať aj na strmom svahu. Veríme, že tento
krásny šport budú praktizovať aj v budúcnosti a aj takto si užívať radosť
z pohybu v zasneženej zimnej prírode!

LYŽOVAČKA 4. A TRIEDY
Dňa 18. 2. 2022 si deti zo 4.A užili krásnu výhru v súťaži triedny
videoklip. Vyšla im parádna lyžovačka v SKI Vitanova. Deti mali za odmenu
zahrnuté vo svojej školskej výhre dopravu, stravu, vleky, inštruktorov aj
zapožičanie výbavy. K tomu nádherné počasie. Naozaj All inclusive. 7 detí stálo
prvýkrát na lyžiach, takže naozaj zážitok.

LYŽIARSKY VÝCVIK ÔSMEHO ROČNÍKA
Dňa 25. 2. 2022 Dnešným dňom sme ukončili lyžiarsky výcvik siedmeho
ročníka na ktorom sme zažili takmer všetky typy počasia. No aj keď pršalo,
fúkalo, či silno snežilo, nenechali sme sa odradiť a každý žiak sa svojim tempom
učil novým zručnostiach v tomto krásnom športe. Až na pár drobných odrenín
nás obchádzali aj zranenia a celý týždeň sme si naplno užili!!!
Ďakujeme SKI centru Vitanová za úžasné podmienky a profesionálny
prístup!

ZBIERKA PRE ZAITUNAH

CESTOVATELIA OPÄŤ BODUJÚ

V týždni od 19. do 26. januára 2022 sa mnohí zapojili do zbierky určenej
pre Zaitunku z Ugandy, v ktorej sa vyzbieralo 458,55 €. Úprimne ďakujeme
všetkým žiakom, učiteľom, rodičom, priateľom školy, pani kuchárkam aj pani
učiteľkám z materskej škôlky, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.
Zaitunka je dievčatko, ktoré má naša škola v adopcii na diaľku cez
projekt Slovenskej katolíckej Charity „Darujme deťom vzdelanie a budúcnosť“.
Vďaka dobroprajnosti mnohých môže Zaitunka chodiť do školy na krajčírsky
kurz, okrem stravy tiež dostáva základnú zdravotnú starostlivosť a veríme, že sa
jej podarí zakúpiť si aj vlastný šijací stroj. Srdečné Pán Boh zaplať!

Geografická olympiáda sa medzi žiakmi teší veľkej obľube. Každoročne
sa do nej zapája mnoho žiakov a aj na tohoročnom okresnom kole o silnú
konkurenciu nebola núdza.
Teší nás, že naši cestovatelia majú chuť študovať naviac a riešiť
problémové úlohy. Už tradične geografickí nadšenci reprezentujú našu školu na
krajských kolách, tento rok to bude Jakub Pallo (8. A) – v najnáročnejšej
kategórii E a Jozef Kabáč (6.B) v kategórii F. Poďakovanie patrí aj ostatným
úspešným žiakom z okresného kola – Agátke Števuliakovej (5. A), Benjamínovi
Mačorovi (5. A), Petrovi Jagelčákovi (5. A), Dominikovi Verešovi (6. B),
Šimonovi Šikyňovi (6.A).

NEMOŽNÉ?!?

DON BOSCO- PATRÓN 3. A
Svätý Don Bosco je patrón 3.A triedy. V duchu hesla ich patróna :
,,Zabávajte sa, hrajte sa, modlite sa, no nehrešte!“ sme sa snažili aj oni prežiť
tento deň.

Na geografii to ale naši skvelí piataci dali bravúrne. Jeden bol
v Edmontone, druhá v Paríži, tretí v Novosibírsku, v Egypte, na Madagaskare, či
v Sydney. Úlohou hodín geografie je, aby žiaci pochopili, prečo je v rôznych
častiach našej planéty rôzny čas. Prečo si na hokejové zápasy našej
reprezentácie na olympiáde v Pekingu musia privstať a pod. Technológie dnešnej
doby im síce hodinky pri cestovaní cez časové pásma automaticky posunú, škola
im vysvetľuje, prečo to tak je.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ KOLO
Konečne po dvoch rokoch sme si mohli dopriať školské kolo recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po dvoch rokoch online recitácií sme si to
vychutnali tvárou v tvár. No covid je stále tu a niektorí žiaci predsa len museli
recitovať spoza obrazovky. Aby sme dodržali platné epidemiologické pravidlá,
jednotlivé kategórie sme rozdelili a recitovali samostatne.
Výsledky I. kategórie PRÓZA
Výsledky II. kategórie PRÓZA
1. neudelené
1. Agátka Števuliaková
2. Paľko Mačor
2 Alex Šrámek
3. Ľubko Žuffa
3. Ninka Rošťáková
Výsledky I. kategórie POÉZIA
Výsledky II. kategórie POÉZIA
1. Andrej Matušák
1. Tobiáš Žembéry
2. Kristínka Reháková
2. Kristínka Straková
3. Simonka Gibasová, Dárija Poklonová
3. Ria Pániková

ýsledky III. kategórie PRÓZA
1. miesto – Jakub Pallo
2. miesto - Timea Letašiová
3. miesto – neudelené
Výsledky III. kategórie POÉZIA:
1. miesto – Kristínka Furdeková
2. miesto – neudelené
3. miesto – Esterka Janotíková
Výhercom srdečne blahoželáme a držíme im palce na okresnom kole.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým recitujúcim, že mali ochotu a chuť
urobiť niečo viac, odtrhnúť si kúsok zo svojho voľného času a venovať sa textu,
ktorý si vybrali. Verím, že raz v živote sa vám táto skúsenosť zíde.

NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ POHĽADNICA –
OZDOBA
Koncom roka 2021 naši žiaci neváhali
pohľadnice a ozdôbky. Tie najkrajšie sme odmenili:
1. miesto – Peter Jagelčák z 5. A
2. miesto – Kristínka Zoe Reháková z 3.A
3. miesto – Oliver Kapčák z 2. A
4. miesto – Stanislav Kuráň z 1.A

vytvoriť

krásne

vianočné

Ako a kedy vznikla tradícia posielania vianočných pozdravov?
Táto tradícia začala v 40-tych rokoch 19. storočia. Vznikla tak, že jeden
pán Henry Cole mal primálo času odpisovať na poštu hromadiacu v jeho dome.
Neodpísať ľuďom, ktorí mu
poslali list, vnímal ako niečo
netaktné, a tak si najal
jedného umelca, aby preňho
vytvoril
prvý
vianočný
pozdrav, ktorý obsahoval
najnovšie
informácie
zo
života jeho rodiny.
Kým niektorí ho kvôli tomuto
šetreniu
času
kritizovali,
mnohí sa pridali a začali
posielať
svoje
pozdravy
práve počas obdobia Vianoc. A posielame ich stále aj v súčasnosti.
Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.

ŠALIANSKY MAŤKO- ŠKOLSKÉ KOLO

Školského kola súťaže Šaliansky Maťko sa
zúčastnili takmer všetci druháci. Ba aj tí, ktorí
museli ostať doma. Recitovali v škole a prednášali
aj doma v online prenose. Online sa pripojili aj
niektorí rodičia, počúvali a držali palce svojim
ratolestiam.
Povesti boli
krásne
naučené,
prednesené a výber troch najlepších, bol skutočne
veľmi náročný.
1. miesto: Matušák Andrej, 2. B
2. miesto: Šusteková Hana, 2. B
Hoblík Samuel. 2. B
3. miesto. Raglia Filip, 2. A
Šipošová Karolína, 2. A
Výhercom srdečne gratulujeme.

PO ANGLICKY V ŠKD? PREČO NIE

ŠKD V ZNAMENÍ OLYMPIJSKÝCH KRUHOV

Každý týždeň chodí k nám do ŠKD na pár hodín dobrovoľník Angelin
z V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže , ktorý pochádza z Rumunska.
Spoločne s deťmi majú kopec aktivít v angličtine. Naposledy sme sa obohatili
o zaujímavosti z našich krajín. Angelin porozprával o Rumunsku a naša hosťka
Katka, mu porozprávala o našom krásnom Slovensku. Hovorili sme o rodine,
prírode, pamiatkach i tradíciách. Medzi tie naše patria aj Fašiangy. A tak sme si
spoločne vyrobili karnevalové masky.

Počas posledných dní celý svet sledoval Olympijské hry. Každý fandil
svojmu favoritovi a nebolo tomu inak ani u nás v Školskom klube. V rannom
klube sme deň začínali fandením a z plných síl povzbudzovali najmä našich
hokejistov.
V ŠKD sme si spoločne o týchto zimných športoch rozprávali a urobili
plagáty športov ZOH. Zároveň sme sa zúčastnili aktivity CVČ a tipovali výsledky
hokejových zápasov, kde najlepšie z ŠKD skončil Filipko Raglia (2. A) a obsadil
6. miesto.
GRATULUJEME našim bronzovým hokejistom a tešíme sa na ďalšie
športové zážitky.

V ŠKD sme si "vygúľali" nových kamarátov –
snehuliakov. Je nám s nimi veselo.

VZDELÁVACIE AKTIVITY UČITEĽOV

DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA

Vďaka projektu MŠVVaŠ a vytvoreniu pozície Školský digitálny
koordinátor môžeme na škole realizovať rôzne vzdelávacie aktivity. Naši učitelia
sa začali pravidelne stretávať a oboznamovať sa s novými modernými
metódami. Neboja sa zahrať na žiakov a zažiť aktivity opačne z pozície detí. Aj
takto sa dokážeme priblížiť k pochopeniu podstaty hravého učenia a robiť hodiny
pre našich žiakov o niečo viac pútavejšie.

Detská POLICAJNÁ AKADÉMIA je preventívny projekt zameraný na
prevenciu kriminality, ktorého sa zúčastnili naši piataci 2. marca 2022. Projekt
poskytuje deťom rady, ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité
záťažové situácie i kam sa obrátiť v prípade potreby pomoci.
Hravou formou žiaci pracujú v pracovnom
zošite, kde ich sprevádzajú rovesníci Krištof a Agáta
spolu s kamarátom Maxom (psíkom). Žiaci sa potešili i
pexesu „Pomáhaťa chrániť“, ktoré žiakom približuje
prácu polície. Kapitán Mgr. Tibor ŠÁNDOR –
preventista PZ MV SR v rámci Žilinského kraja –
žiakom priblížil prácu polície a ukázal, ako majú
bezpečne pracovať na internete. Veríme, že prevencia
kriminality mládeže je vždy lepšia ako riešenie jej
dôsledkov.

PREVENCIA KRIMINALITY MLÁDEŽE JE VŽDY
LEPŠIA AKO RIEŠENIE JEJ DÔSLEDKOV
Prevencia bola aktuálnou témou prednášky odborníka – kpt. Mgr. Tibora
ŠÁNDORA – preventistu PZ MV SR v rámci Žilinského kraja. Počas prednášky
pre žiakov 2. stupňa sa zameral na to, ako predchádzať kriminalite mládeže
v reálnom aj v online priestore, teda rozprával aj o kyberšikane. Žiaci si tiež
vyskúšali, ako sa cítia ľudia, ktorí majú v krvi cca. 2‰ alkoholu... samozrejme
prostredníctvom špeciálnych okuliarov.
Veríme, že aj táto prednáška prispela k tomu, aby sa naši žiaci nestali
páchateľmi alebo obeťami kyberšikany a iných protispoločenských činov.

SPOLU MÚDREJŠÍ 2
Projekt „Spolu múdrejší 2“ bol realizovaný s finančnou podporou
MŠVVaŠ SR a EU z Plánu obnovy a odolnosti SR v sume 4 800,- €.
Do projektu sa zapojilo 53 žiakov, ktorých doučovali 7 kvalifikovaní
učitelia. Za obdobie projektu (október – december 2021) sme odučili spolu 1160
žiakohodín.
Prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania prostredníctvom
projektu „SPOLU MÚDREJŠÍ 2“ sme pre našich žiakov vytvorili nové podmienky
na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu. V podstate sme
doučovali v malých skupinách (max. 5 žiakov) podľa potrieb žiakov. Rodičia a
žiaci využili doučovanie z najmä predmetov matematika, slovenský jazyk,
anglický jazyk, ale aj geografia, ruský jazyk či fyzika
Do projektu sa zapojili žiaci z takmer všetkých ročníkov 1. aj 2. stupňa
ZŠ. Individuálnym prístupom ku práci žiakov sme docielili, že pri doučovaní boli
žiaci sústredení, pracovití a dôslední. Prínosom bola i socializácia žiakov počas
dištančného vzdelávania. Veríme, že práca učiteľov pri doučovaní žiakov prispeje
k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov.

PODARILO SA ODSTRÁNIŤ HAVARIJNÝ STAV
KOTLOV VÝMENOU ZA NOVÉ
Kotle
aj
príslušenstvo
v budove MŠ a ŠJ pri Oravici boli
túto aj minulé vykurovacie sezóny
často opravované. Jeden aj druhý
kotol a aj všetky ich komponenty
boli už po životnosti kotlov (rok
výroby 1999). Bola potrebná ich
výmena.
Výmena kotlov so sebou
prináša aj demontáž všetkých
opotrebovaných
komponentov
v kotolni a
následnú montáž
nových kotlov, komína a ďalších
súčastí. Do budúcna je potrebné
povymieňať celé príslušenstvo vrátane zásobníkov na ohrev vody, potrubí,
ventilov, uzáverov. Ďakujeme Mestu Trstená a zriaďovateľovi Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie za finančné prostriedky na odstránenie
havarijnej situácie.

LEGOFILM
Trieda 4. A sa zmenila na veľké animované štúdio. Deti začali
spolupracovať na projekte "Legofilm". Je príjemné sledovať ich komunikáciu,
kooperáciu a kreativitu. Teším sa na výsledok. Tvorba takého filmu zaberie istý
čas. Konečná podoba môže vyzerať aj takto: https://youtu.be/5JJZXu0fC-0

MIRABILIS KOREKČNÝ PROGRAM
Po troch mesiacoch týchto stretnutí vidíme u detí lepšiu spoluprácu a
ochotu prispôsobiť sa, zbierame viac skúsenosti v rešpektujúcej komunikácii pri
práci samostatnej alebo skupinovej, aktivitu pri riešení problému, trénujeme
logické uvažovanie, u najmladších stále rozvíjame a zdokonaľujeme jemnú
motoriku, pozornosť a koncentráciu, krátkodobú a zrakovú pamäť a mnoho
ďalšieho.
Deti zažívajú spolu krásny čas plný zmysluplnej činnosti, sústredenia,
ticha, ale aj veľkej zábavy a smiechu.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
Štvrtáci sa na pracovnom vyučovaní presvedčili, že sa nemusia báť ani
nečakaných návštev a malé občerstvenie dokážu hravo pripraviť aj sami.

ZÁŽITKOVÝM UČENÍM VYTVÁRAME ZDRAVÉ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V ŠKOLE
Projekt bol realizovaný a hradený z finančných prostriedkov rozvojového
projektu Enviroprojekt 2021 MŠVVaŠ SR v sume 2000 €. Finančne nás podporila
aj Farnosť Trstená a ZRPŠ pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.
Našim cieľom bolo využiť vhodné výchovné a vzdelávacie možnosti a
aktivity na zavedenie environmentálnych princípov do života našej školy a tým
zlepšiť zdravé životné prostredie v našej škole.
V spolupráci s mestom Trstená sa podarilo zabezpečiť pozemok, vhodný
na vybudovanie školskej záhrady- budúceho environmentálneho centra. Plochu
sme z časti upravili a realizovali nasledovné aktivity.
Spolu so žiakmi sme vysadili ovocné stromy a kry drobného ovocia.
Vybudovali sme aj niekoľko vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny.
Dúfame, že v budúcich rokoch,
úroda obohatí jedálniček našich žiakov.
Opeľovačom sme postavili hmyzí hotel a pár čmelínov. Vysadíme pre nich aj
lúčne medonosné byliny.
Na podporu zdravia z prírody sme vybudovali
bylinkovú špirálu. Na nej budeme pestovať liečivé bylinky. Bylinkovými
vrecúškami s bylinkami, ktoré sme dopestovali v minulom projekte, sme
obdarovali aj pána ministra školstva, pri jeho návšteve našej školy. Súčasťou
našej záhrady je aj oddychovo vzdelávacia zóna s ohniskom, stolmi a lavicami.
V budúcich rokoch plánujeme vybudovať okolo záhrady aj živý plot a postupne
naše vzdelávacie ekocentrum zveľaďovať. Máme na to šikovných a pracovitých
žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy.

KLÍMA NÁS SPÁJA
Klíma nás spája - finančná podpora pre ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga od
CEEV Živica a Dedoles
S finančnou podporou 2000 € od CEEV Živica a Dedoles pracujeme na
vlastných adaptačných klimatických prvkoch. Snažíme sa podporiť biodiverzitu,
venujeme sa spracovaniu rozložiteľného bioodpadu, budujeme vertikálnu zeleň a
vodozádržné opatrenia.
Klimatické zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Je
len na nás, či sa budeme tváriť, že sa nič nedeje alebo začneme niečo robiť. Ešte
nie je neskoro, ale čoskoro bude. Máme krásnu planétu a istotne stojí za
záchranu. A svojim dielom by sme radi prispeli aj na našej škole.
Po ukončení projektu
vznikne
Pod
Bubeníkom
školská
výuková
záhrada.
Okrem
toho
vznikne
aj
prírodné vzdelávacie centrum,
v ktorom budeme v žiakoch
rozvíjať nielen pestovateľské či
technické zručnosti, ale aj
environmentálne povedomie v
rámci klimatických zmien.

