BIBLIA OČAMI DETÍ
Výtvarná súťaž , do ktorej svoje práce
poslali aj naši žiaci, ktorí maľovali
tému:. NOVÝ ZÁKON:
Kniha Skutky apoštolov
II.. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.ročník

A SLOVO BOLO U BOHA
Výtvarná súťaž, ktorú usporadúva
Združenie katolíckych škôl Slovenska a
Spojená škola Svätej Rodiny
v Bratislave. Do súťaže poslali práce aj
žiaci našej školy.
I. kategória – žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ
téma: Jonáš a jeho misia

TRSTENÁ

www.zsdilong.sk/srdce/

apríl 2022

Patrik Motyčák 1. A
Richard Klempai 1. A

Sofia Verešová 1. A

Tomáš Palider 1. A

Šimon Javorek 1. A

Tomáš Krasuľa 1. A

Samuel Baruta 1. A

Eva Šusteková 1. A

Eva Šusteková 1. A
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Sofia Verešová 1. A

SPOLOČNÁ KRÍŽOVÁ CESTA V ŠKOLE A
ADORÁCIA V KOSTOLE
Spoločná krížová cesta žiakov ZŠ bola prípravou na nočnú adoráciu,
ktorá začínala po večernej svätej omši vo farskom kostole. Krížovú cestu sme
spoločne obetovali za naše rodiny, za našu školu a každý si mohol dať aj osobný
úmysel. Krížovú cestu spoločne prešli žiaci 5.-9. ročníka spolu s učiteľmi a
p. riaditeľkou, ktorú viedol p. kaplán Martin Tešla s hudobným doprovodom
našich žiakov zo zboru Mária pod vedením Mgr. Strapcovej. S technikou pomohli
p. uč. Rehákovi naši šikovní ôsmaci. Nakoniec sme sa pomodlili aj na úmysel sv.
otca Františka a s požehnaním sme pokojne odišli do svojich domovov. A žiaci
1.-4. ročníka sa boli v kostole pokloniť Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Program:
18:15 Svätá omša
19:30 Ruženec (žiaci ZŠ R. Dilonga + zbor Mária)
21:00 Krížová cesta
22:00 Františkánske zamyslenie
23:15 Chvála(Alfa)
24:00-6:00- súkromná adorácia pri Sviatosti oltárnej
6:00 Svätá omša

KRÍŽOVÁ CESTA V CHARITE S 2.A
V piatok trieda 2.A navštívila náš Dom charity sv. Františka z Assisi, kde
sa spolu so starkými pomodlili krížovú cestu. Pani učiteľka Majka Strapcová
veľmi pekne hrala na gitare, a tak si naši starkí aj s chuťou zaspievali.
Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých starých a chorých ľudí, ktorí
s trpezlivosťou nesú svoj kríž a utrpenie obetujú za svoju spásu i za spásu
druhých.

KVAPKY LÁSKY- NOČNÁ ADORÁCIA
V piatok 1. apríla 2022 sme v spolupráci s našou farnosťou organizovali
nočnú adoráciu, počas ktorej sme mohli stráviť čas v prítomnosti Eucharistického
Krista. Do programu boli zapojení učitelia aj žiaci našej školy s ktorými sme
spoločne prosili za milosti potrebné pre túto dobu. Začali sme už počas
vyučovania krížovou cestou a poklonou Sviatosti. Potom sme pokračovali
večerným programom, ktorý trval až do 24:00. Po jeho ukončení bola možnosť
v tichosti adorovať pred Sviatosťou oltárnou až do rannej svätej omše

DEŇ ZEME
Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Žiaci našej školy sa
rozprávali o Zemi, ako vyzerá, ako ju ľudia ničia a ako by sme jej mali pomáhať.
Hravou formou sa učili, ako môžu chrániť Zem. Tiež sa učili triediť odpad,
zhotovovali plagáty, lúštili tajničky, tretiaci čítali deťom v MŠ tematické
rozprávky.
Zábavnou formou sme realizovali aj projektové vyučovanie zamerané na
klimatické zmeny prostredníctvom digitálnemu obsahu VIKI. Druháci (2.B)
vymysleli túto peknú básničku:
Naša Zem je guľatá,
žijú na nej zvieratá,
rastliny a ľudia tiež,
chráňme si ich, veď to vieš.
Poupratuj, nerozhadzuj, recykluj a trieď,
nech je naša zemeguľa, nech je čistá hneď.
Čistý vzduch je nutnosť,
chceme ho mať vždy dosť.
chráňme svoju prírodu,
nech máme vždy pohodu.
žiaci 2. stupňa sa zapojili do rôznych aktivít na Deň Zeme. Napríklad
súťažili v rýchlosti a správnosti triedenia odpadov a popritom si zašportovali.
Pomohli Zemi tiež vyčistením brehov Oravice popri cyklotrase a okolia ZŠ.
Zhotovovali plagáty, komiksy, upratovali okolie školy aj mesta. Naši ôsmaci
prispeli k zveľadeniu našej planéty vysadením stromov. Starší žiaci aktívne
upravovali náš nový školský pozemok. Zapojili sa aj do kvízu Deň Zeme
p. uč. Kordiakovej, kde víťazná trieda 8.B vyhrala sladkú odmenu (tortu).
Srdečne gratulujeme víťazovi i všetkým zúčastneným triedam.
Ďakujeme všetkým za aktivity na Deň Zeme.
Proste... každý sa podieľal svojou čiastkou k vytvoreniu spoločného projektu ku
Dňu Zeme.

SLUŽBA INÝM V PRAXI
Na hodinách náboženstva sa so žiakmi nielen rozprávame o práci a jej
hodnote v našom živote, ale snažíme sa svoje sily aj prakticky využívať v službe
iným. Dvakrát do mesiaca so žiakmi upratujeme okolie kostola a fary. Tešíme
sa, že naši žiaci sú usilovní a snažia sa pracovať zodpovedne.

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK- 1. A
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. Prváci lúskali príbehy:
BIELA PERINA A DIAMANTY
BEZ SLNKA

Marek Pánek 1. A

Filip Zmarzlák 1. A

Šimon Javorek 1. A

Eva Šusteková 1. A

Tomáš Palider 1. A

Richard Klempai 1. A

Patrícia Čaklošová 1. A

Sofia Verešová 1. A

Tomáš Krasuľa 1. A

Samuel Baruta 1. A

Viliam Rehák 1. A

Laila Medvecká 1. A

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
2. miesto OK

„DEDIČSTVO PRÍRODY, KULTÚRY A TRADÍCIÍ
OBCE TOMICE A MESTA TRSTENÁ”

Krásne 2. miesto na Okresnom kole recitačnej
súťaže Hviezdoslavovho Kubína získala naša žiačka
Kristínka Furdeková z 8. A. Okresné kolo sa konalo 28.
marca 2022 v ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne. Kristínka
obstála v tvrdej konkurencii ostrieľaných recitátoriek z
iných škôl. Veríme, že svoj talent bude naďalej rozvíjať
a ešte o nej budeme počuť. Srdečne blahoželáme.

Mesto Trstená a Gmina Tomice vyhlásili výtvarnú súťaž, do ktorej svoje
práce poslali aj žiačky 1. A triedy- Laila Medvecká, Matilda Stareková, Sofia
Verešová. Maľovali pohľad na Babiu horu z mesta Trstená, pretože aj z poľského
mesta Tomice majú výhľad na Babiu horu.

MAPUCLE- ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ
PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY A RUČIČKY.
Milí žiaci, pozývame vás zapojiť sa do súťaže v skladaní mapy okresov
Slovenska. 79 častí vyskladajte čo najrýchlejšie a čas nahláste pani učiteľke
Krasuľovej. Zaujímavá vzdelávacia hra vám bude bližšie odprezentovaná na
hodinách geografie.
Záujemcovia dostanú mapucle na 1 deň domov,
vyskladajú mapu, najlepší čas nahlásia pani učiteľke.
Najrýchlejší si zmerajú sily v škole a budú odmenení
zaujímavými cenami. Aktivita je určená predovšetkým
žiakom 2. stupňa, sú však vítaní aj mladší nadšenci.
Povzbudzujeme aj rodičov a učiteľov, aby sa zapojili a
otestovali svoju zručnosť a orientačné schopnosti v rámci
neoficiálnej dospeláckej kategórie. Súťaž trvá do konca
mája.
Mapucle Okresy Slovenska škole darovala SEEDS n.o. v rámci projektu
Vedieť viac (@SEEDSnpo).

Laila Medvecká 1. A

Sofia Verešová 1. A

Matilda Stareková 1. A

T9 - 2022 CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE
DEVIATAKOV
V stredu 6. apríla aj naši
žiaci absolvovali Testovanie T9,
známe aj pod starším názvom
"monitor", Žiaci písali testy zo
slovenského jazyka a literatúry i
matematiky. Veríme, že výsledky
testovania T9 budú adekvátne
vedomostiam žiakov.

DEŇ UČITEĽOV
Ďakujeme p. primátorke za
uznanie práce našich učiteľov a
milé darčeky. Oceňujeme, že si
našla čas osobne nám prísť
poďakovať za našu prácu a
povzbudila
nás
do
ďalšej
náročnej práce so žiakmi, ktorú
osobne veľmi dobre pozná. Veď
sme s ňou mnohí pracovali
i v škole ako s milou kolegyňou.

AKADÉMIA MATEJA TÓTHA
Akadémia
Mateja
Tótha sa na našej škole už
naplno
rozbehla
a
najmladší žiaci tak môžu
dvakrát
do
týždňa
trénovať. Tým, že sa
prihlásili dali najavo, že
pohyb je pre nich veľmi
dôležitý.
Snažia
sa
zlepšovať
po
každej
stránke a aj vďaka Vám
môžu
zažívať
neopakovateľné
športové
okamihy. Ďakujeme!

McDONALD's CUP
Po dvoch rokoch pauzy sa
konečne rozbehli aj medziškolské
futbalové turnaje a dnes sa naši
najmenší
hráči
predstavili
na
Mc'Donald cupe. Napriek tomu, že
vekovo patrili medzi najmladších, na
turnaji neboli iba do počtu a dokázali
postúpiť
do
okresného
kola!
Chlapcom aj dievčatám gratulujeme
a držíme palce v ďalšom kole!!!

VESMÍR OČAMI DETÍ
Tento rok sa konal 37. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR
OČAMI DETÍ. Súťaž vyhlasujú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami
voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.
Do oravského kola do Dolného Kubína poslali práce aj naši žiaci.

FLORBAL CHLAPCI- POSTUP NA OK
Dňa 21. apríla 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili florbalového turnaja
žiakov 2. stupňa kvalifikácie do okresného kola. Žiakom sa podarilo postúpiť na
okresné kolo. Zápasy:
ZŠ s MŠ R. Dilonga : ZŠ s MŠ Hladovka
4:4
ZŠ s MŠ R. Dilonga : ZŠ s MŠ Liesek
1:2
ZŠ s MŠ R. Dilonga : ZŠ P.O.H.Trstená
6:2
ZŠ s MŠ R. Dilonga: ZŠ s MŠ Vitanová
3:3

Eva Šusteková 1. A

Richard Klempai 1. A

Získali 4 body, ale rozhodol
vzájomný
zápas
so
ZŠ
P.O.H.Trstená. Hrali deviataci Viktor
Stas, Dávid Kabáč, Matúš Baruta,
Martin Straka, Maroš Bielopotocký,
brankár Nikolas
Ulrich,
šiestaci
Roman Kubas, Michal Pňaček, Marek
Pňaček.
Gratulujeme
a
držíme
chlapcom palce na okresnom kole
v Nižnej.

Rebeka Janotíková 1. A

Laila Medvecká 1. A

PROJEKTOVÉ A ZÁŽITKOVÉ UČENIE
ANGLIČTINY V 3.A
Zavítali ste niekedy v zahraničí do reštaurácie a zistili ste, že vám chýba
slovná zásoba na to, aby ste si tento zážitok vychutnali naplno? Žiakom z 3. A
sa to určite nestane. Na chvíľu sa ocitli v reštaurácii, kde si mohli objednať jedlo
a nápoje pomocou jednoduchých anglických fráz
a slovných spojení.
Zážitkovou formou sa naučili názvy
rôznych potravín, ovocia, zeleniny, kuchynského
náčinia a ďalšie anglické pojmy súvisiace
s gastronómiou alebo návštevou reštaurácie. Ba
dokonca si vyskúšali aj svoje kuchárske umenie.
Doma si pripravili jednoduché jedlo, ktorého
recept nám tiež po anglicky opísali. Myslím, že
naši tretiaci vo svete hladní určite nebudú.

S pevným základom fonetickej výslovnosti, bohatej slovnej zásoby sú
deti po 1 roku učenia sa angličtiny pripravené na anglickú gramatiku, zloženie
viet, syntax, analýzu viet, tvorivé písanie a čítanie. Tieto zručnosti si ďalej
rozvíjajú v metóde Jolly Phonics Advanced v druhom ročníku a Jolly Grammar
v treťom a štvrtom ročníku.

NAJLEPŠÍ VIDEOKLIP TRIEDY

ANGLICKÝ JAZYK METÓDOU JOLLY PHONICS
Na našej škole sa už od
predškolského veku učí anglický jazyk
metódou Jolly Phonics. Je to fonetická
metóda, kde sa deti učia vizuálne
rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať
k nim zvuk, ktorý počujú. Každú hlásku
sa učia vyslovovať pomocou krátkej
pesničky. Tým si rozširujú aj slovnú
zásobu. V predškolskom veku by mali
poznať všetky zvuky anglickej abecedy.
V prvom ročníku sa deti učia
spájať naučené zvuky, tzv. „sounds“ do
slov, správne ich vyslovovať a ku správne
prečítanému slovu priraďovať význam. Takýmto spôsobom postupne dokážu
čítať a napísať akýkoľvek fonetický text.

V tomto školskom roku po
prvýkrát prebehla na našej škole
súťaž O najlepší triedny videoklip.
Zapojili sa takmer všetky triedy,
dokonca jedna aj z MŠ a ich diela
boli ozaj unikátne. Bolo veľmi ťažké
rozhodnúť o tom, kto získa prvenstvo
a tak rozhodlo detské hlasovanie.
V kategórii druhý stupeň
zvíťazila trieda 9. A, za prvý stupeň
najviac hlasov získala 4. A a za MŠ vyhrali Včielky. Každá z víťazných tried
získala jedinečný darček v podobe celodennej lyžovačky, no odmeniť sme museli
aj ostatných, pretože ich videá boli taktiež na vysokej úrovni. Pani riaditeľka im
osobne odovzdala spoločenské hry ako cenu za snahu, aby aj takýmto spôsobom
podporila rozvoj ich "video - schopností".

link na videoklipy:
https://youtube.com/playlist?list=PLyB1n_kxEgEte-GR6F-ZVqEj9WL4TOo8I

ČÍTANIE
SÚ OTVORENÉ DVERE DO ČAROVNÉHO SVETA.
Spolu s deťmi zo Školského klubu sme mesiac Marec venovali knihám
v našej školskej knižnici. Aj pár minút čítania denne má pozitívny účinok na naše
zdravie. Znižuje stres, zlepšuje pamäť i koncentráciu a hlavne venuje našej duši
pohladenie.
Rozprávaním sme prišli na to, že veľa detí venuje svoj voľný čas knihe.
Čo je krásne zistenie. V našej knižnici si každý našiel tú "svoju" a ponoril sa do
čarovného sveta, ktorý im dovolil na chvíľu uniknúť z bežného života. Odmenou
im bola záložka do knihy vyrobená staršími žiakmi.

NA VEĽKÚ NOC SA ROZBÍJAJÚ VAJÍČKA A
ZAPAĽUJÚ SVIEČKY
Ako vyhrať bitku o veľkonočné vajíčka. Na Veľkú noc sa v UA rozbíjajú
vajíčka a zapaľujú sviečky...
Vďaka Dymovi z Ukrajiny, ktorého skromnosť, intelekt a charizma je pre
našu triedu 4. A obohatením, sme sa mohli dozvedieť viac o slávení Veľkej noci
v ich rodnej krajine. Dymovi sa nepodarilo zohnať biele vajíčka a vymaľovať ich.
Nevadí... Myslel na nás a priniesol nám uvarené aj s vysvetlením tradície
rozbíjania vajíčok. Je úžasné sledovať v triede prepojenie dvoch kultúr tak
podobných národov.
"Kristus vstal z mŕtvych!"
viac na webe: https://minikar.ru/.../kak-pobedit-v-bitve-yaicami-na.../

ŠKD NA DETSKEJ KRÍŽOVEJ CESTE
V pôstnom období si viac ako inokedy pripomíname utrpenie Ježiša.
Môžme tak urobiť rôznymi spôsobmi - pôstom, sebazaprením, pomocou iným
alebo modlitbou krížovej cesty. Aj my sme sa zo Školského klubu detí vybrali na
detskú krížovú cestu na Bubeník, ktorú sme obetovali za všetky trpiace detičky
z Ukrajiny. Zároveň nás istú časť cesty sprevádzala aj Televízia LUX, ktorá
natáčala o celej našej škole dokument do relácie "IBA ŠKOLA". Tú si môžete
pozrieť na obrazovkách TV LUX

VLASTIVEDA NA MsÚ TRSTENÁ 3. A
V 22. marca 2022 sa tretiaci na hodine Vlastivedy vybrali na Mestský
úrad v Trstenej s p. riaditeľkou Ragalovou. Učili sa o našom meste Trstená. Boli
s nimi aj dve ukrajinské deti Mária a Dmytro, ktorých chceli oboznámiť s naším
mestom.
Navštívili p. primátorku Magdalénu Zmarzlákovú. Porozprávala im rôzne
zaujímavosti, o ktorých ani nevedeli. Ukázala im aj svoju primátorskú zlatú
reťaz, mestský erb, pečať a vlajku mesta. Nakoniec sa odfotili s p. primátorkou a
podarovali jej malý darček.

Každý dostal 1 € a mohol si kúpiť čokoľvek do danej hodnoty. Takže okrem
Prvouky s ovečkami sme si zopakovali aj matematiku a finančnú gramotnosť.
Deťom sa exkurzia veľmi páčila a už sa tešia na ďalšiu.
Dovidenia ovečky.

OBNOVUJEME MINULOSŤ,
SADENÍM BUDÚCNOSTI –
realizácia projektu z Nadácie Ekopolis

ZÁŽITKOVÉ UČENIE V 2.B (PRVOUKA)
Žiaci 2.B triedy sa v piatok 25. marca 2022
v rámci vyučovania Prvouky (po modlitbe v kaplnke)
vybrali autobusom pozrieť ovečky na PD Trsteník, Trstená,
hospodársky
dvor
Brezovica.
Ing.
Kadlubiak
a
zamestnanci družstva nám ukázali ovečky, barany a malé
jahniatka, porozprávali nám, ako sa o ne starajú, čím ich
kŕmia v zime, kedy idú na pašu na hoľu, kedy sa kotia
jahniatka, ukázali nám kde a ako sa spracováva ovčie
mlieko a čo sa z neho vyrába.
Na záver sme sa poďakovali milými kresbami a
autobusom sme sa vrátili do Trstenej. Keďže nám ostalo
ešte trochu času a peniažkov, vybrali sme sa na nákup.

Vďaka Nadácii Ekopolis a jej programu Zelené oázy 2022 pokračujeme
v budovaní školskej záhrady.
Získali sme finančný príspevok vo výške 1400 €. Vďaka tomuto projektu
môžeme pokračovať vo zveľaďovaní školskej záhrady na pozemku na Bubeníku a
môžeme
vybudovať
krásny
areál
podporujúci
výchovu
žiakov
k environmentálnym hodnotám.
Postavíme vyvýšené záhony na pestovanie vlastnej zeleniny, zasadíme
ovocné stromy na vlastné ovocie, postavíme komposter a hmyzí hotel. Založíme
vertikálnu zeleň vo forme zelených tunelov, kde sa bude dať ukryť pred slnkom.
V ďalšej časti záhrady zriadime oddychovú zónu s lavicami, ktorá bude slúžiť
nielen na oddych, ale aj na vzdelávanie v prírode. Zároveň v rámci odborných
prednášok a aktivít k problematike klimatickej zmeny a iným environmentálnym
problémom rozvíjame povedomie žiakov ku ochrane prírody.

MALÍ BÁBKOHERCI Z 5. A
V triede 5. A sme si spestrili hodiny literatúry projektom, ktorým sme
uzavreli tematický celok „dráma“. Žiaci si vyskúšali úlohu dramaturga – vybrali
si príbeh, ktorý stvárnia ako bábkovú hru, scenáristu – napísali scenár
k bábkovej hre, vlastnoručne vyrobili bábky, ktoré vystupovali v ich hre, zhostili
sa úlohy režiséra a nacvičili hru, a nakoniec boli aj ako bábkoherci, ktorí ovládali
svoje bábky.
Každá skupinka si zvolila typ bábok, ktorý potom vyrábali. Niektorí si
vybrali na výrobu
marionety, niektorí maňušky, iní javajky. Využili rôzny
materiál – plastové lyžičky, papierové vrecúška, rolky z toaletného papiera....
Žiaci boli veľmi tvoriví a pracovití. Podarili sa im vydarené bábky a zahrali milé
divadielka. Verím, že sa týmto projektom prehĺbilo a upevnilo u žiakov osvojené
učivo o dráme, zažili spolu niečo zábavné a kreatívne, a v neposlednom rade to
utužilo v triede i tímového ducha.

SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO
SYNDRÓMU
21.
marec
je
svetovým
dňom
Downovho
syndrómu.
Spoločne
si
ho
pripomenieme aj na našej škole, keď sa
zapojíme do ponožkovej výzvy na znak toho,
že "Byť odlišným je normálne."

MEDIÁLNA VÝCHOVA 5. A
Ako sa stať moderátorom, redaktorom či
dokonca zvukárom v rádiu? Naši piataci si to na
mediálnej výchove vyskúšali a išlo im to ozaj
výborne. Zistili, že aj takéto profesie sú
zaujímavé a treba sa v nich poriadne
pripravovať. Získavať informácie o svojich
hosťoch, hľadať témy rozhovorov, trénovať si
výslovnosť, alebo len krásne plynulo a bez
trémy rozprávať. Veríme, že aj takýmto
spôsobom sme im spríjemnili vyučovací proces
a
najmä
rozšírili
obzory
pri
hľadaní
profesionálneho uplatnenia v budúcnosti.

