ZAHRAJME SA AKO KEDYSI- TRIEDA 1. A
Dňa 8. júna 2022 trieda 1. A navštívila skanzen Zuberec na
špeciálnom programe určenom pre deti, ktorý by sa dal nazvať „vedomosti
trochu inak“. Program sa volá: ZAHRAJME SA AKO KEDYSI a je zameraný na
spoznávanie života na tradičnej dedine.

TRSTENÁ

www.zsdilong.sk/srdce/

jún 2022

CYKLOTURISTIKA- TRIEDA 1. A

Deti sa v objektoch múzea dozvedeli o vyučovaní v minulosti,
o spôsobe bývania, o výrobe plátna (ľan) a súkna (ovčia vlna), o mletí obilia
a o všeličom ďalšom z dedinského života. Vo viacerých tvorivých dielňach si
vyskúšali staré remeslá (hrnčiarstvo, drotárstvo, rezbárstvo, tkanie, výroba
sviečok z plástu, podmaľbu na skle). Počasie prvákom neprialo, ale program
bol super.

Dňa 23. 6. 2022 žiaci 1. A triedy boli na svojej prvej
CYKLOTURISTIKE po cyklochodníku do Liesku. Pri kaplnke sa pomodlili,
prešli si zastavenia krížovej cesty. Tomáško K., Tomáško P., Vilko,
Šimonko, Paťka a Rebečka šli ešte ďalej a boli až na hranici s Poľskom.
Počasie bolo super a výlet sa podaril. https://youtu.be/hDt9BIcX5JQ
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OLYMPIJSKÝ DEŇ S RODINOU

ZÁVER ŠK. ROKA 2021/2022

Dňa 14. júna 2022 sa po dvoch rokoch na našej škole uskutočnil
Olympijský deň rodiny. Všetky deti zo školy boli rozdelené do 5 skupín, ktoré
reprezentovali jednotlivé kontinenty : Austrália, Amerika, Európa, Ázia a Afrika.
Každý kontinent mal zhruba 44 detí a 4 učiteľov.
Ich úlohou bolo pripraviť stánok, ktorý charakterizoval daný kontinent a
privodiť preň typickú atmosféru. V ten deň ste v areáli školy mohli stretnúť
Indiánov, pastierov, Afričanov, Ázijčanov, domorodých obyvateľov, pandu,
slona, leva, hada aj živú ovečku. Deti si zasúťažili v rôznych zaujímavých
disciplínach. Nechýbal olympijský oheň, vlajka a holubica mieru. Nakoniec si
každé dieťa odnieslo domov olympijskú medailu a kopec zážitkov. Ďakujeme
rodičom, ktorí prišli medzi nás a dúfame, že budúci rok ich bude ešte viac.
Formou krásneho interaktívneho vzdelávania, kde sa prelínajú
medzipredmetové vzťahy, sa učíme kultúru všetkých svetadielov. Hlavnou
myšlienkou je život v mieri bez ohľadu na rasu národ či náboženstvo a holubicu
vytvorenú z našich tiel posielame ako naše posolstvo všetkým, ktorí to nechápu
a svojimi činmi ničia životy v nezmyselných vojnových konfliktoch po celom
svete!
https://www.youtube.com/watch?v=qdhRf4erai8

Školský rok sme spolu so žiakmi ukončili poďakovacou sv. omšou
v kostole sv. Martina, kde sa s nami rozlúčili i naši deviataci. Žiaci dostali
vysvedčenia a hurá na prázdniny. Učitelia si ešte vychutnali spoločný obed, kde
p. riaditeľka poďakovala všetkým za prácu počas celého šk. roka.

JUNIÁLES
V tomto školskom roku stihli usporiadať aj ples pre všetkých žiakov
druhého stupňa. Organizovali ho naši deviataci, ktorí sa takto s nami rozlúčili a
my sme im popriali veľa šťastia na stredných školách a hlavne, nech na nás
nikdy nezabudnú. Ďakujeme im za krásne chvíle prežité počas deviatich rokov
na našej škole a veríme, že sme sa nevideli naposledy!

DUCHOVNÉ CVIČENIA UČITEĽOV
Začiatkom
apríla
sa
v pastoračnom centre na Ústí konali
duchovné
cvičenia
našich
pedagogických ale aj nepedagogických
zamestnancov. Okrem rozjímania na
krížovej ceste a liturgii bola súčasťou
programu aj diskusia v skupinkách,
prednášky, zdieľanie, rozhovory, rôzne
aktivity ale aj posedenie pri kávičke.
Duchovne nás sprevádzal vdp. Lukáš
Žilák,
ktorému
ďakujeme
a
vyprosujeme hojne Božie požehnanie.

FATIMSKÝ DEŇ PANNY MÁRIE - 13. máj
V tento krásny deň sme sa spolu s našimi
siedmakmi na hodine náboženstva zapojili do
modlitebnej aktivity, ktorú organizovala pápežská
nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi. Nenechali nás
chladnými slová Panny Márie, ktoré povedala trom
Fatimským pastierikom presne 13. 5. 1917 teda pred
105 rokmi:
"Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce
zvíťazilo!" Toto volanie Panny Márie pokračuje aj dnes.
Svet je zachvátený vojnami, chorobami, nepokojom,
zmätkom.
Keďže modlitba detí má veľkú silu, tak sme
zobrali do rúk ružence a v kaplnke sme sa slovom i
spevom pomodlili slávnostný ruženec. Nakoniec sme sa
so žiakmi modlitbou zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.
Žiaci tiež cítia, že pokoj a mier je na celom
svete ohrozený. Ich modlitba bola o to úprimnejšia.

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE
V Ústí nad Priehradou sa
9. mája
2022
konali
kňazské
rekolekcie - pravidelné stretnutie
kňazov oravských dekanátov. Sme
radi, že spolu so spevákmi zboru
Mária a žiakmi 7.A triedy sme sa aj
my mohli pridať k sláveniu spoločnej
svätej omše a spríjemniť ju svojím
spevom.
Otec biskup Ján nám všetkým
poďakoval a odovzdal svoje požehnanie. Potešilo nás aj stretnutie s kňazmi,
ktorí ako kapláni pôsobili v našej farnosti a pripravovali nás na prijatie sviatostí.

RUŽENEC S PÁPEŽOM
FRANTIŠKOM
V spojení so Sv. Otcom sme sa v utorok
do modlitby ruženca zapojili aj my žiaci 1. stupňa.
V našej kaplnke sme vyprosovali mier a pokoj na
celom svete, ale tiež, aby pokoj a mier vládol aj
v našich srdciach.
Svätý Otec František vyzval všetkých
veriacich, aby sa 31. mája 2022 zapojili do modlitby
ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine a za pokoj
vo svete.

ROZPRÁVKOVÝ ORAVSKÝ HRAD- TRIEDA 1. A

SÚŤAŽ SO ŠŤUKESOM – TRIEDA 1. A

Dňa 30. mája 2022 boli žiaci 1. A triedy na Rozprávkovom oravskom
hrade. Spoločnými silami získali farby dúhy a zachránili tak princeznú Dúhenku.
Cestou ich sprevádzala Kvapka. Za splnenie úloh dostávali farby: zelenú dostali
od žabiek (Stanko), červenú od červíka (Sofinka), fialovú od mačky (Šimonko),
žltú od svetlušiek (Kiko), oranžovú od mravcov (Marek), modrú od kaprov
(Rebečka).
Spolu s Dúhenkou zo získaných farieb poskladali dúhu a na konci ktorej
bol poklad (sladká odmena od kráľa). Oravské múzeum pripravilo pre
najmenších návštevníkov interaktívne podujatie pri príležitosti MDD.

Žiaci sa učia šetriť energiou pomocou edukačnej brožúrky a zábavných
videí. Úlohou žiakov bolo vyhotoviť kresbu formátu A3 na tému „Ako trávime čas
s kamarátmi bez využitia elektrickej energie?“. Žiaci 1. A triedy tiež poslali do
súťaže svoju prácu. Porota vyberie 15 najoriginálnejších kresieb. V priebehu
júna budú zverejnené facebookovej stránke Stredoslovenská energetika – SSE,
kde bude mať verejnosť možnosť vybrať si svojho favorita a vybrať tak 8 TOP
kresieb. Témy videí boli:
1. Šťukes učí deti, ako správne svietiť
2. Šťukes učí deti, ako správne vyhrievať izbu
3. Šťukes učí deti, ako správne otvárať chladničku
4. Šťukes učí deti, ako správne pomáhať pri varení
5. Šťukes učí deti, ako sa správne sprchovať
6. Šťukes učí deti, ako tráviť čas s kamarátmi bez využitia el. energie.

MOJA MALÁ ZÁHRADKA- TRIEDA 1. A

BUBLANINA- TRIEDA 1. A

Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci 1. A triedy. Kaufland organizuje
v období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022 súťaž pod názvom „Školy – Moja malá
záhradka“, ktorej cieľom je priblížiť deťom prírodu súťaživou formou a vzbudiť
ich záujem o rastlinky a ich pestovanie. Usporiadateľ zaslal prvým 2000
prihláseným triedam 1. stupňa ZŠ kompletnú pestovateľskú sadu obsahujúcu 20
druhov rastlín. Z týchto rastlín triedy vypestovali vlastnú malú záhradku. Poslali
fotografiu svojej záhradky, krátky popis alebo kresbu rastlinky, ktorá sa im
najviac páčila. Tak je každá trieda zaradená do žrebovania o tieto výhry:
10x interaktívnu tabuľu, 10x skleník, 10x set piatich smart kvetináčov, 10x set
troch vyvýšených záhonov, 10x hmyzí hotel,
viac na stránke: https://www.kaufland.sk/.../sutaze/zahradka-do-triedy.html
Žiaci mali šťastie pri žrebovaní a vyhrali set piatich smart kvetináčov.

Žiaci 1. A triedy na hodine čítania mali v ČÍTANKE str. 32 článok- Stará
mama robí bublaninu. Po prečítaní si prváci podľa vlastného hrnčekového
receptu upiekli svoju bublaninu.

VESMÍR OČAMI DETÍ- TRIEDA 1. A
Žiaci 1. A triedy získali 1. miesto v regionálnom kole 37. ročníka
výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ v kategórii OCENENIA KOLEKTÍVOVII. kategória (žiaci ZŠ 1.-4. ročník). Práce poslali prváci: Marek Pánek, Rebeka
Janotíková, Eva Šusteková, Richard Klempai, Laila Medvecká, Tomáš Palider.

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK- 2. miesto
Dňa 28. júna 2022 bolo v Zichovom paláci v Bratislave slávnostné
odovzdávanie cien víťazom 8. ročníka celoslovenskej čitateľsko- výtvarnej súťaže
vydavateľstva RAABE s.r.o. Čitateľský oriešok. Evička Šusteková (1. A) vo
svojej kategórii (žiaci 1. ročníka) vyhrala 2. miesto.
Čitateľský oriešok 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.
viac na stránke https://www.skolskyportal.sk/.../sutaz-citatelsky-oriesok...

A SLOVO BOLO U BOHA3. MIESTO
Výtvarná
súťaž,
ktorú
usporadúva Združenie katolíckych škôl
Slovenska a Spojená škola Svätej
Rodiny v Bratislave. Do výtvarnej
súťaže celoslovenského kola poslali
práce aj žiaci našej školy. Porota
v I.kategórii (žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
ocenila prácu Sofii Verešovej (1. A)vyhrala 3. miesto.

Sofia Verešová 1. A

„DEDIČSTVO PRÍRODY, KULTÚRY A TRADÍCIÍ
OBCE TOMICE A MESTA TRSTENÁ”
Mesto Trstená a Gmina Tomice vyhlásili výtvarnú súťaž, do ktorej svoje
práce poslali aj žiačky 1. A triedyLaila Medvecká vyhrala 3. koiesto,
Sofia Verešová vyhrala cenu poroty.
Maľovali pohľad na Babiu horu z mesta Trstená, pretože aj z poľského mesta
Tomice majú výhľad na Babiu horu.

BIBLIA OČAMI DETÍ
Do diecézneho kola v II. kategórii (1. a 2. ročník ZŠ) postúpilo zo
školských kôl 29 prác. Porota ocenila aj našich prvákov:
Tomáš Palider (1. A) s prácou Svätý Peter vo
väzení bol ocenený v diecéznom kole a vyhral
1. miesto.
Sofia Verešová (1. A) s prácou Pánov anjel a
Peter vo väzení bola ocenená v diecéznom kole
a vyhrala 4. miesto.
BIBLIA očami detí je výtvarná súťaž
zameraná na zobrazenie Biblie, tento školský
rok predmetom súťaže boli:
NOVÝ ZÁKON: Kniha Skutky apoštolov.
Téma vybranej knihy: Putovanie za cieľom.
viac na stránke: https://www.dkuspis.sk/.../vytvarna-sutaz-biblia-ocami.../

Laila Medvecká 1. A

Sofia Verešová 1. A

6.A VO VYSOKÝCH TATRÁCH

ENERGYLANDIA

Žiaci 6. A triedy sa vybrali do Vysokých Tatier pozrieť Skalnaté pleso.
Keď vám v Tatrách vyjde počasie, čo viac si môžete priať. A nám počasie vyšlo
na 1. Lomnický štít sme videli v plnej svojej kráse, obdivovali sme čistotu
Skalnatého plesa i z plných pľúc dýchali čerstvý horský vzduch. Na záver dňa
sme sa osviežili v penzióne Alžbetka. Bolo nám perfektne a určite sa do Tatier
ešte vrátime. Máme zálusk na Hrebienok, Popradské pleso aj vodopády.

V stredu 22. 6. 2022 triedy 5. A, 6. B a 7. A vycestovali na školský výlet
do zábavného parku Energylandia, ktorý sa nachádza neďaleko našich hraníc
v Poľskej republike. Užili sme si množstvo zábavy a vďaka vynikajúcim službám
sme sa veľmi dobre zabavili. Napriek niektorým extrémnym atrakciám sa
nikomu nič nestalo a z celého dňa sme si odniesli iba tie najkrajšie zážitky.

KOLKÁRSKE TALENTY V 5. A
V pondelok 20. 6. 2022 sme si s piatakmi v rámci telesnej výchovy a
triednických aktivít zašportovali v kolkárni pod Kľozovom. Máme v triede aj
skutočného profesionála, ktorý úspešne reprezentuje naše mesto. Ale aj u
ďalších sa ukázali predpoklady byť úspešní v tomto športe. Zašportovali,
zasúťažili sme si, spoločne sa zabavili a tiež niečo nové naučili. Ďakujeme
p. Mariánovi Benickému, ktorý nám zabezpečil toto skvelé dopoludnie.

JOZEF A JEHO ZÁZRAČNÝ PLÁŠŤ
Úžasne spracovaný muzikál v Divadle Andreja Bagara v Nitre, ktorý si
„vychutnali“ zamestnanci (pedagogickí aj nepedagogickí) v piatok 13. mája.
V hlavnej postave Jozefa sa nám predstavil Martin Klinčúch, Jakuba stvárnil Ján
Gallovič, biblický príbeh nám priblížila rozprávačka – Barbora Švidraňová.
V muzikáli vystupoval aj náš bývalý žiak JAKUB JANOTÍK, na ktorého
sme
právom
hrdí.
Bravúrne
vystúpenie
Jakuba
Janotíka
i
všetkých
účinkujúcich
vrátane sme odmenili
búrlivým
potleskom.
Jakubko, nech sa Ti darí
v pracovnom i osobnom
živote. Ďakujeme
za
skvelý kultúrny zážitok
plný energie.

EXKURZIA V POĽSKU AUSCHWITZ/WADOVICE

ŠKOLA V PRÍRODE 2022

Po dlhom čakaní sme sa konečne vybrali 21. 6. 2022 na exkurziu do
Osvienčimu spojenú s výletom do Wadovíc. Osvienčim nás veľmi očaril, ale
svojou históriou pôsobil veľmi znepokojujúco. Počas návštevy sme sa dozvedeli
veľa informácií, ktoré sa hlboko dotkli našich sŕdc a často sme si uvedomovali
hodnotu vlastného života. Prehliadka tábora mala dve časti – v prvej sme videli
ako vyzeral hlavný tábor Auschwitz a v druhej časti sme prešli do oveľa horšieho
tábora Birkenau. Zo slov sprievodkýň išiel často mráz po chrbte. Ešteže svietilo
horúce slnko a celkový dojem z táborov nebol tak desivý.
Potom sme sa zastavili v nákupnom centre, kde sme pohladili naše
žalúdky a už sa tešili na ďalšiu zastávku vo Wadoviciach. Tam sme navštívili
Dom Jána Pavla II., z ktorého je teraz múzeum. Dozvedeli sme sa o ňom
zaujímavé informácie zo života Karola Wojtylu ako dieťaťa, mladého študenta,
kňaza, biskupa, kardinála i pápeža. Múzeum je naozaj nádherné a prehliadka je
moderne interaktívne spracovaná.
https://youtu.be/Fye_ArNZ6R8

Ako každý rok aj v tomto roku bol pre žiakov 3. A a 4. A pripravený
týždeň hier, zábavy, poznávania, ale hlavne oddychu v škole v prírode. Po
časoch Covidu sme mohli spoločne zdieľať nádherné prostredie penziónu Alžbeta
v Demänovej doline. Príjemný personál s perfektnými izbami a super stravou
nám spríjemňovali týždeň od 6. 6. až do 10. 6. 2022. Pozreli sme sa aj do našich
Vysokých Tatier i do kontaktnej ZOO pri Liptovskom Mikuláši. Na smútok za
mamičkou nezostávalo veľa času , lebo naši učitelia nám vypĺňali skoro každú
minútu dňa. No vždy sme sa tešili na šantenie v dvoch bazénoch , kde sme sa
príjemne schladili. Týždeň nám preletel ako voda a už sme sa tešili domov. Ale
spomienky – tie zostanú dlho v našej pamäti. Veľké poďakovanie patrí personálu
penziónu, našim učiteľom, animátorom, zdravotníkovi, ujovi šoférovi a nášmu
Pánovi, že počas celého týždňa nad nami držal ochrannú ruku.
https://www.youtube.com/watch?v=kH8HKlv6qi4&feature=share

POTULKY NÁDHERNÝMI KÚTMI
HORNEJ ORAVY
Kým sa piataci potili v školských laviciach pri Testovaní T5,
so siedmakmi a deviatakmi sme sa vybrali spoznávať krásny kút nášho
Slovenska. Literatúra a príroda pod Babou horou nás uchvátila. Ďakujeme
Ing. Zuzke Kertysovej z CHKO Horná Orava, ktorá nás odborne sprevádzala
vzácnym rašeliniskom na Slanej Vode a na náučnom chodníku v Kline.
Vo Hviezdoslavovej hájovni sme sa dozvedeli zaujímavé informácie
o živote a diele slovenských literárnych velikánov P. O. Hviezdoslava a Mila
Urbana. Skvelá partia žiakov, počasie bez obláčika a naša jedinečná Orava –
naozaj užitočne a zaujímavo strávený deň.

DEŇ OCHRANY ČLOVEKA A PRÍRODY
Výstup na Javorový vrch v slnečnom počasí v rámci Dňa ochrany človeka
a prírody zvládli všetci žiaci 2. stupňa v piatok 3. júna 2022. To bolo niečo iné
ako online priestor. Pozn. Medveďa sme našťastie nestretli.
https://www.youtube.com/watch?v=rSF71f4N2vU

TRIEDA 4. A - UČENIE V PRÍRODE

AMFO 2022
Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby.
Na okresnom kole našu školu reprezentovali: Timka Letašiová - 1. miesto,
Adelka Bačová - 2. miesto a čestné uznanie získali Lenka Šurinová, Damián
Borsík, Šimon Sochuliak. Všetci postupujú do krajského kola.
Gratulujeme. Tento rok je už 50. ročník AMFO 2022. Základnými
hodnotami súťaže sú ľudskosť, rôznorodosť a autentickosť. “Vo fotografii ide
o nádhernú prácu so svetlom, tieňmi a farbami, hry s technikou a nakoniec i
kúzla s naturalistickým pôsobením zachytenej scény” Bazger
https://www.youtube.com/watch?v=cdAKw5qgGUE&feature=emb_logo

Učíme sa s mojimi deťmi 4. A v prírode aj vďaka účelovo renovovanými
miestami, ktoré nám mesto Trstená vybudovalo len 10 min. od našej školy.
Nemali sme problém rátať obsahy na lúke, tvoriť vety na slovné druhy a
nachádzať inšpirácie slovných spojení, geometrických tvarov pohľadom na
krásnu prírodnú panorámu
Roháčov.

STANOVAČKA- KONCOROČNÝ VÝLET 9.A
Po pár rokoch sme sa opäť rozhodli vyraziť do prírody. Horko-ťažko sa
nám podarilo nájsť termín, tak vyrážame. Keďže sme nechceli stretnúť macíka a
dopriať si trochu luxusu, ubytovali sme sa v kempe Marína na Slanickej Osade.
Krásne prostredie, ústretoví ľudia. Postavili sme stany a vyvalili šunky. Nahodili
udice , postavili gril, vyskúšali vodu. Ďakujem ďeťúrencom za slušné správanie a
grilovaciemu tímu za dobroty.

ORAVSKÁ PRIEHRADA- TRIEDA 6. A
Dňa 28. júna 2022- horúci deň si žiaci 6. A triedy odskočili osviežiť sa k
moru. Áno, k moru, ale k tomu nášmu - oravskému. Cesta autobusom trvala len
pár minút a oni sa ocitli v nádhernom prostredí, ktoré im ponúklo vyžitie ako pri
mori. Veríme, že aj takto spoločne strávený čas stmelil o niečo viac našich
šiestakov.

NÁMESTOVO- TRIEDA 1. A
Dňa 28. júna 2022 boli prváci opäť na bicykli- tentokrát na vodnom.
Autobusom navštívili Oravskú priehradu v Námestove. Počasie bolo super a výlet
sa podaril. video: https://www.youtube.com/watch?v=AUaae6ZgHr0

ČÍTAJME SI...
„Čítajme si“ je už dobre známy názov čitateľského maratónu, do ktorého
sa každoročne zapájajú tisícky detí po celom Slovensku. Usporadúva ho Linka
detskej istoty, aby ukázala deťom, že aj čítaním kníh sa dá zmysluplne a
hodnotne využiť čas. Tento ročník bol netradičný, pretože sa čítalo po rokoch
pandémie a rovno celý týždeň. Aj my sme so žiakmi čítali, kde sa len dalo.
V čitárni, knižnici, v triedach, vonku... Za našu školu sa zapojilo 97 žiakov. Už
teraz sa tešíme ne 14. ročník.

VYZNÁTE SA V ROMÁNOCH?

STAROVEKÝ RÍM A STREDOVEK TROCHU INAK

To bol názov nášho projektu, ktorý sme uskutočnili v rámci hodín
literatúry v 8. A triede. Cieľom projektu bolo, aby žiaci mali prehľad
o jednotlivých druhoch románov.
Práca žiakov spočívala vo viacerých
krokoch – vybrať si druh románu
(fantasy, detektívku, dobrodružný,
robinsonádu,
sci-fi,
dievčenský,
historický,
vedecko-populárny...),
naštudovať charakteristické črty
jednotlivých románov, zozbierať a
vytriediť informácie o postavách
alebo
spisovateľoch,
nakresliť
prostredie typické pre daný román
a toto všetko umelecky stvárniť.
Samozrejme sme sa s plodmi našej práce podelili s inými žiakmi.
Pripravili sme jednotlivé stanovištia, doplnili knižnými titulmi a ôsmaci museli
svoje zistenia prezentovať pred žiakmi iných tried. Veru sa zapotili, najmä pri
tých najmenších. Ale išlo im to výborne.
https://www.youtube.com/watch?v=DsdZj0DSV2c

V mesiacoch máj a jún žiaci 6. ročníka na hodinách dejepisu usilovne
pracovali na témach: Rímske cisárstvo a obdobie stredoveku. Zábavnou formou
potom prezentovali svojim spolužiakom a mladším žiakom zaujímavosti, ktoré sa
počas projektového vyučovania dozvedeli.

SLÁVIK SLOVENSKA
Koniec apríla patril v našej škole po dlhej dobe nespievania aj ľudovému
spevu Speváci z 1. stupňa a jeden zástupca z 2. stupňa, si zasúťažili v speváckej
súťaži Slávik Slovenska. Ich talent prišli podporiť aj deti z ŠKD. Víťazom
gratulujeme a všetkým zúčastneným deťom ďakujeme za odvahu vystúpiť aj
pred publikom.

TRHY: ZÁŽITKOVÉ UČENIE (9.A)
Učiť sa zážitkom a pritom si aj zarobiť? Skúsiť, aké to je, keď treba
plánovať, rozhodovať a predvídať? Koľko peňazí môžem minúť, aby som bol
v pluse? Tieto a ďalšie podobné otázky riešili naši deviataci v priebehu celého
školského roka na hodinách Občianskej náuky, kde mali za úlohu vybudovať
vlastnú firmu.
Najskôr sa zamerali na jej názov, vytvárali logo, reklamy či webové
stránky. Vyvrcholením tejto snahy bol dnešný predaj, ktorý sa uskutočnil
v doobedňajších hodinách pre žiakov školy a popoludní aj pre verejnosť na
námestí M. R. Štefánika v miestnych stánkoch. Bolo zaujímavé sledovať snahu
jednotlivých firiem a to, ako sa prispôsobujú podmienkam trhu. Poslednou
časťou celého projektu bude vyúčtovanie a sebahodnotenie, kde si povieme, čo
bolo dobré a na čom by sa ešte dalo popracovať. Veríme, že aj takáto forma
projektového vyučovania prinesie našim žiakom cenné skúsenosti a v budúcnosti
z nich budú úspešní podnikatelia!

TAJOMSTVO SVÄTEJ OMŠE
Viete, čo sa deje vo svätej omši? Chodíte si to tam len odstáť či
odsedieť? Chodíte na svätú omšu len zo zvyku či povinnosti, lebo to kázala
mama? Keď na väčšinu otázok odpovedali naši deviataci ÁNO, tak sme sa
rozhodli pár hodín náboženstva zamerať na svätú omšu. Rozprávali sme sa o
jednotlivých častiach sv. omše, vysvetľovali si úkony či postoje, aby si žiaci
uvedomovali čo, kedy, ako a prečo robia.
Slová inšpirujú, ale príklady tiahnu, preto sme
pozvali na besedu nášho pána kaplána Martina Tešlu.
Priblížil žiakom svätú omšu z pohľadu kňaza – toho,
ktorý má moc svojimi slovami premeniť chlieb a víno na
Telo a Krv nášho Pána. Vo svojom rozprávaní si
zaspomínal aj na časy, keď bol vo veku našich
deviatakov. Povzbudil ich aj k častejšej svätej spovedi, k
pristupovaniu na sv. prijímanie, aby sa nevzdávali tak
ľahko tejto možnosti.
Ako poďakovanie za povzbudivé slová mu
deviataci pripravili malú duchovnú kytičku, ktorú uvili zo
svätých omší, strelných modlitieb, modlitby ruženca i
dobrých skutkov.
Pán Ježiš sv. Gertrúde povedal: „Ubezpečujem ťa, že tomu, kto zbožne
počúva sv. omšu, pošlem v posledných okamihoch jeho života toľko anjelov, aby
ho posilňovali a chránili, koľkokrát bol zbožne na svätej omši!“ Veríme, že aj
naša malá snaha priblížiť žiakom svätú omšu, prispela k tomu, aby ju žiaci
zbožne a s radosťou prežívali.

roč. osemročných gymnázií, III. kategória poézia/próza študentov stredných škôl
a 5.- 8. roč. osemročných gymnázií, IV. kategória poézia/próza dospelých.
Po slávnostnom otvorení súťaže Mgr. Danielou Paľovou, príhovore pani
primátorky PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej sme venovali spomienku
odhalením pamätnej tabule prof. Jánovi Štepitovi, ktorý bol jedným zo
zakladateľovi tejto súťaže a jej dlhoročný porotca.
Pamätná tabuľa bude
osadená na budove Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.
Program pokračoval vystúpením herca Lukáša Latináka, ktorý umelecky
zarecitoval a svojím vystúpením spríjemnil a odľahčil trému a stres súťažiacich
recitátorov. Zároveň bol člen poroty. Súťažiaci recitovali v šiestich miestnostiach
so šiestimi trojčlennými porotami. Každá porota bola zložená z odborníkov na
prednes z celého Slovenska, ktorá po vypočutí všetkých ukážok prednesu
vybrala víťazov a zdôvodnila výber počas rozboru so súťažiacimi a ich učiteľmi
alebo rodičmi.
Pred slávnostným vyhodnotením súťaže nám chvíľku napätia spríjemnilo
spevácke vystúpenie Zboru Mária z Trstenej.
Víťazom blahoželáme. Všetci boli odmenení diplomom, knihami a
vecnými upomienkovými darčekmi. Všetci recitátori dôstojne a so cťou zvládli
náročnú súťaž s vysokou konkurenciou a s náročnými textami. Ďakujeme im za
účasť a všetkým súťažiacim a samozrejme aj tým, ktorí súťažiacich pripravovali,
prajeme ešte veľa síl a chuti do ďalších recitačných súťaží.
Výherná listina

https://www.zsdilong.sk/images/phocagallery/GaleriaUpload/2021_2022/dokumenty/dt_vysledky_2022.pdf

AKTIVITY OZVIAC
V dňoch 2. až 4. mája 2022 sa naši ôsmaci zúčastnili na Ústi aktivít
s animátormi z OZVIAC. Aktivity boli zamerané na utuženie kolektívu. Učili sa
pracovať v skupinách, hľadali spoločné riešenia, naučili sa rešpektovať aj odlišné
názory, skúšali si dôverovať. Pochopili, že v tíme dokážu viac ako samostatne.
Dôležité je zistiť silné stránky každého jednotlivca, správne rozdeliť úlohy,
dôverovať si, povzbudzovať sa a hlavne sa navzájom počúvať a výsledok stojí za
to.

DILONGOVA TRSTENÁ 2022 -XXX. ročník
Dňa 2. júna sa v priestoroch školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Kultúrneho
domu i Kina v Meste Trstená konal XXX. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom
prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy „Dilongova Trstená
2022“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Tridsiaty ročník súťaže sa tešil veľkému záujmu, o čom svedčí fakt, že do
súťaže bolo prihlásených viac ako 80 recitátorov z celého Slovenska vo všetkých
štyroch kategóriách: I. kategória poézia/próza žiakov 5.a 6. ročníkov a 1. roč.
osemročných gymnázií, II. kategória poézia/próza žiakov 7.a 9. ročníkov a 2. -4.

EXKURZIA ZŤS TRSTENÁ - TRIEDA 2. A

DEŇ MATIEK- TRIEDA 2. B

Dňa 27. júna 2022 sa žiaci 2.A triedy zúčastnili exkurzie v ZŤS Trstená.
Ďakujeme Mgr. Martuške Fukasovej za pútavý výklad, ale i za to, že sme sa
mohli povoziť na týchto lesných kolesových ťahačoch vyrobených práve u nás.

V 2.B triede žiaci oslávili s najdrahšími mamičkami ich sviatok - Deň
matiek. Chceli, aby zabudli na každodenné starosti, občerstvili sa, aby si
oddýchli a potešili sa z programu, ktorý si pre nich s láskou pripravili - básne,
piesne, tanec, flautový klavírny a husľový koncert. Na záver si deti pripravili
vyznania lásky svojim mamičkám a odmenili ich srdiečkom a diplomom.
ĽÚBIM ŤA, MAMI !

SV. FILOMÉNA PATRÓNKA 2- A TRIEDY
Dňa 19. júna 2022 žiaci 2.A oslávili deň svojej
patrónky, sv. Filoménky. Ráno sa o nej porozprávali,
pomodlili sa, poprosili ju o pomoc, napísali jej list,
nakreslili obrázok, zaniesli do kostolíka a potom ich
čakali netradičné hry, za ktoré ďakujeme tetám z CVČ.
Pane Ježišu, ochraňuj a požehnávaj našu triedu na
príhovor sv. Filoménky.

DEŇ MATIEK V ŠKD
Druhá májová nedeľa vždy patrí našim mamičkám. Preto sme s deťmi
v Školskom klube vyrobili mamičkám darček, a to rovno 2 v 1. Z kvetu sa
mamičky potešili a vareškou navaria svojim ratolestiam chutnú dobrotu. Týmto
zo srdca blahoželáme všetkým mamám - biologickým, adoptívnym, krstným,
starým, birmovným i tým duchovným.

PRVÁCI PRE RODIČOV
Dňa 27. mája 2022 bolo v 1. A
triede spoločné stretnutie prvákov a ich
rodičov. Prváci ukázali niečo z toho, čo sa
počas školského roka naučili v škole. Potom
si zmerali svoju šikovnosť v rôznych
súťažiach, za ktoré boli odmenené sladkou
odmenou.

FUTBALOVÝ TURNAJ - 1. STUPEŇ
Dňa 2. júna 2022 CSŠ
Dolný Kubín opäť privítala žiakov
1. stupňa
z
cirkevných
škôl
z Námestova, Trstenej a Švošova,
keď si na umelej tráve za zimným
štadiónom zmerali sily v malom
futbale. Naši žiaci síce nedosiahli na
pódium, no cítili sa vynikajúco a
boli radi, že mohli byť súčasťou
tejto akcie, kde sa naše futbalové
nádeje opäť niečomu priučili.

OK MLADŠÍ ŽIACI- 3. MIESTO
Dňa 11. júna sa mladší žiaci
zúčastnili OK malého futbalu. Krásne tretie
miesto na okresnom kole mladších žiakov
je výsledkom snahy našich najlepších
futbalistov. V silnej konkurencii sa nestratili
a určite sa nemajú za čo hanbiť. Pri troche
šťastia to mohlo byť aj lepšie umiestnenie,
no s dosiahnutým výsledkom sme určite
spokojní. Poradie:
1. Cirk. ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín
2. ZŠ M. Medveckej Medvedzie
3. ZŠ s MŠ R. Dilonga
4. ZŠ s MŠ Liesek

OK MLADŠIE ŽIAČKY
Dňa 9. mája 2022 sa mladšie žiačky zúčastnili OK malého futbalu.
Nedosiahli ani jedno víťazstvo, nepostúpili. No dievčatá boli najmladšími na
turnaji a napriek tomu ukázali, že majú
v sebe veľký potenciál, veľkú chuť bojovať a
snahu zlepšovať sa. Veríme, že v nich máme
peknú perspektívu do budúcnosti a prajeme
im veľa chuti do tréningov!
1.
2.
3.
4.
5.

Poradie:
ZŠ s MŠ Vitanová
ZŠ M. Medveckej Medvedzie
Cirk. ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín
ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená
ZŠ s MŠ R. Dilonga

OK FLORBAL ŽIACI
Dňa 5. mája 2022 sa naši chlapci zúčastnili okresného kola v Nižnej.
Nevyhrali turnaj, ale za svoj výkon sa nemusia hanbiť, remíza a 2 tesné prehry,
žiadny debakel od súpera.
celkové poradie:
1. miesto ZŠ s MŠ Nižná 6 bodov
2. miesto ZŠ s MŠ Liesek 3 body
3. miesto ZŠ s MŠ Zuberec 2 body
4. miesto ZŠ s MŠ Nižná 1 bod
Školu
reprezentovali
deviataci Viktor Stas, Dávid Kabáč,
Oliver Kumor Matúš Baruta, Martin
Straka,
Maroš
Bielopotocký,
brankár Nikolas Ulrich, šiestak
Roman Kubas, ôsmak Tomáš
Halimovič.
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ZŠ
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s
s
s
s
s

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

R. Dilonga : ZŠ s MŠ Zuberec 4:5
Nižná : ZŠ s MŠ Liesek 9:0
Nižná : ZŠ s MŠ Zuberec 7:1
R. Dilonga: ZŠ s MŠ Liesek 5:5
Liesek : ZŠ s MŠ Zuberec 6:4
R. Dilonga : ZŠ s MŠ Nižná 4:6

PRVÁ POMOC - PREDNÁŠKA
Zlomená ruka, náhle odpadnutie, zastavenie dýchania...vedeli by ste
podať prvú pomoc? Naše deti z ŠKD sa zúčastnili praktickej prednášky o prvej
pomoci od našich starších žiakov zo Zdravotníckeho krúžku. Vyskúšali si ako
uviazať trojrohú šatku na zlomenú ruku či podať umelé dýchanie. Veríme, že si
deti veľa zapamätali a v budúcnosti svoje poznatky budú vedieť pri záchrane
života použiť.

PLAVECKÝ VÝCVIK 3. A , 4. A A 5. A

SUPER FLORBAL KIDS – TRIEDA 1. A

V dňoch 2. 5.- 6. 5. 2022 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka našej školy
zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Tvrdošíne. Pre mnohé deti to bolo
nielen prvé zoznámenie s novými priestormi plavárne , ale aj s takou vodnou
plochou. Rešpekt bol preto na mieste.
No výzvu prijali všetci a každý sa s ňou popasoval ako vedel. Jasné, že
deti ktoré ani počas uplynulých rokov nezaháľali a pravidelne navštevovali
plavárne, kúpaliská či iné miesta spojené s plávaním boli vo výhode. No ani
ostatní sa nedali zahanbiť. Výcvik zahájili tety plavčíčky rozcvičkou a potom už
šup do vody. Plávalo sa v troch skupinách podľa dosiahnutej úrovne zvládnutia
plaveckých štýlov, no hlavným krédom bolo naučiť sa zvládnuť niektorý z nich.
Hoc aj len plávanie na chrbte. Za týždeň sa už posmelení svojimi výsledkami
mohli všetci pustiť do merania si svojich plaveckých výkonov. Odmenení boli
všetci súťažiaci a traja s najlepšími časmi dostali ceny navyše. Nás teší , že sa
plaveckého výcviku zúčastnili všetci žiaci a splnili sme hlavný cieľ – byť kamaráti
s vodou. Za ochotu a správne vedenie je na mieste poďakovať sa našim tetám a
ujovi plavčíkovi, škole, ujovi šoférovi a aj našim učiteľom. I keď o prvenstve
rozhodoval dosiahnutý čas pre nás naozaj nie je dôležitý.
piataci
https://www.youtube.com/watch?v=JeUeWWNzSbU&feature=youtu.be
tretiaci stvrtaci
https://www.youtube.com/watch?v=Xnpsk004fJ4&feature=youtu.be

Žiaci 1. A triedy trénovali prekážkovú florbalovú dráhu na súťaž Super
Florbal KIDS, ale v okrese Tvrdošín boli jediný, preto sa nemohli zúčastniť
nepostupovej súťaže. Trať mala 5 florbalových stanovíšť:
č. 1: Vedenie lopty okolo a pomedzi nohy do osmičky, 3 krát.
č. 2: Vedenie loptičky pomedzi klobúčiky.
č. 3: Uvoľňovanie s loptičkou – vedenie lopty vzad pomedzi klobúčiky.
č. 4: Prihrávka o mantinel.
č. 5: Vedenie lopty a následná streľba na bránku.
Medzi týmito stanovišťami boli 4 pohybové stanovištia (žaba, pes, kačka,
pavúk).

FAST HRDINOVIA– TRIEDA 1. A

Naši najlepší skončili v tomto poradí:
3.A
1. miesto: Emília Stareková
2. miesto: Lilien Schelingová
3. miesto: Kristína Reháková
4.A
1. miesto: Lilien Šikyňová
2. miesto: Patrik Pajunk
3. miesto: Karolína Pňačková
5.A
1. miesto: Benjamín Mačor
2. miesto: Nina Rošťáková
3. miesto: Martin Benický
Udelili sme aj mimoriadne ceny za veľký osobný pokrok v plávaní:
3.A – Jakub Rehák, 4.A – Matúš Janík, 5.A – Peter Jagelčák
Srdečne gratulujeme a vidíme sa v lete na našich vodách.

Prváci sa zapojili do vzdelávacej kampane, ktorá zachraňuje životy! Druhý
ročník Fast Heroes učí deti od 5 do 9 rokov, ako rozoznať 3 príznaky cievnej
mozgovej príhody formou hravých aktivít. Názov Hrdinovia FAST pochádza
z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde
F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Prváci počas piatich týždňov
pracovali na rôznych aktivitách, pomocou ktorých sa učili rozpoznávať príznaky
cievnej mozgovej príhody1. ústny kútik, ktorý náhle padne na jednu stranu,
2. ruka, ktorá náhle zoslabne
3. reč, keď človek zrazu nedokážu rozprávať.
Naučili sa, ako majú postupovať, keď zaútočí zloduch ZRAZENINA na ich
starkých a ako im správne poskytnúť pomoc. Naučili sa, ako správne telefonovať
na linku 112 a aká je dôležitá rýchlosť pri záchrane života. Po ukončení projektu
získali certifikát a stali sa členmi tímu HRDINOV FAST.
viac na stránke: https://sk-sk.fastheroes.com/

