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informačný on-line mesačník školy, ročník: 2., číslo: 1., január 2021

Zapíšte si...

dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť

Milí rodičia, ako je vám známe, termín otvorenia školských brán pre deti na ZŠ zatiaľ
neexistuje. Pre aktuálne a overené informácie sledujte našu školskú stánku a
Edupage.

Prostredníctvom

nich

vás

totiž

budeme

informovať.

Na

základe ŠTVRTKOVÉHO vyjadrenia ministerstva školstva ostávajú v platnosti aj
termíny jarných prázdnin. Žilinský kraj prázdninuje v týždni od 15.-19. 2. 2021.
Na poslednej on-line pedagogickej rade prijali naši učitelia zásady hodnotenia
jednotlivých predmetov za I. polrok tohto školského roka. Pokiaľ ste ich nezachytili,
čítajte na našej stránke TU.

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=97a027211f
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V práve započatom (druhom) polroku aktuálneho školského roka sa naši žiaci môžu

Tra

tešiť aj na vynovenú posilňovňu v budove školy na námestí M.R. Štefánika. Slúžiť
však nebude iba žiakom na hodinách telesnej výchovy, ale aj zamestnancom školy
či vám, rodičom. Fotografie po generálke TU.
Zakúpili sme micro:bity! Ak by ste radi vedieť čo sú to za "(s)tvory" a čo hodláme s
najmenšími programovateľnými "robotíkmi" na trhu do konca školského roka
stihnúť, čítajte viac na našej webovej stránke. Rýchly odkaz TU.

Stalo sa...

... ako sme stretávali ľudí a svet

Na hodinách náboženstva si decká pripomínali krst Pána Ježiša. Pri príležitosti
liturgickej spomienky mali zistiť dátum vlastného krstu, takisto význam svojho mena
a tiež pripraviť krstnú košieľku. Pani učiteľka Maťka s údivom a radosťou sledovala
ako aj "veľkí pubertiaci" pri pohľade na svoju drobnú košieľku mäknú a nežnejú.
Z technickej olympiády v on-line priestore odišli naši študenti - Jakub (7.A) a Maroš
(8.A), s darčekmi vo fyzickej podobe. Aj TAKÉTO novátorské situácie prináša tento
školský rok. Chlapom ďakujeme za reprezentáciu školy v internetových vodách.
Čas lockdownu je (podobne ako každý iný) vhodným časom na prejavenie vďaky
pánu Bohu. Za čo všetko pociťujú vďaku naši starší študenti? Pozrite sa a
skúste zdieľať ich pocity TU, TU či TU.

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=97a027211f
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Úloha z prírodovedy spojená s detskou radosťou zo snehu - toľko januárová realita

Tra

v učení sa 3.A. Originálne snehovo-náučné dielka visia aj na facebooku. Klikajte
SEM.

Dilong tip...
... od nás pre vás

Možno aj vy máte občas pocit, že vás život a veci v ňom tlačia akosi priveľmi. Za
príklad vám dnes chceme predostrieť Carsona - chlapca, ktorý trpí vzácnym
fyzickým defektom. Za to však dokáže svoje bolesti obetovať Bohu. Viac o jeho
ochorení aj jeho nezlomnej vôli uvidíte v TOMTO krátkom videjku.
Na záver sa pokúsime sprostredkovať radosť z objavu, ktorý sa udial na
hodine tretiackej prírodovedy v rámci témy Žalúdok: "Pán učiteľ, moja maminka
čaká bábätko, doteraz som si myslel, že ho má v žalúdku."

Predstavujeme náš tím...
dnes silné školské režisérske duo...

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=97a027211f
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3x3 s PEŤOM PALLOM

3x3 s MAŤKOU GÁLIKOVOU

predmety: SJL, MAT, PDA, INF, HUV, PVC triedy: 2.A,

predmety: SJ, KNB triedy: 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A,

3.A, 6.A, 8.A

9.B

3 KVETY

3 KVETY

ruža

tulipán

margaréta

orchidea

čerešňa

frézia

3 SVÄTCI

3 SVÄTCI

panna Mária

páter Pio

don Bosco

Carlo Acutis

Ján Pavol II.

sv. Terezka z Lisieux

3 MIESTA NA SLOVENSKU

3 MIESTA NA SLOVENSKU

Vysoké Tatry

kostolík v Dražovciach

kalvária v Nitre

Špania dolina

Oravská priehrada

Starý Smokovec

Sledujte nás aj priebežne na sociálnych sieťach.

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=97a027211f
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