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informačný on-line mesačník školy, ročník: 1., číslo: 2., október 2020

Zapíšte si...

dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť

Milí rodičia a priatelia základnej školy, vitajte pri čítaní druhého čísla internetového
mesačníka školy. Akékoľvek otázky, pripomienky, dotazy či názory budeme vďačne
očakávať na adrese dilongoviny@zsdilong.sk. Príjemné čítanie!
Celá naša škola je v priebehu tohto týždňa zatvorená a učí dištančne. Žiaci prvého
stupňa by sa do školy (na vyučovanie a tiež do klubu) mali vrátiť v utorok 3.11.
Avšak nakoľko sa situácia často mení, sledujte aktuality na našej webovej
stránke! Žiaci druhého stupňa sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva učia
dištančne zatiaľ do 27.11. Celé rozhodnutie ministra zo dňa 23.10. TU.

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=3b6d91f184
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Termín jesenných prázdnin bol posunutý a samotné prázdniny rozšírené! Všetky
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školy na Slovensku budú "prázdninovať" v piatok 30.10., v pondelok 2.11. a taktiež
aj v piatok 6.11. a v pondelok 9.11. V tieto dni neposielajte deti do školy a ani k
počítačom. :D
Sme veľmi radi, že do školy nám aj v priebehu tohto mesiaca pribudol nový
"hardvér" a.k.a vybavenie informačno-komunikačnými technológiami. Stolovými
počítačmi, notebookmi a taktiež slúchadlami či novým nábytkom postupne zariaďujeme
dve odborné učebne jazykov, počítačovú učebňu a prírodovednú učebňu (na
vyučovanie CHE, FYZ a BIO). Pribudlo tiež päť interaktívnych tabúľ. A divy sa diali aj
v našej školskej knižnici. :-)

Stalo sa...

... ako sme stretávali ľudí a svet

Začiatkom októbra si žiaci 4.A pripomenuli sviatok patróna svojej triedy - sv.
Františka z Assisi. V utorok 6.10. sa vybrali na výlet po cyklotrase. A to až na
poľsko-slovenské hranice. Okrem športového a duchovného vyžitia, nadobudlo ich
"putovanie" aj nečakane poučný rozmer, potom čo sa niektorí vybrali do úniku, s
ktorým triedny Jarko nepočítal. FOTKY, ale aj VIDEO z akcie nájdete na našom
facebooku.
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Veríme, že nielen vašich starých
rodičov či rodičov, ale aj starkých, ktorí sú umiestnení v Dome Charitas v Trstenej,
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poteší video, do ktorého prispelo viacero žiakov našej školy. Ak máte možnosť,
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pustite ho aj tým "svojim" starkým. Klikajte SEM.
Október je tiež časom kedy viac ako inokedy skloňujeme slovné spojenia ako
"úroda" či "zdravá výživa". Jeden z týždňov desiateho mesiaca sme sa aj my na
škole pozreli viac "na zúbky" zdravej výžive. Deviataci na moment pracovali v
prestížnej reštaurácií vo vskutku originálnych rovnošatách, niektorí prvostupniari zas
tvorili výživné a najmä zdravé obrazy. No a ovocné prezenty zo školskej jedálne? Tie
nám chutili asi najviac.
Aj tohtoročná súťaž o najoriginálnejší ruženec vyhlásená pri príležitosti mesiaca sv.
ruženca, dokázala, že mnohé z decák našej školy sú veľmi kreatívne a tiež duchovne
zdatné. Na nástenke na I. poschodí sa nachádza naozaj unikátna expozícia. Keďže ju
osobne nemôžete zočiť, posúďte jej estetiku aspoň TU.
V mesiaci október sa naši druháci v školskom klube vydali na veľké pútavé i náučné
vesmírne dobrodružstvo. Poobediami v klube ich sprevádzali listy od kozmonauta
menom Blue a tematická pieseň o cestovaní kozmom. Intergalaktické boli aj zadania,
na ktorých decká spoločne s vychovávateľom Bernardom pracovali. Testovali
napríklad rozbitnosť či nerozbitnosť vajíčka pri dopade na povrch planéty, vyzdobili
si klubový kútik v triede, či odpálili do atmosféry naozaj originálne rakety.

Predstavujeme náš tím...
dnes tú zasvätenejšiu časť... :-)
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3x3 so sestrou ALŽBETKOU

3x3 s kaplánom MARTINOM

predmety: AJ, triedy: 5.A, 6.A, 7.A, 7.B, 9.A, 9.B

predmety: KNB, triedy: 3.A, 4.A, 8.A

3 ŠTÁTY SVETA

3 ŠTÁTY SVETA

Juhoafrická republika

Slovensko

Vietnam

Taliansko

Kirgizsko

Dánsko

3 ZVIERATÁ

3 ZVIERATÁ

lev

pes

kôň

kôň

surikata

lev

3 KNIHY

3 KNIHY

Accattoli, L., Ocart J.D.:

Biblia

Boh chce s nami tancovať

C.S. Lewis: Kroniky Narnie

C.S. Lewis: Kroniky Narnie

Bergoglio, J.M.: Cristus

Bergoglio, J.M.: Cristus

vivit

vivit

Sledujte nás aj priebežne na sociálnych sieťach.
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