3. 2. 2021

*|MC:MC_MC_SUBJECT|*

Tra

informačný on-line mesačník školy, ročník: 1., číslo: 4., december 2020

Zapíšte si...

dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť

Ubehlo to ako voda, čo poviete? Špecifický rok, ktorý nám ukázal a naučil nás toho
mnoho... Na jeho záver prijmite pozvanie k predvianočnému čítaniu z kuchyne školy.
Prázdniny vo vianočný čas sa tak trochu natiahnu. V porovnaní s pôvodnými
informáciami z ministerského Sprievodcu školským rokom sa natiahnu na oba
smery. Školské vyučovanie v roku 2021 štartuje v pondelok 11.1.
Dúfajme, že v škole budeme môcť privítať všetkých žiakov. Ako to však po Novom
roku skutočne s účasťou žiakov bude, bude záležať na automate. Nie nápojovom,
ale zdravotnom. Z TOHTO materiálu Ministerstva školstva dávame do špeciálnej
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pozornosti TÚTO tabuľku. Pevne veríme, že v novozariadených učebniach, ale aj v

Tra

starých-známych triedach sa budeme vídavať čo najviac.
Naša škola sa ocitla na zozname. TOMTO zozname! V rámci expresnej decembrovej
výzvy Ministerstva školstva "Čítame radi" sme získali podporu vo výške 800 € na
nákup knižiek. V prvých dvoch mesiacoch nového roka plánujeme z(a)riadiť malú
knižničku v školskom klube a zároveň pomôcť aj miestnym kníhkupectvám.

Stalo sa...

... ako sme stretávali ľudí a svet

Aj tohtoročné narodenie Spasiteľa sme sa snažili očakávať s modlitbou na perách.
Už na začiatku adventu sme vás informovali o modlitbovej výzve, v rámci ktorej sme
každý deň pamätali na inú skupinu ľudí či nejakú hodnotu. Obrázky, ktoré sme
postupne (deň po dni) zdieľali aj na našom školskom facebooku mali decká
zvizualizované aj v škole. Za hľadajúcich, trpiacich, ale i za naše vzťahy sme sa
modlili v triedach i v prváckom klube. Pevne dúfame, že možnosť zapojiť sa do tejto
"reťaze" ste uvítali aj vo vašich rodinách.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli do akcie s názvom
"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Dôkazom vašej-našej mohutnej
spolupatričnosti so seniormi v Trstenej je aj TÁTO fotka. Rovnako tak si ceníme aj
vašu celoročnú pomoc v prípade podpory školou adoptovaného dievčatka.
Korona ovplyvnila tohtoročnú prácu aj sv. Mikulášovi. Na chvíľu sa u nás v škole
zastavil už v piatok 4.12. Pravda, mal toho veľa. Veď škôlkarov prišiel potešiť až v
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pondelok 7.12. No a keďže návštevu všetkých druhostupniarov samostatne by
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už nestihol, o pomoc s rozdávaním balíčkov požiadal triednych učiteľov.
Druháci v klube pokročuli bližšie k osvojeniu životnej zručnosti "priateľstvo".
Listami v rámci projektu Vianočná pošta potešili starkých v Rožňave. Seba
navzájom zas vlastnoručne pripravenými náramkami priateľstva. Až na tie výnimky.
Opäť. Je však na čom stavať. Viď TU.
Je to vždy veľká radosť, keď si žiaci triedy môžu vychutnať určitý "čas inak". Keď
pečú medovníky či oblátky. Keď si pripravia spoločné stolovanie a vzájomne sa
obdarujú. Predvianočný čas využila hodnotne každá trieda v prezenčnom
vyučovaní. V koláži TU v hlavných úlohách žiaci 3.A a 4.A.

Pod stromček...
... tri darčekové oriešky pre čitateľov

Tým prvým je "slohovka" jedného z našich najmladších a najmenších žiakov.
Viaceré decká navštevujúce našu školu disponujú mnohými talentami. Veríme, že
ich vo svojich životoch neraz zúročia. Nech sa páči, MATUŠÁK Andrej: Príbeh o
drakoch
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Región Oravy je vám asi dostatočne známy. Ako ho však môže vidieť našinec

Tra

"zvonka"? Ak vás zaujíma pohľad nášho vychovávateľa Bernarda, nahliadnite do
jeho zápisníka. Šancu máte vždy začiatkom mesiaca v blogu Rok v živote oravského
vychoša.
No a zlatý kliniec! Z nie tak dávneho archívu našej školy a Peťa Pallu pre vás
vyberáme Vianočné pásmo, ktoré pred dvomi rokmi spoločne pripravili a
odpremiérovali naši talentovaní žiaci spoločne s talentovanými učiteľmi. Okrem
príjemného sledovania, prajeme požehnané a láskyplné prežitie vianočných
sviatkov! Tiež veľa zdravia, šťastia a lásky v roku 2021.

Predstavujeme náš tím...
dnes vrchné velenie... :-)

3x3 so zástupkyňou MAŤKOU

3x3 s riaditeľkou EVKOU

predmety: MAT, TCH, triedy: 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A

predmety: VLA, VV, triedy: 3.A, 4.A

3 HOBBY

3 HOBBY

vyšívanie

šport

lyžovanie

čítanie

učenie

práca
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3 KNIŽNÝ AUTORI

3 KNIŽNÝ AUTORI

Cloud, Henry & Townsend,

Remarque, Erich Maria

John

Clavell, James

Ferrero, Bruno

Ruotolo, Dolindo

Tra

Kašparů, Max
3 VIANOČNÉ TRADÍCIE
3 VIANOČNÉ TRADÍCIE

pečenie tradičných koláčov

Polnočná omša

modlitba a spievanie kolied

oblátky s medom

tanier navyše

ísť "po spievaní"

Sledujte nás aj priebežne na sociálnych sieťach.
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