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informačný on-line mesačník školy, ročník: 2., číslo: 3., marec 2021

Zapíšte si...

dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť

Milí rodičia, zajtrajším dňom nezačína len Veľkonočné trojdnie, ale štartujú
aj Veľkonočné prázdniny. V škole sa stretneme spoločne s deťmi opäť v stredu 7.4.
2021. Ohľadom prípadného nástupu žiakov II. stupňa, budeme určite informovať
prostredníctvom Edupage a webstránky.
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa blíži. O tom, či bude potrebné svoje ratolesti prihlásiť len
prostredníctvom TOHTO formulára, alebo či sa uskutoční aj osobné stretnutie v
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našom rozprávkovom hrade (v sobotu 10.4. a v pondelok 12.4.), vás budeme taktiež

Tra

včas informovať.
Že ste ešte nevideli naše najnovšie video z revitalizovaných vnútorných priestorov
školy?! Dobehnite vizuálnu medzeru TU. Kvalita videa, podobne ako materiálne
vybavenie našich špecializovaných učební a telocviční určite za váš klik stoja.
Pokročili sme aj v ďalších "obnovách" - rekonštrukcia kaplnky a dievčenských WC
na I. poschodí vyzerá ku koncu mesiaca TAKTO. No a na záver; za pomoc pri úprave
učebne anglického jazyka ďakujeme aj našim kolegyniam z MŠ. Viď TU.
A to ešte neviete, že na škole máme aj 3D tlačiareň... Prvým výrobkom bola
TÁTO drobná žabka. Tešíme sa z nej a rovnako tak aj z toho, že budeme toto
zariadenie môcť využívať vo vzdelávacom procese.
Pôstne obdobie onedlho vyvrcholí Zmŕtvychvstaním umučeného Krista. Jednou z
posledných príležitostí na krížovú cestu vás môžu sprevádzať aj naši štvrtáci.
Vykupiteľská cesta Ježiša zhrnutá v trinástych minútach v TEJTO nahrávke.

Stalo sa...

... ako sme stretávali ľudí a svet

Liturgickú spomienku na pestúna pána Ježiša v rámci roka sv. Jozefa sme si v rámci
školy pripomenuli spoločne s farnosťou a komunitami v meste celonočnou
https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=68642061e2
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adoráciou pred sviatosťou oltárnou. Viac prezradili naši pedagógovia v reportáži,
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ktorá sa zmestila do Krátkych správ na TV Lux - TU.
Marec bol mesiacom knihy. V škole sme preto rozbehli tri akcie.
1. Odpovede do štvorkolového knižného kvízu odovzdalo spolu až 55 detí z prvého
stupňa. Najviac bodov nazbierali tretiačka Barča a štvrtáčka Ria. O myšlienke tejto
aktivity sa dozviete aj z televízneho vysielania. Opäť pozorne sledujte prvú reportáž
Krátkych správ - TU.
2. TÚTO Marcovú knižnú výzvu prijal Peťo Jagelčák zo 4.A a tiež žiaci 1.B, ktorí ju
vypracovali doma spoločne s rodičmi. Skúste ju aj vy ostatní! :D
3. Vyhodnotenie ďalšej knižnej aktivity - druhostupniarsku a rodičovskú anketu o naj
knihu, vyhodnotíme po prázdninách.
Marec bol nielen mesiacom kníh či prípravy na Veľkú noc. Spoločne so žiakmi sme
sa venovali aj iným témam. Napríklad aj takému fotografovaniu. Do súťaže
Envirospektrum na podnetnú tému "Kráčaj udržateľne" odovzdali naši žiaci viacero
pekných fotografii. Pani učiteľka Katka ich zostrihala do VIDEA. Fotkami mali deti
znázorniť, ako by sme sa mali voči Zemi správať udržateľne.
Naši ôsmaci absolvovali aj jednu málo tradičnú hodinu. Spoločne s učiteľkou
Dankou ich na nej privítali aj zamestnanci zo Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania. Povedali čo-to o projekte duálneho vzdelávania, ktoré je tiež
príležitosťou pre vaše-naše deti. Ilustračné foto TU.
V predchádzajúcom čísle Dilongovín sme informovali o úspešných riešiteľoch v
okresných kolách geografickej či biologickej olympiády. Dnes chceme poďakovať
za vzornú reprezentáciu školy Ade Anne Gálikovej, ktorá sa stala úspešnou
riešiteľkou na krajskom kole biologickej olympiády.

Predstavujeme náš tím...
dnes členky špeci tímu - asistenka učiteľa a výchovná poradkyňa...
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3x3 s ĽUBKOU Barutovou

3x3 s DANKOU Krasuľovou

predmety: -

predmety: GEO, BIO; triedy: 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B,
8.A, 9.A, 9.B

3 OUTDOOROVÉ AKTIVITY
turistika

3 OUTDOOROVÉ AKTIVITY

lyžovanie

turistika

cyklistika

bežkovanie
cyklistika

3 MESIACE V ROKU
júl

3 MESIACE V ROKU

september

marec

január

máj
október

3 MODLITBY
ruženec

3 MODLITBY

Otče náš

Zdravas

modlitba sv. Františka o

Krížová cesta

pokoj

strelné modlitby

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=68642061e2

4/5

2. 4. 2021

DILONGoviny

Tra

Sledujte nás aj priebežne na sociálnych sieťach.
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