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

Zapíšte si...

dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť

Milí rodičia a priatelia základnej školy R. Dilonga, do vašich mailových schránok sa
po prvýkrát dostáva on-line dvojtýždenník/mesačník z diania v našej škole pod
názvom Dilongoviny s podtitulom odkazujúcim na jednu z mnohých zbierok
tvorivého autora katolíckej moderny. Dilongoviny budú zasielané prostredníctvom
mailu spravidla v posledný pracovný deň mesiaca, resp. v inom termíne podľa
potreby. Ich cieľom je informovať vás o dianí v škole a postupne v skratke
predstaviť členov nášho učiteľského tímu. Veríme, že vo vás nájdu pravidelných a
spokojných čitateľov.

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=51fbfae090
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Vážení rodičia, srdečne vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa

Tra

bude konať pre ZŠ v pondelok 12. 10. v priestoroch školy. Pokiaľ jeho live konanie
neumožní aktuálna epidemiologická situácia, budeme vás včasne informovať
prostredníctvom webovej stránky školy.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaviedlo v súvislosti s aktuálnou
epidemiologickou situáciou na Slovensku tzv. semaforový systém týkajúci sa
uzatvárania a znovuotvárania jednotlivých tried školy. Škola sa môže v súlade s
týmto nariadením ocitnúť v zelenej, oranžovej, ale i červenej zóne. Jej zaradenie do
červenej zóny neznamená automaticky prerušenie vyučovania na celej škole.
Už od prvých týždňov nového školského roka sme boli nútení v niektorých triedach
prejsť z klasického na on-line vzdelávanie. Týždeň dištančného vzdelávania si
"odbili" triedy 1.B a neskôr aj 3.A, 7.A, 7.B a 8.A a rovnako tak aj pani učiteľka Maťka
Gáliková. Aj vďaka našim profesionálnym pedagógom vyučovanie zvládame hladko
aj cez internet. Dôkazy TU či TU.
Pokiaľ budú niektoré z tried označené za tzv. "priamy kontakt" a budú sa musieť
ocitnúť v domácej karanténe, budeme vás včasne informovať. Apelujeme na vašu
pozornosť voči meniacim sa opatreniam. Pevne veríme, že osvetou a prevenciou, na
ktoré kladieme v týchto dňoch dôraz spoločne napomôžeme situáciu v našom meste
čoskoro ustáliť.

Stalo sa...

alebo ako sme stretávali ľudí a svet

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=51fbfae090
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Počas prázdnin prešli viaceré súčasti školy potrebnou rekonštrukciou. Prerobila sa
napríklad kancelária či sklad potravín v jedálni. Do inventáru školy pribudli taktiež
aj nové skrinky. Vo vylepšovaní vybavenia školy pokračujeme aj naďalej. Postupne
zariaďujeme polytechnickú a počítačovú učebňu, ktoré budú slúžiť žiakom už
čoskoro.
V druhý septembrový deň sme plní očakávaní slávnostne privítali nový školský rok.
Na svätej omši v kostole sv. Martina sa všetkým žiakom, ale i zamestnancom
prihovoril v homílií pán dekan a po požehnaní aj pani riaditeľka. Do školských lavíc
zasadlo okrem zabehnutých školákov aj 26 prváčikov.
Čo opatrenia súvisiace so zabránením šírenia koronavírusu na jar našim tretiakom a
štvrtákom nedovolili, to si naplno užili v štvrtý septembrový týždeň. Žiaci 4.A a 5.B
nabrali

v

pondelok

21.9.

smer

Závažná

Poruba

-

Chata

Opalisko

a

aj

vďaka zodpovednému vedeniu učiteľov Jarka Palla a Ľubka Reháka si odniesli
pekné spomienky a minimum modrín zo školy v prírode. Veď, posúďte samy podľa
fotiek na našom školskom facebooku - TU.
V rámci projektu EkoPolis vytvárajú naši žiaci spoločne s pánom učiteľom Peťom
Žatkom v priestore za školou vyvýšené záhony. Na technickej výchove sa tak učia
novým zručnostiam, ktoré určite využijú aj v budúcnosti. Dokumentačná fotokoláž
TU.
Pani učiteľka Paťa Lepáčková priniesla do školy tri originálne herné konzoly.
Podomácky zostrojené šachovnice a "piškvorkovnice" z paliet a ručne zhotovené
estetické figúrky na hru pripravila spoločne so svojou rodinou v rámci projektu
HRAJ A NEPRESTÁVAJ. Radosť z hry si medzičasom stihli užiť viaceré deti, ale tiež
aj dospelí. Opäť nechýba dokumentácia - TU.
https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=51fbfae090
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Predstavujeme náš tím...
dnes jednu obľúbenú Ľubku a jedného obľúbeného Ľuba...

3x3 s Ľubkou ŠRÁMKOVOU

3x3 s Ľubom SMATANOM

predmety: AJ, triedy: 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A

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

3 ŠPORTY

3 ŠPORTY

pilates

cyklistika

volejbal

plávanie

cyklistika

tenis

3 FARBY

3 FARBY

červená

modrá

biela

čierna

zelená

sivá

3 UMELECKÉ ŽÁNRE

3 UMELECKÉ ŽÁNRE

muzikál

historický román

filmová detektívka

činohra

vedomostný kvíz

dokument

Sledujte nás aj priebežne na sociálnych sieťach.

https://us4.campaign-archive.com/?u=80b64e6f20d6728ac8ce5153f&id=51fbfae090
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