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V tomto školskom roku školu navštevovalo 169 žiakov. Našu
knižnicu sme presťahovali do nových priestorov vedľa jedálne.
Taktiež sme na prízemí pri hlavnom vchode vytvorili spoločnú
priestrannú zborovňu.
i.

V septembri opäť nechýbala imatrikulácia prvákov aj
novoprijatých žiakov z vyšších ročníkov.

i.

Október sme venovali našim starkým,

pre

ktorých každá trieda pripravila program a pohostenie.
5. októbra sme si výtvarnou súťažou, spevom a vtipným videom
pripomenuli Deň úsmevu.
6. októbra nad Šancom poletovali pestrofarebné šarkany – výtvory
našich žiakov v rámci šarkaniády.
i.

V novembri nechýbal už tradičný Týždeň digitálnych
zručností.

Žiaci prvého stupňa sa počas noci v škole mohli spolu s Alicou
dostať do krajiny zázrakov a spoznať kúzlo fantázie.
i.

V decembri na nás nezabudol sv. Mikuláš, ktorému sme
zaspievali, zarecitovali a dostali sladkú odmenu. Zrealizovali
sme súťaž o najkrajšiu vianočnú dekoráciu a tiež olympiády
z ANJ, NEJ, SJL. Takmer celý december patril príprave
a realizácii vianočnej akadémie na motívy Ch. Dickensa –
Vianočná koleda. Počas celého adventu sme plnili rôzne
predsavzatia. Niektorí žiaci pred Vianocami cestovali do
Viedne,
aby prežili čaro viedenskej vianočnej atmosféry.

i.

V januári sa všetci sústredili na čo najlepší výkon a dobré
známky, tento mesiac tiež patril príprave
súťaže.

na rôzne

i.

Február patril zábave – nechýbal karneval, masky, fašiangový
sprievod.

Deň sv. Valentína sme si pripomenuli netradične – súťažou
o najkrajšie valentínske oblečenie a valentínskou poštou. Zaviedli
sme tiež rozhlasové vysielanie.
Rodičia a učitelia sa zabavili na 5. školskom plese v priestoroch
kultúrneho domu v Ľutine.
i.

V marci sme opäť na sv. omši u sv. Jozefa vyprosovali
požehnanie pre našu školu. V našej školskej knižnici sme
25. marca zorganizovali čitateľský maratón. Zapojili sa doň
žiaci všetkých ročníkov.

i.

Apríl patril rôznym súťažiam a olympiádam, ako napr.
Matematický klokan, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín,
RoboCup, Slávik ... Taktiež sme vyhodnotili súťaže v zbere
papiera a viečok. Zapojili sme sa do súťaže SABI, v ktorej
sme boli veľmi úspešní.

i.

V máji sme zachraňovali ježka z klietky –

žiaci druhého stupňa pomocou rôznychúloh realizovaných
v našom meste hľadali indície, vďaka ktorým pomohli ježkovi z
klietky.
Deviataci pre učiteľov pripravili krásnu noc v škole v štýle retro.
Spomenuli sme si aj na Deň mlieka a Deň rodiny – ten sme spolu
s rodinami oslávili v prostredí Gazdovského dvora neďaleko
Červenice pri Sabinove.
22. – 23. mája sme organizovali Dni otvorených dverí. Počas
prvého dňa najlepší žiaci z každej triedy verejne prezentovali
svoje ročníkové práce v priestoroch kultúrneho centra Na korze.
Prezentáciu spestrili aj mladí nádejní tanečníci a speváci.

Počas druhého dňa mohli návštevníci i rodičia nahliadnuť do
priestorov školy, zúčastniť sa vyučovania, spoznať činnosť
krúžkov.
30. máj patril oslave Dňa detí – mladších žiakov navštívilo
divadielko, a starší si zahrali bowling.
i.

Mesiac jún patril škole v prírode, plaveckému kurzu aj
obľúbeným výletom, ktorými mohli žiaci objavovať nové
krásy Slovenska.

Príjemným posedením sme sa rozlúčili s našimi prvými
deviatakmi, ktorí nám učiteľom od prvých dní v škole pomáhali pri
realizácii rôznych akcií školy a svojou tvorivosťou a ochotou boli
vzorom pre mladších žiakov.

