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Milí naši žiaci, kolegovia, rodičia!

„Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislý 
od iných: tvoriť budúcnosť môžeme len spoločne, 
nikoho nevynímajúc.“ hovorí pápež František. 

Pokračujeme v ranných komunitách. V tomto roku 
okrem upevňovania CP budeme rozvíjať zručnosti: radosť 
– teda byť veselý a vtipný bez zraňovania iných, a riešenie 
problémov – hľadať riešenia a naučiť sa prekonávať 
ťažkosti. 

Drahí kolegovia, žiaci, milí rodičia, prajem nám 
požehnaný čas adventu, aby sme sa pripravili na príchod 
Svetla, ktoré nech naplní naše srdcia, domovy aj našu 
školu svojím požehnaním.

PaedDr. Eva Iliašová
     riaditeľka školy

Naše školské spoločenstvo sa pomaly rozrastá.           
V súčasnosti máme 244 žiakov a 110 detí v školskom klube 
detí. Prváčikov máme 24 a pribudli žiaci aj do iných 
ročníkov. Sme radi, že ste medzi nami a verím, že budete 
veľkým obohatením pre našu školu a vašich spolužiakov.

Od septembra sme spustili Katechézy Dobrého 
pastiera. Zriadili sme Átrium. Chceme žiakov pozvať do 
novej možnosti prežívania uvedomenia si viery. Viera je dar 
a radosť zároveň. Átrium je miesto, kde budeme viac 
spoznávať a počúvať Ježiša.  „Je to miesto, kde sa 
tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa a kde sú 
dospelí pozvaní odpovedať na tichú detskú prosbu: Pomôž 
mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.“ Prvky z týchto 
katechéz využívame na hodinách náboženstva v rôznych 
ročníkoch a vytvorili sme aj dve skupinky detí od 4 do 6 
rokov.

 V októbri sme zvolili novú radu školy. Jej zloženie si 
môžete prečítať na internete. Mali sme aj stretnutie s 
rodičovskou radou. Jednou z tém stretnutí bolo 
vyhodnotenie dotazníka spokojnosti rodičov a žiakov v 
minulom školskom roku. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

V novembri prebehla v našej škole Hodnotová 
diagnostika v spolupráci s naším zriaďovateľom Žilinskou 
diecézou a firmou Školský network.

Výsledky zatiaľ ešte nemáme, ale už boli naši žiaci 
ocenení za zodpovedný prístup, komunikatívnosť a za ich 
správanie počas diagnostiky. O výsledkoch vás budeme 
informovať v januári.

Uplynulo pár mesiacov, čo sme vás informovali             
o projekte výstavby materskej školy pri Základnej škole       
sv. Augustína. Projekt sme úspešne odovzdali na 
M in i s te rs tvo  i nves t í c i i ,  r eg ioná lneho  rozvo ja                        
a informatizácie SR. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri 
zabezpečení a vypracovaní dokumentácie. Teraz čakáme 
na vyjadrenie ministerstva a následné schválenie projektu. 
Prosíme o modlitby, aby projekt prešiel a mohli sme začať    
s týmto dielom.

Vyučovanie od septembra prebiehalo veľmi dobre. 
Občas sme prešli na dištančnú výučbu kvôli karanténe       
či pozitivite žiakov.  Napriek tomu som rada, že sa niektorí 
zo žiakov zúčastnili olympiád a ôsmaci aj deviataci stihli 
napísať Komparo.



Otec náš Nebeský, milý,
ďakujeme v tejto chvíli,
za školičku našu drahú,
tridsať rokov milovanú.

Za deti a učiteľov
a za všetkých jej priateľov.
Požehnaj nám každý deň,
nech sme stále dobrí len!

Nech sa všetci radi máme,
lásku, pokoj rozdávame,
vzájomne si pomáhame,

učiteľov nehneváme!

Za to prosím v tejto chvíli,
vypočuj nás, Bože milý!

Terezka Kocianová, IV.A

Nezaostával ani vynovený katolícky dom s pristavanou 
telocvičňou a farebne sviežim a moderne zhotoveným 
označením budovy s pekne sa vynímajúcim portrétom 
mladého svätca. 

Zavŕšením celého tohto snaženia, bohatého prežívania 
a vskutku požehnaného času bola slávnostná svätá omša 
vo farskom kostole Návštevy P. Márie. Pokojný a radostný 
duch významného jubilea doznieval ešte i v októbrovej 
relácii Pod lupou na Lumene.

Soňa Rezáková

Školský rok 2020/2021 bol pre našu školu výnimočný. 
Dňa 23. mája 2021 uplynulo 30 rokov od založenia 
Základnej školy sv. Augustína, jedinej cirkevnej školy          
v okrese. Toto významné jubileum sme si napriek 
nepriaznivej pandemickej situácii a dištančnej výučbe 
žiakov 2. stupňa pripomenuli srdečne a radostne. 

Ponajprv k tomu prispeli veľmi pekne spracované 
dvojtýždňové rozhlasové relácie vysielané vždy ráno na 
začiatku prvej hodiny. Od 10.–14. mája boli zamerané na 
bohatú históriu školy zdokumentovanú v starých kronikách 
a na pútavo zachytené spomienky bývalých učiteľov. Ich 
rozpovedané príbehy vsadené do historického rámca 
obdobia, v ktorom na cirkevnej škole pôsobili, žiaci počúvali 
so záujmom i zvedavosťou zároveň. Navyše,  v písomnej 
podobe sú ich rukou, s úprimnou vďakou zachytené            
v pozdravných príhovoroch a príspevkoch. Žiakom            
sa veľmi páčil zachovaný záznam príhovoru bývalého 
riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Juríka z 1. školského roka 
1991/1992. V týždni od 17. – 21. mája boli  žiakmi 
deviateho ročníka cez školský rozhlas narozprávané 
úryvky zozbieraných vyznaní  bývalých ž iakov                     
a poďakovaní rodičov. Mysleli sme i na žiakov                     
5. – 7. ročníka, ktorí mali v tom čase online vyučovanie. 
Prostredníctvom týchto podcastov sme chceli byť s nimi      
v bližšom spojení.  Priali sme si, aby boli pre nich myšlienky 
sv. Augustína so zamysleniami povzbudením v čase 
viacmesačného odlúčenia. 

O dianí, súčasných zmenách, novinkách, úspechoch,  
zrealizovaných projektoch, revitalizácii interiérov                
a exteriérov školy informovala riaditeľka školy PaedDr. Eva 
Iliašová v reportáži odvysielanej TV LUX. 

Naši žiaci a učitelia sa rôznymi aktivitami s veľkou 
chuťou a nadšením pripravovali na blížiace sa 30. výročie. 
Jednotlivé ročníky  vytvárali zaujímavé projekty, plagáty     
o sv. Augustínovi (zozbierali množstvo informácií z jeho 
života, oboznámili sa s viacerými poučnými dielami), 
vyrábali 3D modely, tvorili básne i modlitby za našu školu, 
nakrúcali videá. Žiaci 1. stupňa vyfarbovali obrázky nášho 
patróna a skladali biskupské mitry. Škola 
vyzdobená prácami žiakov akoby razom 
rozkvitla. Aj zvonka sa okrášlila. Nad hlavný 
vchod do budovy pribudol  farebne vhodne 
zvolený nový názov „ZŠ sv. Augustína“.           
Rovnako na bočnej stene otočenej smerom 
ku kostolu bol názov doplnený aj podobizňou 
patróna školy sv. Augustína. 



U našich ôsmakov je vždy veselo. Žijú si ako jedna 
rodina a dokonca si u nich v triede môžete prečítať aj 
triedny časopis Classnews, ktorému vdýchol dušu             
a redaktorsky sa oň stará Marek Šibík.

Peťo Hošták si ho odchytil a položil mu pár otázok:

Ako ti napadlo robiť Classnews?
Chcel som to tu nejako spestriť v tejto triede.

Ako dlho ti trvá vyrobiť noviny?
No väčšinou si k tomu sadnem cez víkend, ale viac ako       
2 hodiny ich nerobím.

Ako často vydávaš noviny?
Je to týždenník. Vychádzajú každý pondelok, ak ich teda 
stihnem urobiť.

Odkedy tieto noviny vydávaš?
Od šiesteho ročníka. Vydával som ich aj vo štvrtom ročníku 
na starej škole.

Aký úspech majú tvoje noviny v triede?
Nesledujem situáciu, kto, kedy číta. Môžete sa spýtať 
ostatných. (Čítajú sa a majú význam).

O čom píšeš v Classnews?
O aktualitách a novinkách vo svete a niekedy robím 
rozhovory s triednou samosprávou.

Plánuješ sa venovať žurnalistike aj v dospelosti?
Nie, nechcem sa tomu venovať.

Čomu sa chceš teda venovať?
Chcem sa venovať architektúre a navrhovaniu budov. 
Chcem byť stavebným inžinierom.

Aktívne počúvaj,
dobre sa uč,

na jednotky písomky píš,
veď nič nestratíš!

                   
                                Matej Francisci, VIII.

Aktívne počúvať je dobre sa mať,
veď nič zlého sa nemôže stať.
Veď kto aktívne počúvať vie,

tomu nikdy nič neunikne. 

                                 Peťo Buček, VIII.

Ak vieš na počítači hrať,
ty vieš, že to nie je dobré.

Prečo nemôžeš aktívne počúvať?
Choď radšej k rieke sledovať bobre.

                                Viktor Pavlík, VIII.

Robíš články sám alebo aj s ostatnými?
Na začiatku som robil sám, ale potom sa Classnews 
premenilo na takú malú spoločnosť - nabral som nejakých 
novinárov, ktorí my s tým pomáhajú, píšu články atď.

Baví ťa robiť noviny?
Áno, rád robím noviny.

Poznámka redakcie:
Triedne časopisy boli na škole aj v minulosti. Napríklad        
v školskom roku 1998/99 siedmaci vydávali triedny časopis 
„Jablkový závin“ a šiestaci časopis „Semafór“.
Môžeme to brať ako výzvu: nabrať odvahu a pustiť sa do 
vlastného triedneho časopisu. Možno raz z vás vyrastú 
veľkí reportéri.



To, že naši žiaci citlivo reagujú na stále sa meniace 
podmienky v dôsledku pandémie dokazuje aj postreh našej 
štvrtáčky Aničky, ktorá zhodnotila zmeny v úvodnom 
privítaní na začiatku vyučovania. 

Vývoj spôsobu úvodných pokynov na začiatku 
vyučovania za posledné roky sme spracovali do 
fotokomiksu v spolupráci s pánom učiteľom Tomaškom.

Naša škola sa v tomto roku zapojila do Európskeho 
týždňa športu. Pod taktovkou pána učiteľa Tomáška sa 
počas veľkých prestávok jednotlivých stanovíšť na 
školskom dvore chopili naši deviataci, ktorí sa zahrali na 
našich koučov. Kto chcel, mohol sa zapojiť. Veľmi nás to 
bavilo. Museli sme vykonať rôzne cvičenia – kľuky, brušáky, 
drepy, skákanie na švihadle a angličáky. Zapojili sa aj baby, 
nielen my, chalani. Celá táto akcia trvala týždeň. Spolu sme 
sa zabavili, zašportovali a dosiahli spoločnými silami pekný 
výsledok.

Jakub Zvalo a Matúš Šíbik, 6.A



V tomto školskom roku na našej škole pribudla 
„špeciálna“ miestnosť pod názvom ÁTRIUM. Je to miesto 
ticha, pokoja, modlitby a budovania osobného vzťahu         
s Ježišom. Prebiehajú tu  Katechézy Dobrého pastiera, 
ktoré majú dva okruhy - Biblia a Liturgia. Cez ne sa deťom 
ohlasuje radostná zvesť o Božej láske k človeku. 
Katechézy sú prezentované pomocou jednoduchého 
materiálu. S týmto materiálom potom môžu deti 
samostatne pracovať, a tak rozvíjať a prehlbovať svoj 
vzťah s Bohom a prežívať radosť z Jeho blízkosti. Práve 
cez sústredenú prácu v „posvätnom“ tichu majú deti 
možnosť uvažovať o tajomstvách našej viery. Môžu tu 
osobnostne rásť, učiť sa nielen tolerancii, vzájomnej úcte či 
rešpektu, ale aj  tomu, ako správne vyjadriť svoj názor, 
svoje vnímanie a prežívanie.

Deti si samy vyberajú činnosť a môžu jej venovať toľko 
času, koľko potrebujú. Átrium je zariadené tak, aby 
pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, 
oltár v detskej veľkosti, liturgické predmety a rúcha, krstný 
kútik,  figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál      
k podobenstvám, mapy a iné. 

V rámci krúžku do Átria prichádzajú aj malí anjeli, 
ktorí si podobne ako naši žiaci, približujú cez rôzne 
aktivitky a hry liturgiu a Bibliu.

Renáta Rešová

„Na katechézkach sa mi najviac páči to ticho a že sa 
môžem v pokoji učiť o Ježiškovi a mám svoje miesto     
a aj koberček. Je mi tam dobre.“    

Jakubko, 5 rokov

„Najviac sa mi páčia hračky a fialový obrus, ale aj stoly 
a stoličky a stojanček s malými knihami. A ešte pani 
učiteľky Maťka a Evka.“      

Terezka, 5 rokov

„Mne sa asi najviac páčia všetky hry.“     
Kristínka, 5 rokov

„Mne sa páči šetko.“     
Maruška, 3 roky

„To ticho.“    
Janko, 4 roky



Školský klub detí má na našej škole nezastupiteľné 
miesto. V tomto školskom roku ho navštevuje 110 detí         
z prvého až piateho ročníka. Školský klub deťom ponúka 
efektívne a zmysluplné využitie voľného času po náročnom 
vyučovaní. Činnosť klubu je zameraná na pútavé, pestré, 
oddychové aktivity.

 Deti by si v klube mali odpočinúť, vytvárať a prehlbovať 
vzťahy so svojimi vrstovníkmi, realizovať sa v činnostiach, 
ktoré ich bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy, 
oboznamovať sa s témami, ktoré sú im blízke zábavnou 
formou. Pomáhajú, tvoria ale nezabúdajú sa hrať, rozvíjať 
fantáziu, zmysel pre zodpovednosť, pre radosť a úctu          
k druhým. 

Mária Podstráska



V októbri sa už tradične modlievame ruženec. Svätý 
otec František hovorí, že ruženec je školou modlitby            
a školou viery.

Túto modlitbu sa rada modlievam, a tak som sa 
rozhodla, že sa zapojím do školskej súťaže Výroba 
ruženca.  Pr i  kos to le  som nazb iera la  gaš tany                       
a z neďalekého lesíka som doniesla padnutý konár. Mojím 
plánom bolo vyrobiť ruženec z čisto prírodných materiálov. 
S uskutočnením môjho plánu mi pomáhala mamina            
a kamarátka Majka, ktorá vyvŕtala dierku do každého 
gaštana a dreveného kolieska. Bolo to dosť náročné, ale 
spolu sme to zvládli. 

Keď bol ruženec hotový, mali sme z neho veľkú radosť. 
Potešila ma aj cena, ktorú som za ruženec získala a veľmi 
za ňu ďakujem.

Terezka Kocianová, 4.A

O tom, že na našej škole žiaci milujú pohyb, svedčí 
hojná účasť aj na projekte Do školy na bicykli. Všetko 
zorganizoval pán učiteľ Tomaško, ktorý nás motivoval. My 
deviataci sme pozorne sledovali a zapisovali, kto prišiel do 
školy buď pešo, na bicykli, alebo na kolobežke. Vzorom 
nám boli aj učitelia – zapojili sa tiež tí, ktorým to podmienky 
dovolili. Niektorí z nás museli dokonca prekonať aj dlhšie 
vzdialenosti. Na vyžrebovaných šťastlivcov potom čakali 
pekné odmeny. 

Ondrej Kocian zo VII. bol tiež jedným z ocenených         
a vyjadril sa, že takéto akcie sa mu veľmi páčia a prijal by, 
keby sa konali častejšie.

Chodiť do školy na bicykli je totiž super a najmä človek 
robí niečo aj pre svoje zdravie.

Samuel Moško, IX.



V 3.B sa jedného dňa rozozvučali zvonkohry. Je to 
trieda plná šikovných detí, ktoré svorne tvrdia, že sú takí 
preto, lebo majú najlepšiu pani učiteľku na svete. Výroba 
zvonkohry je len jedna z mnohých tvorivých aktivít, ktoré sa 
v ich triede uskutočnili. Agátka s Klárkou nám priblížili aj ich 
výrobu. Pokojne sa môžete nechať inšpirovať.

„Najprv sme si nachystali hlinu a z nej sme potom začali 
formičkami vykrajovať rôzne tvary. Potom sme do nich 
odtláčali rôzne byliny a nechali ich uschnúť. Keď to uschlo, 
ešte sme to nafarbili, zavesili na šnúrky a na drievko. Veľmi 
sa z týchto zvonkohier tešíme a dúfame, že znovu budeme 
robiť niečo podobné.

Valéria Jadroňová

Vďaka pani učiteľke Bednárovej, ktorá sleduje rôzne 
projekty a akcie, do ktorých by sme sa my žiaci mohli 
zapojiť, sme sa stali súčasťou projektu Naša trieda číta. 
Zadná časť našej triedy sa premenila na knižnicu, ktorá je 
plná zaujímavých kníh. Dostali sme ich 20. Stačí si vybrať   
a čítať. Spríjemňuje nám to prestávky a ak nás niektorá 
kniha zaujme, môžeme si ju aj požičať domov. Je super, že 
knihy nie sú rovnaké, ale každý z nás si tam môže nájsť to 
svoje a dozvedieť sa niečo o histórii, prírode alebo si len tak 
prečítať dáky príbeh. 

Ako trieda sme sa tiež zapojili do projektu Záložka       
do knihy. Podľa vlastnej fantázie sme vyrobili záložky          
s motívmi rozprávkových postáv a poslali ich našim českým 
kamarátom, ktorým snáď urobili radosť, lebo tie, ktoré 
poslali oni nám, nás veľmi potešili.

Roman Janek, 7.A



Začiatkom školského roku  nám prišli dvaja mladí 
ochotní dobrovoľníci z NEPZ (najbohatšie ekosystémy 
planéty Zem), Miška a Tomáš z Trenčína porozprávať         
o tom, ako chodia do Indonézie čistiť pláže od nánosov 
odpadu rôzneho druhu. Zdôraznili nám, aké je dôležité 
odpad separovať a najlepšie žiaden odpad nevytvárať. 
Žiaci boli nadšení a snažia sa nosiť si desiatové boxy bez 
pridaného obalu desiatej. Aj fľašu je lepšie nosiť len jednu     
z bezpečného plastu a nevymieňať často malé pet fľaše. 
Žiakov tiež zaujali prezentačné fotografie krásnych pláží 
bez odpadu, kadiaľ mohli putovať korytnačky a iné 
živočíchy bez prekážok rovno do mora. Frustrujúce boli 
fotky živočíchov, ktoré uhynuli v dôsledku znečistenia 
prostredia a ich potravy. V triedach sa dobrovoľníci ujali funkcie „Ekohliadka“      

a chodia pravidelne vynášať vytriedený odpad do 
kontajnerov na plasty, papier a do kompostu. V niektorých 
triedach sú títo žiaci nadšení, že môžu pomôcť (sebe           
i planéte), iní, žiaľ, svoju úlohu pri separácií neberú až tak 
vážne...

Pri zbere mobilov boli žiaci našej školy tiež aktívni. 
Vyzbieral i  sme 244 mobi lov, ktoré sme poslal i                    
do organizácie Recyklohry a čakáme na výsledky, ako sme 
si počínali v rámci prihlásených škôl z celého Slovenska.

V rámci úloh projektu Recyklohry sa naši tretiaci 
dorozumievali aj bez mobilov - buď cez telefón vyrobený     
z téglikov a špagátu, alebo len neverbálne ako zvieratká. 
Deviataci si pripravili projekty o Krvavých nerastoch a boli 
ich prezentovať mladším spolužiakom (na 1. stupni), aby 
sme si všetci uvedomili, aké dôležité je recyklovanie          
(aj drahých kovov v starých mobiloch).

Zapojili sme sa aj do zberu papiera. Výsledky hovoria 
za všetko.

Jana Šujaková
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Rebrík očakávaní - triednická aktivita
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