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o

Tretí školský rok sme otvorili s dvoma triedami prvákov, spolu nás už
bolo 116

o

Niektoré triedy sa ocitli v nových priestoroch na prízemí

o

Október bol plný podujatí, začali sme Čitateľským maratónom v
mestskej knižnici a potom v škole, venovali sme čas starším v Dome
seniorov a našim starým rodičom, jeseň sme privítali šarkaniádou a
Dňom stromov

o

Cez internet sme sa v projekte e-Twinning spojili s mnohými
európskymi školami a vymenili sme si skúsenosti a pozdravy

o

November patril rozširovaniu digitálnych zručností, testovaniu
piatakov v projekte KOMPARO, 1. stupeň mal možnosť vidieť muzikál
„Neberte nám princeznú" a 2. sa zasa odborne vzdelával na exkurzii
na prírodovedeckej fakulte v Košiciach, tím Primaškolák znova
bojoval na súťaži First Lego League

o

V polovici mesiaca sme v našej príma škole strávili celú noc, pod
vedením kastelánov z radov siedmakov a učiteľov sme „prešli" počas
nej mnohé okolité hrady

o

Koncom novembra sme pripravovali adventné vence, s ktorými sme
spoločne v triedach prežívali celú prípravu na Vianoce

o

Po oslave sv. Mikuláša sa všetky sily sústredili na prípravu Vianočnej
akadémie, kde sa Gerda a Kay snažili - ako my všetci - oslobodiť od síl
zla a chladu, nájsť silu konať a veriť v dobro

o

Medzitým sa naši učitelia a rodičia mohli vzdelávať na prednáškach v
projekte „Všetky deti si zaslúžia prijatie"

o

V januári naše rozprávkové víly a princezné prijali do školy nových
prvákov, zdokonaľovali sme sa na korčuliarskom kurze a tí šikovnejší
súťažili v obvodných kolách olympiád

o

Vo februári pokračovali súťaže (Šaliansky Maťko), otvorili sme
Fašiangy karnevalom pre menších a návštevou muzikálu Quo Vadis
pre starších

o

Rodičia a učitelia sa zabavili na 3. školskom plese, tentokrát v hoteli
Javorná

o

Pred jarnými prázdninami sme sa venovali lyžovaniu, začiatočníci
tradične na svahu v Drienici a tí pokročilejší si vychutnali stredisko
Čučoriedky vo Vysokých Tatrách

o

V marci si tradične viac všímame knihy a čítanie, tentokrát sme
kvízom zisťovali, kto má o nich najširšie vedomosti

o

Naše veľké poďakovanie patrilo aj tento rok patrónovi - sv. Jozefovi ktorého príhovor nás stále sprevádza. V tomto roku sme sa naňho
obracali často, prosili o zdravie pre mnohých blízkych a o pomoc v
ťažkých rozhodnutiach. Jeho sviatok sme oslávili sv. omšou,
divadielkom a duchovnou obnovou.

o

Na začiatku jari sme spolu so všetkými materskými škôlkami vyniesli
Morenu a pripomenuli si ľudové tradície

o

Aj naďalej sme sa zúčastňovali súťaží ako Matematický klokan,
Pytagoriáda, olympiády, Hviezdoslavov Kubín, RoboCup, Slávik...

o

Deň učiteľov mali pod taktovkou šiestaci, ktorí odučili prvé hodiny a
pedagógom pripravili malý testík a pohostenie

o

Pôstnu prípravu na veľkonočné sviatky sme ukončili triednymi
krížovými cestami

o

V apríli vyvrcholilo naše snaženie v ročníkových prácach, v zberoch
papiera a viečok MilkAgro, Tami, vo vyučovaní sme si pripomenuli
Deň Zeme

o

Počas Dňa otvorených dverí sa prezentovali tie najlepšie ročníkové
práce a všetky krúžky školy

o

V máji sme oslávili Deň mlieka, pozreli si muzikál Pinocchio, navštívili
Ekocentrum SOSNA a pripravili aj Deň rodiny, ten nám však skazilo
zlé počasie

o

Škola v prírode sa tento rok preniesla do Juskovej Vole a v nej
jednotlivé krajiny Európy hľadali riešenia na spoločné problémy

o

Posledné dni roka patrili plaveckému kurzu

