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ŠENVI ŽIAČIK
,,ŽIVOT TI PONÚKA KRÍDLA, ŠKOLA TI ICH MÔŽE
ROZPRESTRIEŤ, ALE LIETAŤ UŽ MUSÍŠ SÁM.“

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY OD LETA DO JESENE
(Helena Kormošová)

REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE
Počas letných prázdnin prebehla v školskej jedálni veľká rekonštrukcia kuchyne. Všetky búracie
práce a nové rozvody boli zrealizované svojpomocne zamestnancami obecného úradu a dobrovoľníkmi
z obce. Vymenili sa elektrické rozvody, vodovodné a odpadové potrubia. Havarijný stav kuchyne nás
nútil zaoberať sa jej rekonštrukciou. Škola si už po minulé roky ušetrila finančné prostriedky, ktoré boli
teraz použité na
nákup potrebného zariadenia. Poslancami bola taktiež odsúhlasená suma na
dofinancovanie stavebného materiálu. Týmto sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom OcÚ Krásna
Lúka, ako aj hasičom, ktorí sa dobrovoľne podieľali na búracích prácach. Osobitne sa chceme poďakovať
starostovi obce Markovi Osifovi za pomoc počas rekonštrukčných prác vykonaných aj nad rámec svojich
pracovných povinností. Jeho odborné zručnosti a znalosti prispeli k ušetreniu približne 10.000 €.

Touto rekonštrukciou sa kuchyňa zmodernizovala a hlavne zväčšili sa jej priestory. Do budúcna
uvažujeme o rozšírení a skvalitnení jej služieb (varenie dvoch jedál denne, rozvoz stravy atď.). Z dôvodu
energetickej krízy sa tieto plány zatiaľ spomalili, ale po ustálení a zastrešení cien budeme uvažovať
o týchto možnostiach.
Nie je jednoduché prevádzkovať v malej dedine kuchyňu, hlavne z personálneho a finančného
dôvodu, preto Vás chceme požiadať, ak môžete, podporte školskú kuchyňu tým, že budete využívať jej
služby. Prispejete tým k zachovaniu jedálne. Budeme sa snažiť Vám vychádzať v ústrety a reagovať aj
na vaše nápady, alebo návrhy. V budúcnosti plánujeme širšie využitie kuchyne v prospech obyvateľov
obce. Možno nemáte v škole svoje deti, vnúčatá, ale ak sa zruší jedáleň, postupne sa zruší aj škola, ŠKD
(družina) a celá obec začne upadať. Toto určite nikto z nás nechce a našou dennodennou snahou je
zachovať školu. Tým, že v nej pracujú obetaví zamestnanci, ktorým záleží na zachovaní školy v obci,
škola prosperuje a veríme, že aj bude.
Nevzdáme sa, bojujeme!
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ŠKOLSKÁ KUCHYŇA PRED REKONŠTRUKCIOU

.

ŠKOLSKÁ KUCHYŇA PO REKONŠTRUKCII
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POĎAKOVANIE ZAMESTNANCOM ŠKOLY

V minulom školskom roku sme sa rozlúčili s našimi dlhodobými zamestnankyňami p.
kuchárkou Máriou Bujňákovou a p. upratovačkou Veronikou Matiovou, z dôvodu odchodu do
starobného dôchodku. Týmto im chceme poďakovať za ich kvalitne vykonanú prácu v ZŠ s MŠ
Krásna Lúka. Taktiež im patrí vďaka za pomoc pri rôznych obecných aktivitách, kde boli veľkým
prínosom. Našu školu opustila aj veľmi obľúbená p. učiteľka Mgr. Erika Koľová, ktorú čakajú
radostné chvíle na materskej dovolenke. Aj jej chceme týmto poďakovať za dobré srdce a za
zodpovedný prístup k práci aj nad rámec svojich pracovných povinností a popriať veľa zdravia
a rodinnej pohody.
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PATRÍME MEDZI DVADSIATKU ŠKÔL NA SLOVENSKU
(Jana Slamená)
Občianske zduženie Živica v roku 2016 založilo program pre environmentálnu a etickú
výchovu- Komenského inštitút, vďaka ktorému sa snaží prispieť k zmene školstva nie zhora, ale
zdola od tých najpovolanejších – učiteľov a riaditeľov. Ich presvedčením je, že „skvelí učitelia
vytvárajú skvelé školy „ Ako to všetci vnímame, v dnešnej rýchlej dobe už nestačia naučené
poznatky, práca s počítačom a vedomosti jednotlivca. Toho je dostatok. Do popredia sa dostávajú
omnoho dôležitejšie zručnosti a to tímová práca, kreativita, komunikácia, vystupovanie na
verejnosti ... Ak chceme pripraviť naše deti pre budúci trh práce, práve tieto zručnosti
potrebujeme v žiakoch rozvíjať. Nie je to samozrejmosť, preto Komenského inštitút tento rok
usporadúva už v poradí 6. ročník Ročného vzdelávacieho programu práve pre zanietených
pedagógov otvorených pre zmenu a inovácie. Naša škola/učiteľka našej školy Mgr. Jana Slamená
s projektom „ Šťastný v objatí prírody“ bola spomedzi všetkých uchádzačov zo Slovenska
vybratá medzi 20tku najúspešnejších uchádzačov. Projekt zahŕňa celoročné vzdelávanie pre
učiteľa, ktorý zároveň spolu so svojimi kolegami počas roka pracujú na školskom projekte.
Cieľom nášho projektu je zlepšiť klímu v škole a pretvoriť s pomocou rodičov a žiakov jednu
z tried na prírodnú triedu. Projekt sme odštartovali rodičovským združením a počas septembra
nasledovali rôzne aktivity so žiakmi smerujúce k uvedomeniu si, že učenie sa v prírode, sila
a pokoj, ktorý nám dáva sa oplatí vnímať, čerpať z nej a chrániť. A keďže nie je možné učiť sa
stále vonku, my sa pokúsime priniesť prírodu do našej triedy. Čaká nás mnoho aktivít medzi nimi
aj tvorivé dielne navrhovanie novej triedy, finančné zbierka, kde naši mladí žiaci preukážu svoje
schopnosti a pripravenosť na život. Verím, že aj vy budete ochotní prispieť tým svojim kúskom
a vložiť do budúcej generácie nádej pre lepší život.
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OBECNÁ A ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
V minulom čísle občasníka sme Vás informovali o obecnej knižnici, ktorej knihy si našli domov
práve v tunajšej základnej škole a tešia sa veľkej obľube detí. Podarilo sa nám zakúpiť aj pár nových kníh
v hodnote 600 €, ktoré čakajú možno aj na Vás. Pre našich žiakov je knižnica otvorená každý pondelok,
pre Vás občanov každý prvý pondelok v mesiaci od 14:30 do 15: 30 hod.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY ŠKOLY
V letnom a jesennom období škola organizovala viaceré mimoškolské aktivity pre rôzne vekové
kategórie. Snahou bolo podporovať v obci kultúrne, cirkevné, športové a iné podujatia. Aj napriek tomu,
že sme malotriedna, neplnoorganizovaná škola, naši žiaci sú aktívni a spolu s rodičmi spolupracujú so
školou a podporujú mimoškolské aktivity. Je pravdou, že počet žiakov klesá, ale robíme všetko preto,
aby sme školu v obci udržali. Ďakujeme aj obyteľom obce Bajerovce, že ich deti navštevujú našu školu.
Vyjadrujeme vďaku miestnym mladým farmárom, včelárom a iným dobrovoľníkom, ktorí s nami
spolupracovali: Jankovi Novysedlákovi, Majke Bujňákovej, p. Vendelínovi Smetanovi, p. Emilovi
Novysedlákovi za spoluorganizovanie podujatia pre tri školy (Poloma, Šarišské Dravce, Krásna Lúka)
s názvom Farmársky deň detí. Týmto sa chcem ešte poďakovať zamestnancom školy, poslancovi Petrovi
Novysedlákovi, bývalému žiakovi Adriánovi Nehilovi, p. Jozefovi Marušovi, zamestnancom obecného
úradu a ostatným obyvateľom obce za pomoc pri realizovaní týchto akcií. Veľká vďaka patrí animátorom,
ktorí nám vypomáhali na stanovištiach počas školských akcií. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí sa snažili
sponzorsky podporiť rôzne podujatia, ale hlavne Deň rodiny, vďaka čomu sme mohli obdariť každú
rodinu, ktorá sa zapojila do súťaží. Ďakujem učiteľom, ktorí vyzbierali sponzorský dar na p. Gizku Oňovú
vo výške 750 €. Vďaka patrí aj všetkým ostatným sponzorom.
Ďakujeme aj vám, milí rodičia, že s nami spolupracujete a podporujete nás. Ďakujeme!

V nasledujúcej časti vás oboznámime s podujatiami, ktoré boli organizované školou v spolupráci
s obecným úradom.
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DEŇ RODINY
Pre deti z celej obce boli pripravené rôzne zaujímavé stanovištia, kde mohli súťažiť spolu
s rodičmi. Každé stanovište bolo netradičné a malo svoju animátorku. Navštívila nás aj p. Gizka Oňnová,
ktorá nás zabavila a aj pospievala. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom a animátorom, ktorí pomáhali.
Hlavne študentom z Gymnázia Lipany a záchranárom pod vedením Gitky Sekerákovej.
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SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ VÝLET SO ZŠ S MŠ POLOMA
Trasa: Levočská hora, Galéria Dobrá Hračka v Tatranskej Lomnici, zábavné centrum vo Svite
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FARMÁRSKY DEŇ DETÍ
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BEH DEMIANKOU
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ŠENVIŽSKE DOŽINKY

EXKURZIA VO VYŠNOM SLAVKOVE
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ÚCTA K STARŠÍM
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Boh nám požehnal vnúčatá.
Sú nádherné. Sú darom Božím.
Preto za ne denne Bohu ďakujem.
Zároveň Ho i prosím o múdrosť,
aby tieto deti boli pripravené pre život.
Aby od svojich rodičov a odo mňa,
starej mamy, starého otca vedeli, kto je Boh,
kde Ho treba hľadať a o čom sa s Ním rozprávať.
Aby moje vnúčatká a mnoho iných detí,
ktoré mám možnosť osloviť, vedelo, že byť
v Božej ruke je dar najvzácnejší,
že Boh vždy a všade ochráni a nikdy neopustí.
A prosím za nás všetkých,
aby sme vedeli našim deťom i vnúčatám
odovzdať vzácne dedičstvo osobnej viery v Boha,
ktoré je založené na skutočnej dôvere v Neho.
Len takto môžu byť naše deti ochránené od zlého.
Všetko dobré praje kolektív pedagógov a všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ Krásna Lúka
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