Základná škola s materskou školou,
Krásna Lúka 142
1/2022
školský občasníček
,,ŽIVOT TI PONÚKA KRÍDLA, ŠKOLA TI ICH MÔŽE
ROZPRESTRIEŤ, ALE LIETAŤ UŽ MUSÍŠ SÁM.“
MÔŽE ROZPRESTRIEŤ, ALE LIETAŤ UŽ MUSÍŠ SÁM.“
„ŽIVOT TI PONÚKA KRÍDLA, ŠKOLA
TI ICH HISTÓRIOU
PRIEREZ
MÔŽE ROZPRESTRIEŤ, ALE LIETAŤ UŽ MUSÍŠ SÁM.“
MÔŽE ROZPRESTRIEŤ, ALE LIETAŤ UŽ MUSÍŠ SÁM.“

ŠKOLY

V nasledujúcej časti sa s vami radi podelíme so spomínanými úspechmi našich
žiakov, projektami a aktivitami školy za posledné roky. Je ich neúrekom, preto sme ich zoradili
do tabuľky.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým učiteľom, nepedagogickým zamestnancom školy
za veľmi dobre vykonanú prácu a výbornú spoluprácu, pretože neraz robia na úkor svojho
voľného času a záleží im na našej škole. Je v našom spoločnom záujme udržať školu v obci
a veríme, že spoločne s OcÚ Krásna Lúka sa nám to aj podarí. Na dosiahnutých úspechoch je
vidieť, že máme šikovných žiakov aj napriek tomu, že navštevovali malotriednu školu.

Šk. rok / počet
žiakov
2007/2008
31 žiakov

Úspechy

Zaujímavosti

Projekty



Šaliansky Maťko – súťaž
v prednese povestí Denisa Berdisová sa umiestnila
na 2. mieste v okresnom kole, Soňa
Kušnírová na 1. mieste v obvodnom
kole v Šar. Dravciach,
žiačka
Daniela Bujňáková sa umiestnila na
2. mieste v školskom obvodovom
kole. Žiačka 4. ročníka,
Petra
Kandráčova, získala 2. miesto
v kategórii školského, obvodového
kola.
 Hviezdoslavov Kubín – súťaž
v prednese poézie a prózy
– Denisa Berdisová
na
obvodovom kole na 1. mieste
a na okresnom kole na 3.
mieste,
Barbora Novysedláková na 2.
mieste
v obvodnom kole
v kategórii poézia,
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2008/2009
37 žiakov

Pytagoriáda – 3 žiaci na
okresnom kole, t.j. z 3.roč. 2
žiaci a zo 4. roč. 1 žiak,
umiestnenie- 2. miesto – žiak 3.
roč. P. Ridilla, 3. miesto žiačka
3. roč. A. Kupčíková
„Kde bolo, tam bolo“ /literárno
– výtvarný kvíz/ naša škola sa
umiestnila na 4. mieste

Prezentácia na mimoškolských
súťažiach:
V školskom roku 2008/2009 sa žiaci
zúčastnili týchto mimoškolských aktivít
a súťaží:


Šaliansky Maťko – súťaž
v prednese povestí -

Jozef Kušnír – 3. miesto v 1.
kategórii
Soňa Kušnírová – 1. miesto
v školskom kole v Šarišských
Dravciach
a
3.
miesto
v okresnom kole v Lipanoch
Peter Ridilla – 3. miesto v 2.
kategórii a cenu sympatie


Hviezdoslavov Kubín –
súťaž v prednese poézie
a prózy –

Denisa Berdisová – 1. miesto
v Šarišských Dravciach
Denisa Berdisová – 2. miesto na
okresnom kole v Sabinove
Jozef Kušnír – 2. miesto
v Šarišských Dravciach
Soňa Kušnírová 1. miesto
v školskom kole v Šarišských
Dravciach
 Pytagoriáda – 3 žiaci na
okresnom kole, t.j. 3.roč.
1 žiak – Maroš
Novysedlák 5. miesto
4. roč. 2 žiaci - P. Ridilla 5.
miesto, A. Kupčíková 12.
miesto
 „Na
kolesách
hravo
zdravo – v Rožkovanoch –
1. miesto v 1. kategórii
v korčuliarskej disciplíne.

2009/2010
34 žiakov
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Hviezdoslavov Kubín –
súťaž v prednese poézie
a prózy – Soňa Kušnírová
– 1. miesto v obvodnom
kole
v Lipanoch a 1.
miesto

1.9.2008 - Zriadenie
ŠKD (družiny)
a ŠSZČ (teraz CVČ
– Centrum voľného
času)
ŠKD malo 2
oddelenia a viedli ich
učitelia ZŠ bez
nároku na odmenu
(doobeda vyučovanie
v ZS a popoludní
v ŠKD)






2010/2011
28 žiakov



na okresnom kole v
Sabinove
„Na kolesách hravo
zdravo – v Rožkovanoch –
1. miesto v 1. kategórii
Marián
Kormoš
v disciplíne
Kolobežky
a Ján Novysedlák 1. miesto
a Milan Klembara 1. miesto
v II. kateg.
Futbalový
turnaj
v Lipanoch – 4. a 5. miesto
Kde bolo tam bolo –
literárno-výtvarná
súťaž
(družstvo Lúče slnka) 4.
miesto
a 3.
miesto
Michaela Bujňáková
Hviezdoslavov Kubín –
súťaž v prednese poézie
a prózy –

Nové vybavenie tried
nábytkom: stoličky,
lavice, keramické
tabule

Dorota Štieberová – 3. miesto
na okresnom kole v Sabinove
 Šaliansky Maťko – súťaž
v prednese povestí na
okresnom kole 3. miesto
Diana Kaperáková





2011/2012
33 žiakov
1 žiačka sa
odsťah. do
Popradu)
32 žiakov



„Na kolesách hravo
zdravo – v Rožkovanoch –
1. miesto v 1. kategórii
Marián Kormoš a 3. miesto
Peter Kandráč v disciplíne
Kolobežky.
Slávik
Slovenska
–
Katarína Sekeráková 1. roč.
(čestné uznanie)
Kde bolo tam bolo –
literárno-výtvarná
súťaž
v Lipanoch 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín –
súťaž v prednese poézie
a prózy –

Dorota Štieberová – 2. miesto
na okresnom kole v Sabinove
 Šaliansky Maťko – súťaž
v prednese povestí na
okresnom kole 3. miesto
Diana Kaperáková


„Na kolesách hravo
zdravo – v Rožkovanoch –
2. miesto v II. kategórii
Marián Kormoš a 3. miesto
v I. kategórii Damián
Štieber
v disciplíne
(korčule
a kolobežky),
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2012/2013
30 žiakov

-

-

-

-

-

-

2013/2014
27 žiakov
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Daniela Novysedláková 3.
miesto
Pytagoriáda
–
Peter
Kandráč – úspešný riešiteľ
Kde bolo tam bolo –
literárno-výtvarná
súťaž
v Lipanoch

Hviezdoslavov Kubín – súťaž
v prednese poézie a prózy –
Karolína Bujňáková 3. miesto
na okresnom kole v Sabinove
Šaliansky Maťko – súťaž
v prednese povestí zúčastnili sa
Dorota Štieberová a Karolína
Bujňáková
„Na kolesách hravo zdravo“ –
v Rožkovanoch – 3. miesto v I.
kategórii Samuel Matija 3.
miesto
Nina
Kaperáková
a Damián Štieber 1. miesto v I.
kategórii
Slávik Slovenska – čestné
uznanie Marián Bujňák 4. roč.
a Marián Kandráč 2. roč.
Pytagoriáda – Peter Kandráč
(úspešný riešiteľ)
Kde bolo, tam bolo – účasť na
literárno-výtvarnej súťaži
Požiarnická súťaž (CVČ) - 1.
miesto v kategórii chlapcov a 3.
miesto v kategórii dievčat
Okresné kolo v súťaži Plameň
v Brezovici – 11. miesto
Miniplaybackshow – (súťaž
v playbacku piesní a skupín) 3.
miesto
Strom života – 1. miesto za
projekt Týždeň pre Zem
Šaliansky Maťko – okresná
súťaž v prednese povestí (1.
miesto Karolína Bujňáková)
Naj chlapec – Naj dievča –
súťaž v Lipanoch
2. miesto Samuel Matija
Slávik Slovenska – okresná
súťaž v speve
(2. miesto Marián Kandráč),
Na kolesách hravo zdravo –
športová súťaž 1. miesto Martin
Bača a 2. miesto Damián Štieber
DHZ – Plameň 7. miesto (mladí
hasiči)
Strom života – Tajomstvo
stromu
ocenenie
Katarína
Sekeráková

Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
2013
Vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov materských
škôl ako súčasť reformy
vzdelávania
(4 publikácie Jar, Leto,
Jeseň, Zima +
programovateľná hračka včielka Bee bot )

Od 01.01.2013 ZŠ
s MŠ sa stala
právny subjekt

. Elektronizácia
vzdelávacieho systému
regionálneho školstva
2014
(Vybavenie
materskej školy digitálnym
setom: interaktívna tabuľa,
notebook a farebná
tlačiareň.

2014/2015
33 žiakov









Šaliansky Maťko – okresná
súťaž v prednese povestí (2.
miesto M. Bača)
Naj chlapec – Naj dievča –
súťaž v Lipanoch
1. miesto Samuel Matija
a Radoslava Kušnírová Cena
poroty
Slávik Slovenska – okresná
súťaž v speve
(2. miesto M. Bača)
Miniplaybackshow – (súťaž
v playbacku piesní a skupín) 3.
miesto
„Kde bolo,
tam bolo“ –
literárny kvíz súťaž v okrese 1.
miesto
Na kolesách hravo zdravo –
športová súťaž 2. miesto Mário
Sekerák, 2. miesto a 2. miesto
D. Štieber

Hokejový
zápas
v Poprade
v spolupráci
s rodičmi a starými
rodičmi
(playoff),
exkurzia po ľadovom
štadióne, rozhovor
s primátorom mesta
Poprad, darčeky od
primátora
 Športové
popoludnie
s rodičmi
v rámci Dňa
rodiny
(turnaj vo
futbale




2015/2016
30 žiakov









2016/2017
35 žiakov



„Deti deťom“ výroba vian.
pohľadníc
z recyklovaného
papiera 5. miesto
v celoslovenskej súťaži
Šaliansky Maťko – okresná súťaž
v prednese povestí 3. miesto
Radoslava Kušnírová
Hviezdoslavov Kubín 2. miesto
na okresnej súťaži Martin Matija
Naj chlapec, naj dievča (okresná
súťaž v Lipanoch)– 3. miesto
Lucia Sekeráková
a Sofia
Bujňáková 3. miesto
Slávik Slovenska – okresná súťaž
v speve
3. miesto Lucia Sekeráková

Naj chlapec, naj dievča –
diplom za účasť v súťaži

Šk. výlet:
Belianska
jaskyňa,
Múzeum
TANAPu,
Štrbské
pleso,
Šenvižske
dni
(program
detí)

Šk. výlet: Svidník
detské
dopravné
ihrisko,
Stropkov
ZOO
a prehliadka
historických
miest
z 2. sv. vojny

Výlet: Skalnaté
Pleso, Tricklandia
Deň rodiny



Liga proti rakovine
– zapojenie sa do
projektu
(vyzbierané 109,50
€)
Datalan
–
prenájom
Licencie Samsung School (
20 tablet a 1notebook
a Upgrade Wifi pripojenia
na 5 rokov)
Zapojenie sa do projektu:
Schooldance (nácvik tanca ,
kamera
a spracovanie
tanečného videa)
Úprava
šk.
dvora:
vysádzanie
kvetín
a spoznávanie
liečivých
bylín
Projekt:
Máme
radi
Slovensko
(mapovanie
liečivých bylín v okolí obce
pomocou tabletou a ich
následné spracovanie)
AMV
Aktivizujúce
metódy vo výchove (ZŠ,
MŠ, ŠKD)
Elektronizácia
vzdelávacieho
systému
regionálneho školstva
Moderné vzdelávanie –
digitálne vzdelávanie pre
všeobecno
–vzdelávacie
predmety
Akvizujúce metódy vo
výchove
2016 - Vidím ako rastieš
(nákup fóliovníka
a drevených posedov na šk.
dvor, vysadenie ovocných
stromov) dotácia 400€

______________________
2017/2018
Tesco – nadácia Pontis 2.
miesto
600€
Sabi: pieseň 2. miesto 200€
Nadácia Volkswagen –
„Pomáhame ďalej“:
Z 1300 projektov bolo
vybratých 10) 1. miesto
formou hlasovania – výhra
auto na 1 rok + pohonné
látky
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2017/2018
33 žiakov







2018/2019

Ľahká atletika ŠKD
Hornotoryského regiónu
(diplom za výborný výkon)

Slávik Slovenska – Sofia
Bujňáková 1. miesto
v okresnom kole
Hviezdoslavov Kubín – Sofia
Bujňiková 3. miesto
v okresnom kole
Pytagoriáda – 5. miesto
v okresnom kole Ján Diabolko
„Mini playback show“ – 1.
miesto v kateg. skupina 1.
miesto v kateg. Jednotlivec
(Sofia Bujňáková)



Hviezdoslavov Kubín – 2.
miesto v okresnom kole Sofia
Bujňáková



Slávici z lavice – 1 miesto
v okresnom kole
Naj chlapec, naj dievča – 3.
miesto Adrián Nehila, 3. miesto
Sofia Bujňáková
Mini playback show – 1.
miesto v kateg.
skupina

31 žiakov




Návšteva Betánie:
Realizácia
vystúpenia pre
starých ľudí.
Budovanie úcty
a rešpektu ku starým
ľuďom.

26.11.2019 – TV JOJ
v škole
7.4.2019 – Triedenie
odpadu
program
v sále OcÚ
- Deň živých zvierat
na šk. dvore
- Šenvižske dni
(program)
Festival
v Bajerovciach
(vystupovanie)

Tvorba
propagačných
materiálov na prezentáciu
školy
v Košiciach
–
spolupráca s O. Kandráčom
2017 - U dedka na
gazdovstve (vybudovanie
Gazdovské dvora na
školskom dvore pri MŠ)
dotácia 500€
Nadácia Volkswagen
Slovakia – Bezpečne na
cestách
Vybavenie dopravného
ihriska
2017
Náš projekt „Jazda
históriou“ získanie
dotácie 3000 € na
vybavenie dopravného
ihriska: dopravné značky,
semafory, ochranné
pomôcky pre deti (vesty,
prilby, chrániče), odrážadlá,
kolobežky atď.
Zapojenie sa do projektu
Tvorba cyklomapy Dolný
Šariš deťom

1. miesto v kateg. Jednotlivec
Sofia Bujňáková
2. miesto v kateg. Jednotlivec
Soňa Kušnírová

2019/2020
28 žiakov
(z toho 1 žiak
z Vislanky, 2
z Bajeroviec)

2020/2021
20 žiakov
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Ocenenie za mladého tvorcu
v kreslení Aneta Kandráčová
Súťaž v Lipanoch „Naj
chlapec, naj dievča“ – 1. miesto
(Adrián Nehila)

Súťaže boli pozastavené, preto
uvádzame aktivity, ktoré boli
zrealizované v rámci možností:
 Covid 19 – online vzdelávanie

- Hornotoryský beh
Demiankou
- Beseda pre rodičov
s hosťami na tému
Rodina je iná?
- Vianočná burza
(výroba a predaj
vian. výrobkov pri
kostole
-vystúpenie na
Hasičskom plese
(súťaže, hry)
spolupráca s DHZ

Projekt Milka agro – Sabi
pieseň 3. miesto (200€
poukážka na nákup
kancelárskych pomôcok pre
deti)
Strom života – výroba erbu
pre školu
2019 - Bio na tanieri alebo
odskočme si do prírody
(vysadenie a spoznávanie
liečivých bylín na školskom
dvore) dotácia 250€
Projekty:
Múdre hranie – dotácia
500€



„Naj snehuliak“: súťaž počas
online vzdelávania (podpora
pohybu u žiakov)
 Jarná škola – vyučovanie počas
jarných prázdnin
 Vianočná besiedka – tvorba
DVD do rodín žiakov
 Sokoliari (prehliadka s
odbornou prednáškou na
miestnom ihrisku)
 beseda s policajtami na tému
ŠIKANA
 Exkurzia Ľubovniansky hrad,
Skanzen a Stredoveký tábor
 Blahoželanie jubilantom
 Vystúpenie na festivale
v Bajerovciach
 Výroba detských motivačných
informačných značiek na
turistický chodník na Čiernu
kopu v spolupráci
s občianskym združením
Otcova cingalka

Recykluj a vyhraj: 1.
miesto
200 €
Vybavenie školskej
jedálne: dotácia 5.000 €

TOHTOROČNÉ ÚSPECHY A AKTIVITY ZŠ S MŠ KRÁSNA LÚKA
Život v materskej škole v šk. roku 2021/2022

Úcta k starším
V októbri si deti MŠ pripravili pre svojich starých rodičov pri príležitosti „Úcta k starším“
vystúpenie „S láskou babičke a deduškovi“. S deťmi sme nacvičili krátke ľudové pásmo, ktoré
sme starkým sprostredkovali prostredníctvom videonahrávky uverejnenej v súkromnej skupine
na messengeri, z dôvodu protiepidemiologických opatrení. Pásmo obsahovalo ľudové piesne,
riekanky, vyčítanky, ľudové hudobno-pohybové hry, taktiež pohybovú improvizáciu na klasickú
ľudovú pieseň a modernú ľudovú pieseň.
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Deň materských škôl
V novembri sme si spolu s deťmi v MŠ pripomenuli sviatok všetkých materských škôl
a spoločne tento sviatok oslávili aktivitou pod názvom „Super deň materských škôl – pyžamková
párty“. Deti si počas tohto dňa spoločne zatancovali, zaspievali si hymnu materských škôl,
podieľali sa na príprave bábovky, ktorou následne ponúkli pani učiteľky v ZŠ , pracovný kolektív
na obecnom úrade v Krásnej Lúke a tiež rodičov, ktorí si ich prišli popoludní do MŠ vyzdvihnúť.
Deti spoločne s pani učiteľkou strávili deň v pyžamách a mali z toho obrovskú radosť. Domov si
odniesli kopec zážitkov.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4.
november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská
opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť
a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej
počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si
myslia, že sa len hrali.“
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Sviatok sv. Mikuláša
V decembri sme si spolu s deťmi MŠ pripomenuli sviatok svätého Mikuláša. Sv. Mikuláš nás
prišiel osobne navštíviť a obdaroval nás sladkým prekvapením. My sme mu na oplátku
zarecitovali a veselo zaspievali.
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Predvianočné trhy
Pred vianočnými sviatkami sa v našej MŠ uskutočnili predvianočné trhy, ktoré pripravili pani
učiteľky pre deti, ako odmenu za ich polročné úsilie robiť dobré skutky, byť láskaví k rodičom,
starým rodičom, súrodencom aj kamarátom v škôlke. V tejto aktivite sa deti v rámci finančnej
gramotnosti oboznámili s eurom a upevnili si vedomosti o hodnote peňazí a spôsobe ich použitia.

Fašiangy turíce...
Vo februári sa deti z MŠ zúčastnili spolu so žiakmi ZŠ fašiangového sprievodu po obci, kde
ako masky medvedíkov navštívili pracovný kolektív na obecnom úrade a pani predavačku
v miestnych potravinách.
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Návšteva v ZŠ
V marci deti predškolského veku navštívili 1. a 2. ročník ZŠ kde sa zúčastnili na vyučovacích
hodinách matematiky a slovenského jazyka . Pani učiteľka si pre našich predškolákov pripravila
nádherné aktivity na precvičenie matematických predstáv a upevnenie vedomostí z oblasti jazyka
a komunikácie. Deťom sa tento deň veľmi páčil a odniesli si krásne medaily za šikovnosť.

Krásnolúcka Meduška
Posledný marcový deň sa konala „Krásnolúcka Meduška“. Na tejto aktivite deti prednášali básničky,
ktoré sa naučili doma s rodičmi. Ako hosťa si pozvali pani riaditeľku, pre ktorú si pripravili
pozvánku a osobne jej ju zaniesli. Toto podujatie otvorila pani riaditeľka básňou od Ľudmily
Podjavorinskej „Žabiatko“.
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Lenka Strelcová

Život v základnej škole v školskom roku 2021/2022 – MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Škola sa zapája do rôznych mimoškolských aktivít organizovaných obcou, občianskymi
združeniami a inými inštitúciami. Snahou zamestnancov školy je zastrešovať aj kultúrnu, športovú,
duchovnú a enviromentálnu zložku v obci. V tomto šk. roku sa žiaci a zamestnanci školy zapojili
do nasledujúcich aktivít.
BEH DEMIANKOU
Odštartovanie bežcov a príprava športových aktivít pre deti.
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PREZENTÁCIA KNIHY S NÁZVOM KRÁSNA LÚKA
Škola vytvorila program aj na toto obecné podujatie, ktoré moderovala pani riaditeľka
Kormošová.

ÚCTA K STARŠÍM POČAS COVIDU 19
Žiaci vytvorili program, ktorý prezentovali cez miestny rozhlas. Následne obdarovali seniorov
v obci vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Zo včelieho vosku ich pripravil náš bývalý žiak
Adrián Nehila.
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SADENIE LÍP NA CINTORÍNE
Ďakujeme miestnym včelárom za príležitosť vyskúšať si sadenie stromov. Niektorí chlapci by
veru tromfli aj starších mládencov, takí boli zanietení do práce. Len tak ďalej!

ČISTENIE OKOLIA ŠKOLY
Nie je nám ľahostajná príroda, preto čistíme, upratujeme, sadíme ...
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ZBER SABI VIEČOK A TETRAPAKOV
Takto sme si poradili so zberom. Ďakujeme rodine Bačovej za poskytnutie priestorov na
uskladnenie tetrapakov. Vyhrali sme 1. miesto – 200 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
zberu.

SV. MIKULÁŠ ROBÍ RADOSŤ INÝM
V školskej jedálni čerstvo napečené medovníčky žiaci rozniesli osamelým ľuďom. Veríme, že
im urobili radosť.

KAPLNKA SV. VENDELÍNA NA VIANOCE TEŠILA PÚTNIKOV A TURISTOV
Učitelia so žiakmi vytvorili Betlehem. Ďakujeme okoloidúcim za prednesené úprimné prosby,
za ktoré bola obetovaná sv. omša. Taktiež ďakujeme za pomoc Marekovi Berdisovi a jeho
spolupracovníkom za prevoz Betlehema. Jazda na vlečke bola zážitkom.
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SI PRIPRAVENÝ DO ŽIVOTA? Súťaž v zručnostiach a sebaobslužných činnostiach
Školská súťaž spočívala v praktických činnostiach, ktoré žiaci bežne potrebujú do života
(umývanie riadu, šnurovanie, vešanie prádla, prevliekanie pančúch, ponožiek atď.). Diplomov
bolo veľa. Každá disciplína bola ocenená osobitne.
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FAŠIANGY V OBCI
Tohtoročný karneval mal fašiangovú podobu. Žiaci sa spoločne s učiteľmi prešli po obci vo
fašiangovom sprievode, kde im na harmonike hral Adrián Nehila. Aj takto chceli prispieť k veselšej
nálade v obci. Masky boli vyhodnotené v škole učiteľmi, ale aj cenou sympatie od náhodných
okoloidúcich obyvateľov. Nebolo dôležité zvíťaziť, ale zabaviť sa a potešiť iných.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Súťaž v prednese dopadla takto: 1. miesto Lea Šašalová, 2. miesto Milan Kušnír a Patrícia
Kušnírová a 3. miesto: Veronika Lojová a Nikola Novysedláková. Blahoželáme výhercom.

DEŇ UČITEĽOV
Tohtoročný Deň učiteľov sme oslávili všetci, ktorí sa podieľajú na chode školy.
Ďakujeme p. starostovi za prejavenú úctu a povšimnutie. Úctu budeme vštepovať deťom
iba vtedy, ak ju uvidia na nás dospelých.

18

STRIHANIE OVOCNÝCH STROMOV
Starostlivosť o ovocné stromy nám prišiel prezentovať Jožko Dzurus. Ďakujeme za hodnotné
informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

TVORBA KOMPOSTOVISKA
V školskom klube deti spoločne s p. učiteľkou J. Slamenou vyrobili kompostovisko, ktoré
využíva prevažne školská kuchyňa.
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Kaplnka sv. Vendelína – Veľká noc
Miestny stolár Peter Kušnír vyrobil pre školu drevený kríž, ktorý jeho dcéra Patrícia dotvorila
umučením. Vzniklo veľmi pekné dielo otca a dcéry, ktoré bude prístupné pre turistov, pútnikov
v Kaplnke sv. Vendelína. Zoberte svoje deti, rodiny, blízkych a zastavte sa tam načerpať
duchovnej posily. Duchovný otec posvätil kríž počas krížovej cesty, ktorú sa modlili naše deti
so svojimi rodičmi, starými rodičmi. Ďakujeme vám za ochotu a pomoc.

V závere sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na aktivitách organizovaných
školou. Zvlášť chceme vyjadriť vďaku Kataríne Sekerákovej a Lucii Sekerákovej za pomoc
pri rôznych kultúrnych podujatiach realizovaných v minulom šk. roku. Taktiež aj ostatným
dievčatám z druhého stupňa ZŠ vyslovujeme vďaku.
Helena Kormošová

Na príspevkoch spolupracovali: Helena Kormošová, Jana Slamená, Lenka Strelcová, Erika
Koľová
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