
Snehová  nádielka koncom marca potešila už len skutočných  milovníkov snehu a zimných športov. 

Ostatní  už  netrpezlivo  očakávajú  zlepšenie počasia – možnosť  jarných  výletov i prác v záhradkách. 

Snehová perina však nakrátko  zakryla  to, čo  cez zimné mesiace  človek povyhadzuje – plastové 

fľaše, zvyšky jedál,... Každú jar organizujeme  brigády na odstránenie tohto odpadu.  Pevnou  

súčasťou  školského vzdelávacieho programu našej školy je environmentálna výchova, ktorú   sme 

zapracovali do jednotlivých  učebných predmetov tak, aby sme na žiakov vplývali celý rok. V apríli 

však pripravujeme už tradične niekoľko  akcií, ktoré   majú viesť našich žiakov k úcte k prírode, 

k zodpovednému správaniu sa  v nej. Vždy je jednoduchšie škodám predchádzať ako napravovať ich.  

Neviem, či  stačia tieto aktivity, zdá sa mi, že  máme okolo seba veľa ľahostajných  ľudí, ktorých  

nezaujíma, čo sa okolo nich deje.  My si však našu školu skrášlime a budeme sa snažiť postaviť ešte 

dlhšieho plastového hada ako vlani a tým  odstrániť z prírody množstvo plastových fliaš. 

 V tomto mesiaci   sa objavia na cestách aj bicykle. Je načase pripomenúť žiakom, ako  má byť bicykel 

vybavený a ako sa majú správať na cestách, aby sa z výletu  vždy vrátili domov zdraví a spomínali na 

krásne zážitky.  

12. apríl je dňom, keď v priestoroch našej školy i v blízkych telocvičniach privítame priaznivcom

volejbalového turnaja, ktorý sa stal za uplynulých 20 rokov spomienkou na  skvelú učiteľku, kolegyňu, 

nezabudnuteľnú matku manželku pani Evu Zacharovú a zároveň miestom na stretnutie priateľov, 

športovcov i fanúšikov. Aj na tento 21. ročník Memoriálu  Evy Zacharovej   očakávame  všetkých 

pedagógov i priateľov, ktorí  chcú spolu prežiť športový deň a zabaviť sa v kruhu  priateľov.  

Čas plynie veľmi rýchle a už tretí raz v tomto  školskom roku budeme   hodnotiť prácu našich žiakov. 

Potešíme sa z úspechov tých, ktorí sa snažia a upozorníme  na nedostatky tých, ktorí si  majú niečo 

opraviť, doplniť si vedomosti.  

Apríl je mesiacom s nestálym počasím, raz  slniečko teplučko hreje, raz  sa rozprší. S tým neviem nič 

robiť. Čo je však isté, že v mojej – našej škole  sa snažíme každý deň  poskytnúť našim žiakom 

plnohodnotné trávenie  času,  osvojovanie si vedomostí  rôznymi metódami a formovanie osobnosti 

žiakov podľa ich potrieb  a možností.  A ešte niečo – už v marci sa rozbehol dlhodobý turnaj žiakov 

i žiačok vo  florbale.  Naše deti  nielen pravidelne športujú v telocvični, ale sami si turnaj aj organizujú.  

Poďakovanie patrí najmä žiakom IX. A triedy a všetkým pedagógom, ktorí tieto aktivity našich žiakov 

zastrešujú. 
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