
Nech je koniec  skvelým  začiatkom! 

Skončil sa rok 2012. Priniesol všeličo, no zvládli sme ho a sme tu. 

Čo nás čaká v tomto ďalšom? 

Na čo sa máme tešiť a na čo si dávať pozor? 

V dnešnom svete nie je jednoduché  žiť, byť úspešný a ešte aj šťastný – ale dá sa to. Veľa vecí 

ovplyvniť nevieme, ale mnohé závisia od nás, našich rozhodnutí, našej vôle. 

Január je veľmi dôležitým mesiacom v živote školy. Učitelia hodnotia polročnú prácu svojich 

žiakov. Nebude to inakšie ani tento rok. Všetci držíme palce najmä našim prvákom, ktorí   

dostanú hodnotenie po prvý raz a samozrejme aj našim deviatakom, ktorí už musia 

zmobilizovať všetky sily, aby sa dôkladne pripravili na Testovanie deviatakov a aj na odchod 

na stredné školy. 

Popri týchto úlohách pedagógovia spolu so žiakmi pripravia na 17. januára 2013 Deň 

otvorených dverí s témou My a Pavol Dobšinský, kedy očakávame rodičov, starých 

rodičov, aby sa prišli pozrieť na to, ako  v škole pracujeme. V tento deň slávnostne otvoríme  

školskú knižnicu (s viac ako 10 000 knižnými titulmi) ako dôležitý zdroj informácií, ktorú 

budeme využívať na rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov a organizáciu rôznych 

aktivít. V tento deň v škole privítame vzácneho hosťa – spisovateľa  Petra Glocku. 

Na návštevu našej školy a Deň otvorených dverí srdečne pozývame aj rodičov, ktorí sa už 

rozhodli zapísať svoje dieťa do prvého ročníka našej školy, ale aj tých, ktorí sa ešte 

rozhodujú,  ktorá škola bude pre ich dieťa tá najlepšia. Osobne sa môžu presvedčiť o tom, ako 

sa v našej škole pracuje - ako sa deti učia cudzie jazyky od prvého ročníka, aký význam majú 

hodiny konverzácie už na prvom stupni školy a ako vedia žiaci počas vyučovania 

komunikovať so zahraničným lektorom, ktorý u nás pracuje od začiatku školského roka 

a prispieva k zlepšeniu komunikačných zručností žiakov v anglickom jazyku. Rodičom 

ukážeme prácu v klasických triedach, v odborných a multimediálnych učebniach. Budú môcť 

vidieť vyučovanie s využitím interaktívnych tabúľ a digitálnej techniky, prezentácie projektov 

žiakov jednotlivých tried, dramatizáciu najobľúbenejších rozprávok a interaktívne divadlo, 

maľované čítanie rozprávok v cudzom jazyku a mnoho ďalších aktivít. Slávnostný zápis 

do 1. ročníka našej školy sa uskutoční 6. februára 2013 od 14.00 do 16.00 hod. 

v priestoroch školy. Rodičia, ktorí sa tento deň nemôžu so svojím dieťaťom zúčastniť zápisu, 

môžu tak urobiť v pracovných dňoch v termíne do 15. februára 2013 na riaditeľstve školy. 

V spolupráci so žiackym parlamentom už pripravujeme aj ďalšie podujatia, z ktorých jedna  

sa uskutoční už vo februári – karneval pre žiakov školy. 

Ja žiakom, rodičom našich žiakov, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy 

želám, aby boli čo najpozitívnejší, aby mali odvahu a silu meniť, začínať a pokračovať, snívať 

a realizovať sny v práci i v osobnom živote. A hlavne tešiť sa aj z maličkostí, z lásky k sebe 

i k ostatným. 

Pevné zdravie a veľa šťastia v novom roku! 

 RNDr. Peter Nôta 

 riaditeľ školy 
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