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A zasa je tu ten karnevalový čas. Čas plesov, karnevalov, masiek. Nie inak 
tomu bolo aj u nás v škole. Už dva týždne prebiehali prípravy na školský 
karneval – „maškarný bál“, ako sa tomu hovorilo kedysi, ktoré vyvrcholili 
23. januára, keď sa žiaci začali ráno hrnúť do budovy školy s batôžkami v 
ruke. Niektorým pomohli rodičia, starší prišli sami. A zrazu sa naši žiaci 
premenili na princezné, spidermanov, tigre, bačov, kuchárky, lekárov... 
Nechýbala ani známa Elsa, Japonka či Ander z Košíc. Po predstavení sa 
začala zábava masiek, ktorú prerušilo ich vyhodnotenie. Cenu si každý 
vybral sám z nášho školského výkladu. Nechýbala sladkosť a po dobrej 
tancovačke chutný guláš v školskej jedálni. Po skončení školskej akcie 
sa už naši žiaci tešia na nový – budúcoročný karneval.
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Dňa 21.02.2020 sme si pripomenuli Medzinárodný deň materinského 
jazyka a priebežne realizovali množstvo aktivít. Možno si myslíme, že 
materinský jazyk je samozrejmosť, že ho netreba oslavovať. Ale opak 
je pravdou. Keďže naši žiaci pochádzajú z dvojjazyčného prostredia, 
slovenčina ako keby bola pre nich cudzím jazykom. Jazyk, ktorý ich 
naučila mama a rozumejú mu, je rómsky jazyk v nárečovej podobe. 
Okrem toho, že pri hraní pexesa tí mladší lovili v pamäti slovenské 
pomenovania predmetov, tvrdým orieškom bolo pre nich aj porozumenie 
jednoduchého pokynu, čítanie s porozumením a vypĺňanie gramatických 
cvičení, reprodukcia textov piesní a  recitácia v spisovnom jazyku. 
Štátnym jazykom je slovenčina a my sme základná škola s vyučovacím 
jazykom slovenským. Vyučujeme teda písanie, čítanie a porozumenie 
slovenského jazyka a všetky učebnice, šlabikáre, čítanky a pracovné 
zošity sú tiež v štátnom jazyku. Starší žiaci čítali na pokračovanie a 
boli nadšení, pretože každý mal v lavici novučičkú knihu Slovenských 
rozprávok od Pavla Dobšinského zo školskej knižnice. Štvrtáci s 
druhákmi v spojenom ročníku však nezabudli ani na Rómske rozprávky 
od Eleny Lackovej.



5 



6 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov 
21.3.2020 sme na našej škole uskutočnili 
viaceré aktivity. Medzinárodný deň lesov 
je oslavou všetkých lesov i samostatných 
stromov mimo les. Na hodinách sme si 
pozreli prezentáciu o lese, v pracovnom 

liste hľadali zvieratá žijúce v lese, 
maľované čítanie a vymaľovanie 
lesa napomohlo k tomu, že 
sme na chodbe vytvorili les s 
nástenkou, ktorá oboznámila 
žiakov s lesom, aké má 
funkcie a význam. Naučiť 
sa porozumieť našim lesom a 
dať deťom základ pre lepšie 

pochopenie ich významu je 
rozhodujúcim krokom k ochrane 

prírodných zdrojov pre budúce 
generácie. 
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Koľko radosti a očakávania bolo vidieť v očiach našich žiakov a 
cítiť z ich správania sa pred otvorením školskej akcie „Poviem ti 

básničku“ dňa 13.3.2020. Tí najmladší, ale aj tí najstarší sa spolu 
so svojimi pani učiteľkami pripravovali na tento deň. A veru bolo 
čo počúvať. Recitátori to zvládli na výbornú. Všetci boli ocenení a 
odmenení sladkosťou a tí najlepší diplomom, ktorý bude zdobiť ich 
triedy a pripomínať im dnešný recitátorský okamih.

Poviem ti básničku
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Situácia, akú školstvo ešte nezažilo

Na základe nariadenia Ústredného krízového 
štábu SR a ministerky školstva, vedy, 

výskumu a športu SR zo dňa 12.marca 2020 je 
v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia 
COVID-19 vyhlásená mimoriadna situácia. Vzhľadom 
k tomu je v ZŠ Lenartov prerušené vyučovanie od 16. marca 2020 
do 29. marca 2020 a od 30. marca 2020 do odvolania. Zápis žiakov 
na plnenie povinnej školskej dochádzky je preložený na 15. apríl 
2020 bez prítomnosti detí.

Utíchli školské triedy, vytratila sa vrava žiakov.  Priebeh vyučovania 
v jednotlivých triedach a predmetoch sa zo dňa deň zmenil. 
Nezvyčajná situácia si vyžaduje aj nezvyčajné riešenia. Jedným z 
nich je aj spolupráca žiakov a pani učiteliek. Každý pondelok zadávame  
úlohy na celý týždeň. Odporúčame žiakom, aby si vo vlastnom záujme 
každý deň prečítali určené texty a vypracovali písomné zadania, 
následne si každý triedny učiteľ vypracované pracovné listy opraví 
a vyhodnotí.

Milí žiaci, veľmi nám chýbate! My veľmi dobre vieme, že nič 
nenahradí osobný kontakt žiaka a učiteľa pri vyučovaní, zvlášť u 
žiakov na 1. stupni ZŠ. Musíte si však uvedomiť, že sa neučíte pre 
známky, ani pre učiteľov, ale pre seba. Vážení rodičia, vás prosíme, 
aby ste dohliadli na každodenné plnenie si povinností a zodpovednú 
prípravu svojich detí.

Situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame, nie je pre nikoho 
ľahká, pre všetkých je obdobím veľkej skúšky. Buďme všetci vnímaví, 
zodpovední, ohľaduplní a disciplinovaní. Mediálne správy sú z hodiny 
na hodinu neaktuálne, ale zákaz hromadných podujatí a stretnutí s 
väčším počtom ľudí i naďalej platí. Dodržiavajme nariadenia vlády 
SR, nosme ochranné rúška, rukavice, dôkladne si umývajme ruky 
teplou vodou a mydlom, kto môže, nech zostane doma. Len tak to 
spoločne zvládneme!

Mgr. Iveta Petriková 
riaditeľka ZŠ
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Angličtina
Pospájaj obrázky z názvami:

VYLÚŠTI TAJNIČKU
Doplň vetu:   Všade sa _ _ _ _ _ _ _ _ 
                a svet okolo teba bude krajší :)
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