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Vážené pani kolegyne, kolega, vážení rodičia, milí žiaci!

V marci minulého školského roka nás všetkých nečakane 
zasiahol koronavírus. V dôsledku uzavretia školy a 

prerušenia vyučovania išlo o pomerne náročné obdobie. V prvý 
týždeň neistota, počas ktorej sme hneď začali šiť rúška, ale 
už od druhého týždňa sme i napriek nevyhovujúcim domácim 
podmienkam, čo sa týka online hodín v domácom prostredí, 
nabehli na úplne nový systém vyučovania. Urobili sme maximum, 
aby sme toto obdobie spoločne zvládli čo najlepšie. Poradili 
sme si s dištančným vzdelávaním – prostredníctvom roznášania 
pracovných listov našimi asistentmi. Za Vašu prácu Vám všetkým 
patrí veľká vďaka.

Verím, že tento neľahký čas je už za nami a teraz sa spoločne 
môžeme pozerať dopredu, nabrať sily a energiu do nového 
školského roka, ktorý bude pokojnejší a tvorivejší. Také malé 
otvorenie školského roka sme po 11 týždňoch odlúčenia už síce 
v júni zažili, ale vtedy bola dochádzka žiakov len 70%ná. Aj 
tam sme však boli výborní, pretože niekde chodili žiaci do školy 
minimálne, ba dokonca niektoré školy neboli ani otvorené. 

Niektorí ešte plní dojmov z letnej školy, poniektorí dosť 
rozčarovaní z vysokého počtu inikovaných, ale všetci dnes 
spoločne začíname. Slávnostne otváram nový školský rok 
2020/2021 a všetkých Vás v Základnej škole Lenartov srdečne 
vítam.  Zvlášť vítam 16 nových žiakov 0. - 1. ročníka a želám 
im, aby sa každý deň do školy tešili. Do nového školského roka 
nám všetkým prajem veľa úspechov, energie a hlavne radosti zo 
spoločnej práce žiakov, učiteľov, rodičov i zriaďovateľa.

Poďakovanie patrí i Obci Lenartov, ktorá myslí na všetko... 
Určite ste si všimli pestré maľby na novom školskom oplotení. 
Sme zapojení i do projektu Edunet, v rámci ktorého budeme 
mať v škole rýchlejší internet. Ďakujeme i pani upratovačke za 
vzorné upratanie tried, p. učiteľkám a asistentom učiteľa, ktorí 
nám pripravili interiér školy. Mgr. Iveta Petriková riaditeľka ZŠ
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Organizácia vyučovania a rozdelenie tried

Počet žiakov školy:  
92 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Žiaci sa budú vyučovať v 8 triedach /z toho v 0. ročníku, v 1 špe-
cializovanej triede 1.B, 
3 špeciálnych triedach  2.B, 3.B, 4.B a v 3 bežných triedach
Dvojzmenná prevádzka:  
Dopoludnia 5 tried                                                             51 žiakov          
Popoludní   3 triedy  II.A-III.A, IV.A, IV.B                         41 žiakov 

0. ročník
Tr. učiteľ: PhDr. Hnatková
pedag. asistent R. Maliňaková

0. ročník 14 žiakov
            

dopoludnia
I. A

Tr. uč: Mgr. Renčková 1. ročník 10 žiakov/z toho 10 SZP
dopoludnia

I. B trieda 

Tr. učiteľ: Mgr. Frandoferová
pedag. asistent P. Bilý

1. ročník
8  žiakov/z toho 8 SZP 
špecializovaná                         

dopoludnia

II. B trieda 

Tr. učiteľ: Mgr. Kašinová 2. ročník
9 žiakov  
špeciálna tr.    

dopoludnia
II.A-III.A trieda

Tr. uč: Mgr. Dudrová
pedag. asistent Mgr. Bereščáková

2. ročník
3. ročník

11 žiakov/z toho 11 SZP 
  8 žiakov                                      
                      popoludní                       

III. B trieda 

Tr. učiteľ: Mgr. Petriková 3. ročník
10 žiakov ZZ/1 var. B
špeciálna tr.     
                     dopoludnia 

IV. A trieda

Tr. učiteľ: Mgr. Malegová
pedag. asistent Ing. Gombitová

4. ročník 14 žiakov/14 SZP                  
                      popoludní                            

IV. B trieda

Tr. učiteľ: Mgr. Vašičkaninová 4. ročník
8  ZZ žiakov/1 var. B                               
špeciálna tr.  
                      popoludní            
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ĎAKUJEM – tak jednoduché slovo a občas s ním máme 
problém vysloviť ho a prejaviť vďaku. Možno aj preto vznikol 
Svetový deň vďačnosti, ktorý pripadá na 21. september, 
aby sme si uvedomili, že vďačnosť obohacuje naše životy 
a upevňuje naše vzťahy. Vďačnosť hovorí o tom, že naše 
srdce nezabúda, že pamätá a prežíva intenzívne každý 
okamih a učí sa „za všetko ďakovať“, pretože „vďačnosť 
je pamäťou srdca“.

Svetový deň vďačnosti – 21. september
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V jedno slnečné novembrové popoludnie 
sme sa rozhodli upratať si školský dvor. 
Začali sme odstraňovaním suchej trávy 
okolo pletiva, stromčekov a v skalke. 
Vyhrabávanie a zametanie nám šlo jedna 
radosť. Odpadu sa nakopilo neúrekom, 
všetko sme zhromaždili na vlečke. 
Zostal nám dobrý pocit z vykonanej 
práce a skrášlený priestor pred školou.

Jesenné upratovanie
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Ej, bolo že to radosti od rána. Nekonečne 
dlhá chvíľa čakania. Na koho? No predsa 

na Mikuláša. A tento na nás nezabudol a 
navštívil nás osobne v doprovode anjela, 
ktorý mu pomáhal nosiť bohatú sladkú 
nádielku. Naši žiaci sa mu za dary poďakovali 
a odplatili mu jeho štedrosť piesňami 
a básňami. Nechýbalo ani foto v každej 
triede. Rozžiarené detské očká tých našich 
najmladších hovorili a žiarili spokojnosťou 
a radosťou za všetkých. Už teraz sa všetci 
spoločne tešíme na jeho ďalší príchod. 

Mikuláš
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Pestré školské oplotenie



11 

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava 

oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,

ale počas všetkých dní 
želáme Vám 

úspešný a šťastný nový rok. 
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   ✳ Redaktor - Mgr. Iveta Petriková
✳ Redakčná rada - žiaci 1.-4. ročníka

✳ Jazyková úprava - Mgr. Mária Frandoferová
✳ Graická úprava - Mgr. Jana Vašičkaninová


