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OSLOBODENIE OBCE

Dňa 21.01.2022 uplynulo 77 rokov odvtedy, keď našu obec 
oslobodili ruské vojská a zahnali nepriateľa ďaleko na západ. 

Naši žiaci 4.B mali možnosť oboznámiť sa, ako to vtedy u nás 
bolo prostredníctvom prezentácie obecnej knihy: Spomienky na 
2. svetovú vojnu v Lenartove, ktorú im zrealizovala riaditeľka 
školy Mgr. Iveta Petriková. Žiaci sledovali priebeh oslobodenia so 
zatajeným dychom a rozprávali o tom svojim mladším spolužiakom. 
Ostatní žiaci zhotovili výtvarné práce na danú tému z vďačnosti za 
oslobodenie. 
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DEŇ KOMPLIMENTOV

V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľu-
ďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje. Naši žiaci 

vyjadrovali kom-
plimenty nielen 
sebe navzájom, ale 
kompliment dosta-
li aj učitelia, upra-
tovačka, p.farár.
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Na zimu sa nemôžeme sťažovať, lebo nám priala. Žiaci sa 
tešili na hodiny telesnej výchovy, lebo dobre vedeli ,že 

kopec za školou bude ich. Kĺzaky, boby, sane, ale aj vlastné 
šmykľavé topánky, to všetko umocňovalo naše tohtoročné 
sánkovačky. Radosť a spokojnosť bola na každej strane. 

„HURÁ, NA KOPEC...“
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FAŠIANGY

Masky – škrabošky, ktoré žiaci vyrábali vo fašiangovom období, 
využili aj pri dramatizácii rozprávky O stratenej rukavičke. 

Cieľom tejto aktivi-
ty bolo u najmladších 
žiakov školy podporiť 
rozvoj slovnej zásoby, 
pestovať kolektívne cí-
tenie a viesť ich k uče-
niu sa prostredníctvom 
vlastného prežívania. 
Žiaci prežívali uvoľne-
nie, radosť a na krátku 
chvíľu sa ocitli vo svete 
fantázie.
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A znova sú tu fašiangy, ten čas zábav, plesov, relaxu... Aj 
keď nás obmedzuje covidová situácia, predsa sme využili 

tento čas na trochu zábavy. Naši žiaci nultých ročníkov sa z 
iniciatívy svojich pani učiteliek premenili na víly, princezné, 
rytierov..., trieda sa premenila na tanečný parket a zábava 
mohla začať. Krátko, ale predsa. Nechýbala sladkosť a ostali 
pekné a milé spomienky. 

KARNEVAL
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Vojna, to strašné slovo. Predsa znova zúri. Aj naši žiaci 
omieľajú to strašné slovo. Počuli o ňom z médií, z domu, aj 

keď nevedia, čo sa za ním skrýva. Školská psychologička 
Mgr. L. Jenčopaľová si pripravila prezentáciu s danou 

tematikou a veľmi citlivo a primerane ju odprezen-
tovala všetkým žiakom postupne v každej triede. 

V závere si všetci priali, aby nikdy viac o nej 
nepočuli, aby ich vrstovníci a všetci ľudia 

nezažívali jej hrôzy!

BESEDA O VOJNE
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O tom, že internet neslúži ľuďom len na sprostredkovanie 
informácií, ktoré potrebujú, ale môže človeku aj uškodiť, 

vysvetlila a názorne na daný problém poukázala Por. Michaela Voj-
tašková, ktorá bola pozvaná medzi našich štvrtákov. Poukázala na 
všetky nežiadúce vplyvy, ktoré môžu človeku nielen uškodiť, ale 
priviesť ho až do neriešiteľnej situácie. Oboznámila ich s rizi-
kami, ktoré mu hrozia, ktoré hrozia spoločnosti a môžu človeka 
priviesť až k páchaniu trestných činov pomocou počítača, teda k 
počítačovej kriminalite.

NEBEZPEČENSTVO INTERNETU
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POVIEM TI BÁSNIČKU
„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe“ 

(Maxim Gorkij)

Aj naši žiaci tretích 
ročníkov vyvinuli v 

rámci mesiaca knihy aktivitu 
pod názvom Poviem ti bás-
ničku. Triedne pani učiteľky 
pripravili primerané diela pre 
svojich recitátorov, ktorí sa 
s radosťou naučili svoje bás-
ničky a o svoju šikovnosť sa 
podelili so svojimi spolužiak-
mi v rámci tried vzhľadom na 
protiepidemiologické opatre-
nia.
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ZÁBAVA
Pozri si pozorne obidva parníky a nájdi 8 rozdielov. 

Chýbajúce časti dokresli a parníky vyfarbi.

Zisti, ktorá plachetnica pláva 
na ostrov pokladov.
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Medzinárodný deň lesov si pripo-
míname každoročne 21. marca 

a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o 
hospodárení, ochrane a trvalo udrža-
teľnom rozvoji všetkých typov lesov 
v prospech súčasných a budúcich ge-
nerácií. Pútavou prezentáciou s ná-
zvom  Spoločenstvo lesa sa začal aj 
tento deň na našej škole. Rozhovor, 

čítanie s porozumením, pracovný 
list a spoločný plagát ukončil 

tento tak významný deň.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ LESOV



13 



14 

DEŇ VODY

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody od 
roku 1992. Pripomínali sme si ho aj my rôznymi aktivitami 

o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spô-
soboch ochrany vody. Pracovný list  bol zameraný na dôležitosť 
vody pre všetko živé. V závere dňa žiaci vytvorili nástenku s vod-
nou tematikou.
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   ✳ Redaktor - Mgr. Iveta Petriková
✳ Redakčná rada - žiaci 1.-4. ročníka

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

Želáme Vám krásne prázdniny. 


