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Žiaci našej školy sa už udomácnili v školských laviciach a naplno     
sa nám rozbehol ďalší školský rok 2022/2023, v ktorom sme 
prekročili imaginárnu stovku, čo sa týka počtu žiakov.

V ZŠ Lenartov sa v dvojzmennej prevádzke vyučuje v deviatich 
triedach, z toho v dvoch špecializovaných  1.B a 1.D, v troch 
špeciálnych 2.B, 3.B, 4.B a v ďalších štyroch bežných triedach 
1.A,1.C,3.A,2.A-4.A, z toho v jednom spojenom ročníku 101 žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), z toho 26 
žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a 75 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia (SZP). Dopoludnia je v škole 5 tried 
I.A,I.B,I.C,I.D, II.B – 64 žiakov, popoludní 4 triedy III.A, III.B, 
II.A-IV.A – 37 žiakov.   

Začali sme bez zásadných obmedzení, bez nutnosti nosenia rúšok a 
respirátorov. V prípade pozitivity sa izoluje len pozitívna osoba, do 
karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty v rodine. Aj keď sa na 
Covid – 19 pozeráme ako na bežné ochorenie, opatrnosti nikdy nie 
je dosť, pretože ochorenie medzi nami stále je. 

ZAČÍNA SA MARATÓN, NIE ŠPRINT
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
Ešte pred daždivým počasím sme stihli realizovať Testovanie 
pohybových schopností 67 žiakov prvých a tretích ročníkov a splnili 
sme tak aj úlohy Európskeho týždňa športu.
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Aj tento rok dňa 26. septembra žiaci 4.A triedy cestovali po Eu-
rópe a spoznávali cudzie jazyky. Samozrejme, len prstom po 

mape. Zaujímavými aktivitami si pripomenuli Európsky deň jazykov. 
Prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s jednotlivými krajina-
mi Európy, hádali akú reč počuli, kreslili, maľovali a spoznávali vlajky 
jednotlivých krajín. Na záver si spoločne vytvorili plagát, ktorý zdobí 
chodbu našej školy.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV



5 

Cieľom Dňa srdca 30. septembra bolo, aby si žiaci uvedomili, že 
srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí ľudí na 

celom svete. V tento deň si pozreli prezentáciu o srdci a dozvedeli 
sa, že poháňa celé ľudské telo. Naučili sa, čo všetko je potrebné 
robiť, aby sme ho mali zdravé. Spoločný plagát na nástenke vyvolal 
živú diskusiu.

DEŇ SRDCA 
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ZDRAVÁ CHRBTICA ŠKOLÁKA

Dňa 5. októbra zamestnankyňa RÚVZ Mgr. 
Jančušová zrealizovala pre žiakov 3.-4. 

ročníkov besedu na tému Zdravá chrbtica školáka. 
Cieľom bolo osvojiť si správne držanie tela a 
naučiť sa základné cviky na spevnenie chrbtového 
svalstva.
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 V rámci týždňa Hovorme o jedle 10.10.-14.10.2022 sme sa 
zaregistrovali do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie a po určení 
víťazných prác v školskom kole sme zaslali výtvarné práce  na 
uvedené témy: 
1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
4. téma: Cukry, tuky, soľ

HOVORME O JEDLE 

Veď od nás dospelých závisí, 
aké stravovacie návyky budú 
mať naše deti a aký vplyv to 
bude mať na ich zdravie. Rodičia 
si musia uvedomiť, že nie je 
vhodné dávať žiakom na desiatu 
veľké fľaše malinoviek a plné 
vrecúška sladkostí, pretože 
potom odmietajú varenú stravu a 
nechcú jesť obed. 
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Odoslaním výtvar-

ných prác sme sa 

zapojili do výtvarnej 

súťaže Najúžasnejšie 

zvieratko, kde žiaci 

výtvarne stvárňovali 

zvieratá a ich priro-

dzené prostredie kre-

atívnym spôsobom.

NAJÚŽASNEJŠIE ZVIERATKO
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JESEŇ V NAŠEJ ŠKOLE
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMSKEHO JAZYKA

Dňa 5. novembra si žiaci 
pripomenuli Medzinárodný 

deň rómskeho jazyka vyhláse-
ný v roku 2009 na medzinárod-
nej konferencii v chorvátskom 
Záhrebe, kde sa zúčastnili zá-
stupcovia 15-tich krajín Euró-
py. S pánom asistentom čítali 
rómske rozprávky (romane pa-
ramisa) v rómskom jazyku od 
rómskych autorov Eleny Lac-
kovej, Dezidera Bangu a Tery 
Fabianovej. Bohatosť a rôzno-
rodosť rómskeho jazyka do-
kazuje aj množstvo dialektov. 
Len na Slovensku Rómovia ho-
voria tromi hlavnými dialektmi 
– dialektom rumungro Rómov, 
dialektom olašských a maďar-
ských Rómov a viacerými sub-
dialektmi.

"Maškarthemutno ďives la romaňa čhibake"
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Presne vo štvrtý októbro-
vý pondelok si žiaci školy 

pripomenuli Medzinárodný 
deň školských knižníc. Nie-
len návštevou knižnice, ale 
aj druháckou dramatizáciou 
rozprávky Ako šlo vajce na 
vandrovku, či pravidelným 
štvrtáckym čítaním Slo-
venských ľudových rozprá-
vok. Vzácna kniha skvostov 
slovenskej literatúry im 
ponúkla bohatý výber 
známych, aj menej zná-
mych ľudových roz-
právok. Najviac sa 
im páčila rozpráv-
ka Ženský vtip a 
Prorok Rak.  
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Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí vy-
hlásila Nadácia svetového summitu žien a pripomína sa 

od roku 2000. 19. november upozorňuje na medzinárod-
ný problém, zvyšuje povedomie verejnosti a vyzýva ich 

k úsiliu chrániť a podporovať práva dieťaťa.
Najväčšia Bubnovačka roka upozornila na 

dôležitosť ochrany detí pred násilím a pod-
porila tému včasnej prevencie. Okrem sa-

motného bubnovania sme realizovali pod-
porné aktivity k téme prevencia násilia 

- čítanie rozprávky O kohútikovi a 
sliepočke koordinátorom preven-

cie patologických javov, v rámci 
ktorého viedli rozhovor o vzá-
jomnej pomoci, tolerovaní sa, 
nie šikanovaní, diskutovali 
o právach dieťaťa, urobili 
nástenku, vymaľovali kohú-
tika a sliepočku ako vzor 
pomoci jeden druhému. 
Heslom dňa bolo - Čo 
nechceš aby robili tebe, 
nerob ani ty druhým!

SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE TÝRANIA A 
ZNEUŽÍVANIA DETÍ
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MIKULÁŠ

Takto a podobne vítali naši žiaci postupne vo všet-
kých triedach vzácnu návštevu, ktorá do našej školy 

zavíta len raz ročne – 6. decembra, v deň sv. Miku-
láša. Tohto roku neprišiel Mikuláš sám, ale v sprievo-
de troch anjelíčok, neprišiel naprázdno, ale s bohatou 
sladkou nádielkou – jednou z obce, druhou zo školy. Bolo 
to radosti, veselosti, spevu, vďaky. Nechýbali sľuby, 
spoločné foto a pozvanie na budúci rok. Kiežby to tak 
bolo!

„Vitaj, vitaj v našej škole, milý Mikuláš ...“
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ZÁBAVA
Vylúšti tajničku
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