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Pokračujeme v nastúpenom trende ...
Čas neúprosne ukrajuje
posledné hodiny roka 2017
a dáva priestor každému z
nás obhliadnuť sa za tým,
čo pomaly odchádza do minulosti, ale s vedomím, že to
čo sa v priebehu roka urobi-

lo je dobré a hlavne prospešné. Tak sa na tieto záležitosti pozeráme nielen vo svojich
domácnostiach, ale o to viac
zodpovednejšie ako funkcionári obce, ktorí dostali v posledných komunálnych voľ-

Milí spoluobčania,
tento rok sa Vám touto cestou poslednýkrát
prihováram, preto by som chcel v prvom rade
POĎAKOVAŤ
Vám – Sačurovčanom; všetkým tým, ktorí
spolupracovali s našou Obcou Sačurov a akoukoľvek
formou pomáhali a podieľali sa na aktivitách a
podujatiach našej obce. Verím, že táto spolupráca
bude fungovať aj v nasledujúcom roku a aj s Vašou
pomocou sa nám podaria zrealizovať ďalšie ciele
a vízie prospešné pre obec. Čas neúprosne plynie
a posunul nás pred prah najkrajších sviatkov v
roku – Vianoc. Sú to sviatky pokoja, porozumenia,
lásky; je to krásny čas, ktorý intenzívne trávime
so svojimi blízkymi v teple domova; je to čas, kedy
sa môžemezastaviť a vychutnať si chvíle pohody a
lásky so svojimi najmilšími.
Prajem Vám všetkým, aby ste si takéto chvíle čo
najviac užili; prajem Vám krásne vianočné sviatky,
plné radosti, lásky, šťastia a božieho požehnania.
Želám Vám nový rok krajší a lepší ako ten starý,
aby sa Vám splnili Vaše priania a predsavzatia, veľa
osobných i pracovných úspechov.
Nádherné Vianoce a šťastný nový rok!
Peter Barát

bách v roku 2014 dôveru od
občanov, aby každým rokom posunuli úroveň života v našom Sačurove o nejaký ten stupienok vyššie. Cieľom všetkého je, aby to čo sa
urobilo a v budúcnosti urobí
slúžilo v prospech všetkých
občanov čo najdlhšie obdobie, a podľa možnosti aj pre
ďalšie generácie.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v závere tohto roka Vám chceme v stručnosti priblížiť na
stránkach našich novín to,
čo sa nám podarilo urobiť,
na čom sa pracuje, a čo by
sa malo v novo prichádzajúcom roku zrealizovať :
- Čiastočne sa zrekonštruovala ČOV s dôrazom na
prevzdušňovanie, rozvody
vzduchu a výmenu miešadiel.
- Rozšíril sa kamerový
systém v obci, čím sa dosiahlo pokrytie dôležitých lokalít s možnosťou ich centrálneho monitorovania pracovníkmi z kancelárskych
priestorov, ktorí sú zamestnaní cez Úrad práce - chránená dielňa.
- Zrealizovala sa výmena
káblových rozvodov verejného osvetlenia na Ulici dlhej.
- Dôstojnému vzhľadu pri
vstupe do obce smerom od
Vranova nad Topľou prispela aj výmena oplotenia starého cintorína, na ktorom občanom k bezpečnosti a viditeľnosti vo večerných hodinách čiastočne napomáha
novovybudované osvetlenie

areálu.
- Na novom cintoríne sa
upravili hrobové miesta položením trávnatého koberca a
uspôsobením priľahlého terénu.
- K bezpečnosti motorizovaných účastníkov smútočných obradov v Dome nádeje, ako aj pozostalým pri
návšteve hrobových miest
pribudlo ďalšie parkovisko
umiestnené medzi novým a
starým cintorínom.
- Postupnými prácami je
v realizácii aj ukladanie odvodňovacích rúr a úprava
doliny pri Rogovských, kde
po ukončení zemných prác
je v pláne výstavba chodníka, ktorý prispeje k bezpečnosti pre peších pozdĺž hlavnej cesty smerom k Domu
nádeje.
- Obec v spolupráci so ZŠ
obnovila asfaltový koberec
v areáli školy. Súčasne sa
opravil asfaltový koberec aj
na parkovisku pred Domom
nádeje, čiastočne na Ulici
davidovskej a Ulici staničnej.
- V rámci programu rozširovania zelene sa vysadili nové okrasné kríky v parku
pred KD, pozdĺž Ulíc dargovskej a davidovskej.
- Za „ Akciu roka“ môžeme považovať rekonštrukciu
vnútorných priestorov kultúrneho domu, keď počas mesiacov september a október
sa podarilo stavebnými úpravami vytvoriť nové modernejšie priestory, ktoré budú
slúžiť občanom obce na rôzne oslavy, posedenia, spo-
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ločenské aktivity a kultúrne
podujatia.
Čiastočné
stavebné úpravy si vyžadovali aj priestory budovy nášho
športového klubu na miestnom futbalovom ihrisku, kde
sa opravili sociálne zariadenia pre hráčov a rozhodcov.
V ďalšom prehľade prinášame informáciu, ako sa
nám darí v zapájaní sa do
výziev na jednotlivé projekty
vyhlásenými z úrovne európskych a štátnych inštitúcií :
- ešte v roku 2016 bola
schválená naša žiadosť o
nenávratný finančný príspevok MV SR – Inklúzia marginalizovaných Rómskych komunít , na projekt „Intenzifikácia MŠ v Sačurove, kde sa
rekonštrukciou a nadstavbou
hospodárskeho pavilónu vytvoria dve nové triedy . Stavebné práce sa počas celého roka 2017 priebežne realizovali, a termín ukončenia
je stanovený na mesiac jún
2018,
- kladne bola vybavená aj žiadosť zo strany Ministerstva vnútra SR k projektu s názvom: Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre
umiestnenie zberných nádob na TKO, ktorá bola obci
schválená, a termín realizácie je stanovený na rok 2018,
- ďalšia žiadosť o NFP
s názvom „Predchádzanie
vzniku biologický rozložiteľných komunálnych odpadov
v obci“ je v štádiu riešenia,
- očakávame odpoveď na
žiadosť o NFP zameraný na
výstavbu, modernizáciu a
rekonštrukciu komunitných
centier v obciach s názvom:
Rekonštrukcia polyfunkčného objektu SKC v obci Sačurov ( zateplenie a oprava
strechy budovy na Ulici davidovskej),
- zaslaná bola aj žiadosť
o dotáciu prostredníctvom
výzvy číslo VII. Prezídium
Hasičského a záchranného zboru 2017 o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na doplnenie techniky a žiadosť o
dotáciu na výstavbu a obnovu hasičských staníc, ktorú
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obec plánuje použiť na výstavbu dvojgaráže požiarnej
zbrojnice,
- uchádzame sa aj o dotáciu na rozvojový projekt
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2017 s názvom : Rekonštrukcia elektroinštalácie
vrátane osvetlenia cvičebného priestoru,
- zaslala sa žiadosť aj na
Úrad vlády SR v oblasti športu - na vybudovanie ďalšieho
multifunkčného ihriska,
- v rámci skvalitňovania
kamerového systému v obci
sa uchádzame o dotáciu na
výmenu starých koaxiálnych
kamier za optické (schválená dotácia 10 000€),
- úspešne sme sa zapojili
aj do projektu MV SR / Úrad
splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity – Komunitné centra, na obsadenie miest terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov
spoločensko-komunitného centra, ktorí už pracujú od 1.9.2017, resp. od
1.10.2017,
- akceptovali sme aj ponuku od p. Ivana Akimova,
ktorý vedie rómsky súbor
KesajTchave v Kežmarku
na spoluprácu vo vzdelávacom projekte „Dielne života“.
Projekt je finančne podporovaný Úradom vlády ,,Kultúra národnostných menšín
2017“, a týka sa záujmovej
činností rómskych detí (projekt schválený),
- v rámci projektu cezhraničnej spolupráce sa nám
darí úspešne prehlbovať
vzájomnú spoluprácu s družobnými obcami z Českej
a Poľskej republiky. Každoročné stretnutia prispievajú
nielen k výmene skúsenosti a poznatkov z práce samosprávnych celkov, ale aj k
upevneniu priateľstva. Hostiteľom v tomto roku bola naša
obec. Vyvrcholením spoločného stretnutia bol futbalový turnaj.
- v kontexte cezhraničnej spolupráce sa uchádzame s našim poľským partnerom Gmina Sanok o dotáciu

v oblasti rozvoja spolupráce pod názvom ,, Dve kultúry – jedno dedičstvo“. Projekt by sa mal zamerať na
oblasť kultúry: - Oblečenie,
zvyky, remesla..., -Prekrytie
amfiteátra, - Manažment, Ozvučenie, - Vytvorenie izby
ľudových tradícii, -Putovné
kino, -Stoly a stoličky do KD,
- Publikačná činnosť.
- v štádiu rozpracovania
je aj proces vykupovania pozemkov na výstavbu nízko štandardných bytov pre
rómskych občanov.
V priebehu roka sa riešili aj akútne problémy týkajúce sa spolunažívania s rómskymi občanmi. Uskutočnilo sa stretnutie s okresným
riaditeľom PZ a riaditeľom
obvodného oddelenia polície vo Vranove nad Topľou
ohľadom bezpečností občanov obce, a o spoločnom
postupe pri riešení sťažností občanov . Obec predložila požiadavku na posilnenie
hliadok v obci vo večerných
hodinách a počas víkendových dní. Následne bola obcou predložená požiadavka
na Ministerstvo vnútra SR v
Bratislave, Krajskému odd.
PZ v Prešove a na Okresné oddelenie PZ vo Vranove nad Topľou o navýšenie počtu príslušníkov polície obvodného oddelenia vo
Vranove nad Topľou, ako aj
policajnej stanice v Sačurove. Táto požiadavka bola z
úrovne vyššie oslovených inštitúcii zamietnutá. Na základe týchto neúspešných rokovaní sa obec zapojila do projektu, a bola nám schválená žiadosť o NFP s názvom
„Miestne občianske poriadkové služby v obci“, kde na
základe výberového konania
a po absolvovaní potrebných
školení, pracovníci začali
svoju činnosť od 1.12.2017.
Mimo
zabezpečovania
dôležitých pracovných úloh
sa nezabúdalo ani na organizovanie
spoločenských
podujatí ako sú Fašiangový
maškarný ples, oslavy MDŽ,
Deň matiek, Deň detí, Kultúrne leto, Sačik Fest, Folklórne popoludnie a ďalšie menšie akcie, ako aj ďalší ročník
súťaže vo varení guľášu a v

decembri návšteva Mikuláša
s rozdávaním darčekov pre
deti pri vianočnom stromčeku, pričom sa nezabudlo ani
na dospelých, ktorí si vychutnali medovinu a kapustnicu.
Medzi športové akcie, ktoré majú niekoľkoročné nezastupiteľné miesto v živote
našej obce patril v roku 2017
už XXII. ročník Sačurovskej 15-tky a XI. ročník Memoriálu Helenky Slukovej.
K posilneniu športového ducha našich občanov prispelo aj zorganizovanie ďalších
športových akcií ako futbalový, stolnotenisový a volejbalový turnaj. A je tu niečo aj
pre nežnejšie pokolenie vo
forme zacvičenia si COMBI
AEROBICU, ktorý prebieha
každý štvrtok v KD.
Záver roka nám ešte
spestrí možnosť športového
vyžitia účasťou na Vianočnom nohejbalovom turnaji,
alebo účasťou na Silvestrovskom výstupe na Mazolín.
Skôr ako urobíme záverečnú bodku za starým rokom patrí sa poďakovať
všetkým – zástupkyni starostu, poslancom, kontrolórke obce, členom komisií, členom spoločenských a záujmových organizácií, pracovníkom obce, organizácií a inštitúcií na území obce, sponzorom, ako aj všetkým občanom, ktorí prispeli k úspešnému zakončeniu roka 2017.
Vyvrcholením všetkých aktivít odchádzajúceho roka
2017 bude tradične populárny a obľúbený Silvestrovský
ples a ohňostrojom privítaný Nový rok 2018, do ktorého vstúpime vo viere, že každému z nás bude slúžiť hlavne dobré zdravie a prežijeme oveľa viacej radostnejších okamžikov v kruhu našich najbližších.
Anna Kozáková
zástupkyňa starostu
Peter Barát
starosta obce
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Prehľad kultúrnych a športových
podujatí za 2. polrok 2017
Sáčik Fest
V piatok 1. septembra
2017 sa potešili všetci priaznivci rockovo metalového –
žánru, pretože sa u nás v Sačurove konal „Sáčik Fest“. Už
sa stalo peknou tradíciou, že
pred konaním sa Folklórnych
slávnosti si prídu na svoje aj
priaznivci „tvrdšej“ hudby. Organizátori znova pre divákov pripravili výborný výber
skupín. Počas celého večera vytvorili fantastickú atmosféru a roztancovali všetkých
divákov. V programe vystúpili skupiny : KONFLIKT, ŠKODA REČ, SIX BETWEN, DIRTY STYLE, PENTAGRAMČEK, DARCHAIC a CHIKI
LIKY TU-A.

spevu, trochu inak. V sobotu 2. septembra 2017,
sme v Sačurove privítali
mladého slovenského speváka, skladateľa a multiinštrumentalistu, ktorému sú
blízke tóny rockovej hudby,
Petra Bažíka.

Folklórne
popoludnie

Počasiu sa nedá rozkázať
a to naozaj platí. Aj keď počas celého týždňa bolo nádherné a slnečné počasie, v
nedeľu 3.9.2017 sa slnko
skrylo už ráno. Organizátori akcie, už teda vedeli, že u
nás, tak obľúbené folklórne
slávnosti, sa budú musieť konať nie na miestnom amfiteátri, ale v kultúrnom dome. Na
Koncert
výbornej srdečnej atmosfére,
Petra Bažíka
to ale divákom určite neubralo. Veď sa aj bolo na čo tešiť.
V
sobotu
pokračoval Prekrásne piesne a tance v
3-dňový maratón hudby a podaní folklórnych skupín,

Sáčik Fest

Koncert Petra Bažíka
Parobci z Dvorianok, Novešan, Tepličan, Starjani, Hencovčan a Sačurovské Nevesty potešili a rozohriali srdcia prítomných divákov.
Východniarske piesne sú
najrezkejšie, najvtipnejšie a
v každom ohľade najkrajšie.

folklórne slávnosti

Po vystúpení FS, čakala na
divákov ešte ďalšia lahôdka,
vystúpenie skupiny „ Ščamba“. Svojím vtipným vystúpením rozosmiali celé publikum.
Ani v tomto roku nechýbala v
závere tejto nádhernej akcie
bohatá tombola.
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folklórne slávnosti

Sačurovský
kotlíkový guľáš
V sobotu 23.09.2017 sa na
futbalovom ihrisku v Sačurove
opäť stretli gurmáni a priaznivci, u nás veľmi obľúbeného jedla, kotlíkového guľáša.
Napriek veľmi nepriaznivému
počasiu, keď od rána doslova lialo ako z krhly a organizátori tejto akcie - komisia pre
vzdelávanie a šport si mysleli, že túto akciu budú musieť
zrušiť, sa na súťaži zúčastnilo 50 občanov a 9 družstiev.
Každé družstvo malo svoje
tajné ingrediencie, ktoré sta-

Sačurovský kotlikový guľáš

rostlivo skrývali pred ostatnými. V tomto roku sa do varenia pustili aj zložky ako, Jednota dôchodcov Slovenska,
Slovenský červený kríž a Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport. S varením sa začalo o 10.00 hod. a o 14.00
hod. mala byť súťaž ukončená. Počas tých štyroch hodín sa však nielen varilo, ale
aj spievalo. Taká fantastická
atmosféra, aká bola v tomto roku, nakoniec rozohnala aj mraky a prestalo pršať.
Viacčlenná porota to mala naozaj veľmi ťažké, ale víťaza
bolo treba určiť a palmu ví-

ťazstva si nakoniec odniesla partia mladých ľudí, pod
vareškou Mareka Ihnáta.
Guláš sa samozrejme porozdával, najedli sa nielen divá-

Sačurovský kotlikový guľáš

ci, ktorí prišli podporiť svojich
favoritov, ale ja futbalisti, ktorí
tam mali zápas. Nakoniec odchádzali všetci spokojní, najedení a šťastní domov.
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Combiaerobic
s Danielou
Dňa 16.11.2017 sa v kultúrnom dome v našej obci,
začalo s cvičením combiaerobiku. Ženy a dievčatá
sa každý štvrtok zúčastňujú hodinového kombinovaného aeróbneho a posilňovacieho programu. Program
je zameraný na dosiahnutie
flexibility, formovanie postavy, zvýšenie fyzickej kondície, rozvoj sily, zvýšenie vitality, pod vedením kvalifikovanej trénerky aerobiku a fitnes
Mgr. Daniely Bernátovej.
Pridajte sa k nám!

Mikuláš
Keď sa rozozvučia zvonce na krásnych koňoch, vonku poletuje sneh a znejú koledy, je čas, aby prišiel Mikuláš.
Bolo to tak aj tohto roku, keď
k nám prišiel Mikuláš o niečo skôr a to 3.12.2017. Najprv sa Mikuláš spolu s čertom a anjelom povozili po uliciach obce, aby pozdravili deti, ktoré nemohli prísť a
potom pri vianočnom stromčeku pred kultúrnym domom
rozdali darčeky deťom, ktoré na nich netrpezlivo čakali.
Na svoje si prišli aj dospelí,
ktorí si namiesto sladkostí dali
dobrú kapustnicu a medovinu.

Život v našej materskej škole od septembra 2017

Do materskej školy od
septembra nastúpilo 57
detí . Máme tri triedy, ktoré majú svoje názvy. Trieda „Včielky“ je trieda s celodennou prevádzkou, ktorú navštevujú detí 4-6 ročné. Triedu „ Lienky“ navštevujú detí 3-4 ročné a je to
trieda taktiež s celodennou
prevádzkou. Tretiu triedu
„Motýle“ navštevujú detí 4-6
ročné, je to trieda s poldennou prevádzkou.
Pracujeme podľa nového školského vzdelávacieho programu „Spoznávame svet“, ktorý sa opiera o Štátny vzdelávací program, ktorý je platný od 6.
júla 2016. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzame zo siedmich
vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a
svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Výchovno vzdelávaciu činnosť

plánujeme pomocou obsahových celkov. V septembri
to bol obsahový celok „Môj
domov“,
prostredníctvom
ktorého si deti začali uvedomovať, kam patria - od uvedomovania vlastného ja, rodiny, jej členov, kamarátov, okolia, dediny, v ktorej
žijú, až po našu vlasť Slovensko. Staršie deti navštívili 26.9.2017 v rámci spolupráce 1. ročník v ZŠ Sačurov, kde sa zúčastnili na hodine matematiky. Tému obsahového celku sme ukončili rozprávkou s ujom Ľubom „ O zlatej rybke“. V októbri sme v obsahovom celku „Čarovná jeseň, rozvíjali
a prehlbovali poznatky o jeseni, jej znakoch prejavujúcich sa v okolitej prírode, na
poli a v záhrade . Rozvíjali
a pestovali sme u detí lásku
k starým rodičom, ktorí navštívili našu materskú školu pri príležitosti mesiaca
úcty k starším. Deti vystúpili
pred svojich starých rodičov
s pekným kultúrnym progra-
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mom, atmosféra slávnosti bola veľmi príjemná a radostná. Staršie deti vystúpili s kultúrnym programom
v Dóme sv. Simeona. Mesiac november sa niesol v
znamení obsahového celku „Žijeme zdravo“. Deti si
osvojili poznatky o ľudskom
tele, upevňovali návyky k
zdravej výžive, oboznámili sa s tým, čo zdraviu škodí, prečo sú choré, o dôležitosti lekárskej starostlivosti. 23.11.2017 nás navštívila
dentálna sestra pani Marcela Dobranská , s ktorou
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sme prežili príjemné dopoludnie pod názvom „ Zdravé zúbky“. Obsahový celok „ Zimné tajomstvá “ sa
niesol celým decembrom. S
príchodom zimy prišla do života detí radosť poznačená
neopakovateľnými tajomstvami a zážitkami ako je príchod Mikuláša a prežívanie
Vianoc. Mikuláš k nám prišiel už 4.12.2017. Navštívil
nás aj ujo Ľubo s rozprávkou“ Ako čerti ukradli anjelikom vianočný stromček“.
20.12.2017 naše deti spolu s deťmi 1. ročníkov ZŠ
v Sačurove prežili spoločné stretnutie pri vianočnom
stromčeku v priestoroch základnej školy. Vianočná atmosféra, plná vianočných
piesni, básní, vzájomného
obdarovania, dlho odoznievala v našich mysliach a verím že aj v detských srdiečkach. Ako každý rok , tak aj
tohto roku , deti spríjemnili svojím koledovaním tento
vzácny predvianočný čas na
obecnom úrade, v obchode,
pošte, Dome sv. Simeona,
našim tetám kuchárkam .
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A na záver Vám kolektív materskej školy a Vaše deti
prajú krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, radosti a spokojnosti v rodinách a šťastný nový rok .
Nech Boží pokoj naplní Vaše srdcia.
Mária Kopečková
riaditeľka MŠ

Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici

Od samého začiatku školského roka 2017/2018 žiaci našej školy spolu s učiteľmi
pracujú na šiestich úspešných
projektoch vo výchovnovzdelávacom procese, ktoré pripravili zástupkyne riaditeľky školy RNDr. Marta Megyesiová a
PaedDr. Jana Humeníková.
Výstupy z projektov si môžete
pozrieť na školskom webe aj
na chodbách našej školy. Učitelia prírodovedných predmetov, techniky, informatiky a matematiky sa od januára začínajú vzdelávať v aktualizačných
a inovačných kurzoch kontinuálneho vzdelávania, ba dokonca sme si zveľadili aj didaktickú techniku. Prostredníctvom
grantov z jednotlivých projektov pribúda do inventára školy interaktívny kútik v školskej knižnici s notebookmi a čítačkami kníh a dielňa vybavená hoblicami na vyučovanie
techniky. Čoskoro zriadime aj
IT ScienceLab, v ktorom budú
môcť žiaci našej školy okrem
tabletov, robotických stavebníc pracovať s meteostanicou,
preparačnou súpravou, digitálnymi mikroskopmi, ba dokonca aj s 3D tlačiarňou. Tieto
moderné technológie získame
vďaka tomu, že náš projekt bol
úspešný a zaradili nás medzi 60 základných škôl z celého Slovenska - stali sme sa IT
Akadémiou.
Naše aktivity sa však netýkajú iba práce na projektoch.
Tento školský rok je opäť venovaný čitateľskej gramotnosti
žiakov. Aj z tohto dôvodu sme
sa zapojili do aktivity podporovanej ministerkou školstva

Martinou Lubyovou „Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici“. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme v školskej knižnici pre
žiakov, rodičov a učiteľov našej školy zorganizovali zábavné dopoludnie s názvom „Štefánik v našej knižnici.
Priebeh podujatia
Na príprave celého podujatia sa podieľal tím učiteľov a žiakov:
• príprava súťažných prezentácií
• Rozprávkové koleso – pre
žiakov 1. – 3. ročníka - keďže
pre mladších žiakov bola téma
M.R. Štefánik náročná a nechceli sme ich vynechať, pripravili sme im súťaž s rozprávkovou témou blízkou tomuto detskému veku vo ôsmich
podtémach
• Dobre vedieť pre žiakov 4.
– 9. ročníka
Súťaž pripravená podľa populárneho televízneho formátu
na tému M. R. Štefánik. Prebiehala počas troch vyučovacích hodín a viedla ju vedúca
školskej knižnice Mgr. Darina
Bartková.
• Koleso šťastia – pre súťažiace tímy rodičov, učiteľov a
žiakov príprava výzdoby školskej knižnice v tvorivých výtvarných dielňach 9. ročníka – plagáty s portrétmi M. R.
Štefánika
• príprava ocenení a občerstvenia pre jednotlivé súťažiace kolektívy
Hodnotenie podujatia vedením školy
23. októbra 2017 sa napätie v našej škole „dalo krájať“.

Vládla tá pravá súťažná atmosféra. Ani jeden súťažiaci tím
sa nechcel poddať.
Na prvých vyučovacích hodinách si žiaci v kategóriách –
4. - 5. ročník, 6. - 7. ročník a 8.
– 9. ročník preverili svoje vedomosti o M.R. Štefánikovi v
súťaži Dobre vedieť. Z každej
triedy bola do súťaže vopred
vybraná dvojica žiakov, ktorá
mala obrovskú podporu divákov – spolužiakov. Aj tí museli byť pozorní, keďže v pravidlách tejto súťaže sa môže dvo-

jica súťažiacich oprieť aj o vedomosti z publika. Najlepšie
pripravenou dvojicou boli žiaci z 5. ročníka.
Aby boli do tohto krásneho podujatia zapojení aj žiaci 1. – 3. ročníka, v rozprávkovej triede si celé triedne kolektívy vyskúšali svoje znalosti aj
čitateľské zručnosti v Rozprávkovom kolese šťastia. Najviac
bodov získali žiaci 2. ročníka.
Bolože to radosti!
S napätím aj obavami sme
čakali, či o naše podujatie
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prejavia rodičia záujem. Boli
sme milo prekvapení, pred
koncom vyučovania prišli.
Mohli sme teda zostaviť tri súťažiace tímy: žiaci – rodičia –
učitelia. Veľkým zážitkom pre
súťažiacich bolo súperenie rodičov v jednom tíme s vlastnými deťmi v druhom tíme. Rodičia aj súťažiaci učitelia si dokonca pred podujatím zisťovali od triednych učiteľov i vlastných detí podrobnosti celej
súťaže. Keď sme na spoloč-
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nom posedení s rodičmi hodnotili priebeh celého podujatia,
veľmi sa nám páčilo rozprávanie zážitkov zo spoločnej prípravy – učenia a vzájomného
skúšania sa rodič – dieťa.
Pre vedenie školy je pozitívnou spätnou väzbou prosba
rodičov, aby sme v najbližšej
budúcnosti zorganizovali podobné podujatie.
Text a fotografie:
RNDr. Marta Megyesiová,
PaedDr. Jana Humeníková
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