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Školské kolo Geografickej olympiády
Termín: 04.12.2012
Mikuláš v ZŠ
Termín: 06.12.2012
Hotel Transylvánia
Návšteva filmového predstavenia pre žiakov II. stupňa v CINEMAX Prešov
06.12.2012
Mikulášska besiedka v 4.A
Termín: 06.12.2012
Mikulášska besiedka v 9.A
Termín: 07.12.2012
Pytagoriáda
Dňa 11. a 12.12.2012 sa uskutoční školské kolo Pytagoriády pre žiakov
3. – 8. ročníka.
Luciina vodná show 1. – 4. ročník
Termín: 11.12.2012
Vianočné posedenie v 4.B
Termín: 13.12.2012
Obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka
Termín: 13.12.2012
CHARITY DAY
Termín: 13.12.2012
Vianočná tvorivá dielňa
Termín: 13.12.2012
Školské majstrovstvá v plávaní - Prešov
Termín: 18.12.2012

Ako je les zariadený
Termín: 18.12.2012
Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko
Termín: 19.12.2012
Vianočná besiedka v ŠKD
Termín: 20.12.2012
Ďalšie zaujímavé akcie:
-

Ekologický vianočný stromček

-

Zdravé dospievanie a zdravý životný štýl – beseda

-

Zimná výzdoba v ŠKD

ZIMNÉ PRÁZDNINY:
24.12.2012 – 07.01.2013

Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, prídu tichučko, sťaby vyšívané
zlatou niťou na bielom obruse starej mamy. Mier v duši, láska v srdci. O tomto by
sme mali hovoriť na prahu Vianoc. Pokorne vložiť hlavu do
dlaní, zavrieť na chvíľu oči a otvoriť sa pre spomienky.
Dnešný človek veľmi veľa chce, chce to hneď teraz a neraz
by najradšej rozkazoval aj času. Práve preto by sme sa mali
aj v tomto predvianočnom čase troch u zastaviť a myslieť na
pekné veci, na spolupatričnosť a lásku, ktorej je často tak
málo. Klaniame sa ľuďom, ktorí po celý svoj život rozosievajú
dobro, ktorí majú čas nielen pre seba a svojich najbližších,
ale aj pre opustených a osamelých, pre deti v sirotincoch alebo ľudí v domovoch.
Takí ľudia konajú dobro, zrieknu sa svojho. Takýmito myšlienkami sa nevdojak
zaoberáme v predvianočnom a vianočnom čase. Veď Vianoce sú pre nás tými
najkrajšími sviatkami a pokladáme ich za čas pokoja duše, za dni, keď sa môžeme
prejaviť ako pozorní a súcitní ľudia, ako ľudské bytosti s láskavým srdcom.
Prajeme Vám príjemné Vianoce pri rodinnom stole, kde rozvoniava ihličie,
medovníčky, opekance a všetko, čo na vianočný stôl patrí, a kde sa v ten

večer

rozdáva láska celým priehrštím. Nech Vás sprevádza pokoj, láska a šťastie.

Všetko najlepšie v novom roku 2013 Vám želajú všetci zamestnanci školy.

