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POZVÁNKA ZUŠ
I. KOLČÁKA

Základná umelecká 
škola Ignáca Kolčáka v 
Námestove oznamuje, 
že prijímacie – talento-
vé skúšky sa budú konať 
takto:
19. a 20. mája 2014 do lite-
rárno-dramatického odbo-
ru na Slnečnej ul. v ZŠ od 
13,30 do 17,30 hod. pre žia-
kov I. stupňa ZŠ a pre pred-
školákov MŠ (6-ročné)
21. mája 2014 od 13,30 do 
17,30 hod. do hudobného 
odboru na Hattalovej ul. pre 
žiakov 1. ročníka ZŠ a pre 
predškolákov MŠ (6-ročné)
26. mája 2014 do tanečného 
odboru na Slnečnej ul. v ZŠ 
od 15,00 do 17,00 hod. pre 
žiakov 1. ročníka ZŠ a pre 
predškolákov MŠ (6-ročné)
28. mája 2014 o 14,00 do 
výtvarného odboru na 
Komenského ul. pri CVČ pre 
žiakov 1. ročníka ZŠ a pre 
predškolákov MŠ (6 ročné)
28. mája 2014 o 14,00 do 
výtvarného odboru na 
Slnečnej ul. v ZŠ len pre žia-
kov 1. ročníka ZŠ a pre pred-
školákov MŠ (6-ročné) na Ul. 
Slnečnej (sídl. Brehy)
26. mája 2014 do tanečného 
odboru na Slnečnej ul. v ZŠ 
od 15,00 do 17,00 hod. pre 
žiakov 1. ročníka ZŠ a pre 
predškolákov MŠ (6-ročné)

OZNAM

Deti z MŠ v Charitnom dome 
Klienti a zamestnanci Domu 

Charitas Bl. Zdenky Schellin-
govej v Námestove 9. apríla  
túžobne očakávali vystúpenie 
detí z Materskej školy na Ko-
menského ulici. 

Deti pod vedením pani 
učiteľky Jindrovej veľmi 
potešili najmä najstaršiu ge-
neráciu nielen svojím milým 
vystúpením, stvárňujúcim 
rozlúčku so zimou, v ktorom 
bolo cítiť zdravé sebavedo-
mie najmladšej generácie, 
ale aj tým, že sa presvedči-
li, že deti sú zverené do rúk 
kvalifi kovaných pedagógov. 
Záverečná pieseň účinku-
júcich pod názvom Číži-
ček, čížiček, vtáčik maličký 
strhla do spevu účastníkov 

stretnutia generácií. Ďaku-
jeme za toto milé posedenie, 
ktoré bolo pre nás prekvape-

ním. Za všetkých účastníkov 
stretnutia

S. Dullová

Teplo z detských sŕdc zostalo, hoci škôlkari, vyprevádzajúci pani 
Zimu, po milom programe odišli tiež. Obyvateľov Domu Charitas 
ich budúca návšteva určite opäť poteší.             Foto: S. Dullová

Žiaci ZŠ Komenského čítajú celý rok
„Kniha je vec  fantastická, je 

s ňou super zábava. Odnesie 
ťa na krídlach preč od večera 
do rána. Čítať knihy ťa nebo-
lí, cvičíš slová, pamäť, zrak. 
Hrdinovia, veľkí, malí, každý 
ich má veľmi rád.“

Slovami tejto piesne si naša 
škola 2. apríla pripomenula 
Svetový deň detskej knihy, 

ktorý každoročne pripadá na 
tento dátum. Deti si doniesli 
svoju obľúbenú knižku, spo-
menuli mená najznámejších 
detských autorov a z prezen-
tácie sa dozvedeli zaujímavé 
informácie o knihách. Vzťah 
k nim, hlavne kvôli moder-
ným technológiám, chladne 
čoraz viac. Aj takouto formou 

sa snažíme žiakov k čítaniu 
správne motivovať a rozvíjať 
ich čitateľské zručností. Má-
ria Ďuríčková nechala deťom 
krásny odkaz: „Detská kniha 
je ako vláčik, ktorý ťa odvezie 
do ríše Fantázie, sprievodcom 
sa stane kráľ, trpaslík, či sivá 
myška... Stačí len nastúpiť.“

Mgr. Dana Serdelová

Útržky z činnosti našej školy  
Čo sme prežívali v CZŠ 

sv. Gorazda v Námestove v 
apríli?

☻Štvrtáci chodia pravidel-
ne na návštevu do mestskej 
knižnice.  Aj posledná náv-
števa ich obohatila o knihy 
známej detskej  spisovateľky  
Gabriely  Futovej.

☻Siedmaci mali triedny 
odpust. Ako vyzerá taká sláv-
nosť?  Každá trieda má svoj-
ho patróna.  Tento sviatok  
začínajú svätou omšou, po-
kračujú duchovnou obnovou. 
Po tomto programe je čas na 
hry a rôzne aktivity. Nechýba 
aj hostina po skončení prog-
ramu. 

☻Šiestaci prežili noc v 
škole, veľmi sa tešili na túto 
akciu. Mali pripravený boha-
tý program  a nechýbala ani 
nočná hra.  

☻Deviataci sa vzdelávali 
vo fi nančnej gramotnosti so 

špecialistom zo Slovenskej 
sporiteľne.

☻Šikovné ručičky si ten-
tokrát tvorili gombíkové po-
hľadnice. Vidieť, že deti majú 
veľkú fantáziu. Ich výtvory 
boli veľmi pekné. 

☻Tretiaci sa učili, ako si 
majú umývať svoje zúbky, 
ako sa majú o ne starať, aby 
im vydržali čo najdlhšie. 
Poučiť ich o tom prišla pani 
doktorka Mikušková. Jej pre-
zentácia deti veľmi zaujala.

☻Krížová cesta zakončo-
vala pôstne obdobie v našej 
škole a pomohla nám lepšie 
sa pripraviť na sviatky Veľkej 
noci. 

☻Tehlička na misie aj ten-
to rok zaujala deti našej ško-
ly. Prispievali každú veľkú 
prestávku na stavbu školy  
KAKA-KALA v Angole. 

M. Kurtulíková
CZŠ Sv. Gorazda

Žiačky z krúžku Šikovné ručičky - zľava  N. Pantoková, S. 
Bránická a J. Janičáková.         Foto: (czš) 

Martinik – ostrov kvetov

Koncom januára mali štu-
dentky Gymnázia Antona Ber-
noláka v Námestove, v rámci 
projektu Comenius, navštíviť 
vzdialený exotický ostrov v 
Malých Antilách v Karibiku, 
obmývaný  Atlantickým oce-
ánom  na východe a Karibským 
morom na západe – Martinik. 
Ostrov dostal prívlastok ako 
ostrov kvetov vďaka svojej fa-
rebnosti – v prírode, v kulinár-
skych špecialitách, v tradičnej 
kultúre. 

Malý ostrov s rozlohou 1080 
km², dlhý 80 km a široký od 
20 do 40 km maximálne, 
vzdialený od materskej kra-
jiny  Francúzska  a Paríža 7 
000 km, bol objavený Krišto-
fom Kolumbom na jeho štvrtej 
výprave v roku 1502. Dnes 
tam žije približne 400 000 
obyvateľov, pôvodom kreo-

li,  a je zámorským  územím  
Francúzska – to znamená, že 
je súčasťou Francúzska, patrí 
do Európskej únie, platia tam 
francúzske zákony, školský 
systém, euro, štátne symboly 
ako štátna vlajka alebo hymna 
a úradným jazykom je fran-
cúzština.

Ostrov Martinik bol pre 
účastníkov exotický nielen 
podnebím – v januári teplé su-
ché obdobie – ale aj spôsobom 
života, obyvateľstvom, históri-
ou a  tradíciami,  ekonomikou 
(pestovanie cukrovej trstiny a 
banánov a produkcia korenín). 
Zažili tam karneval, ochutnali 
exotické jedlá a zoznámili sa 
s nádherne bohatou farebnou 
faunou a fl órou tohto ostrova. 
Bol to nezabudnuteľný pobyt.

 Mgr. Ružena Pilarčíková 
koordinátorka projektu

Účastníci poznávacieho pobytu na ostrove Martinik, študent-
ky GAB v Námestove, ostrova, ktorý aj pre nich pred vyše päť-
sto rokmi objavil Krištof Kolumbus.       Foto: ar rp

ZŠ Komenského oslavuje 40. výročie
Oslavy jubilea sú 

vyvrcholením dlho-
ročnej práce učiteľov, 
zamestnancov a žia-
kov. Sú  príležitosťou 
pozrieť sa späť a na-
čerpať silu a energiu 
do ďalšej práce.

Žiakom sa spoloč-
ne snažíme odovzdať 
množstvo vedomostí 
primerané ich schop-
nostiam a danostiam. 
Pristupovať k nim individuál-
ne a pripraviť ich adekvátne 
na ďalšie   štúdium. Vedieme 
žiakov k zodpovednosti za 
vlastné konanie, posilňujeme 
vzájomnú dôveru, priateľ-
stvo a samostatnosť. Veľký 
dôraz kladieme na vyučovací  
proces,   zapájame žiakov do 
súťaží, olympiád a pretekov 
v oblastiach, v ktorých majú 
predpoklady uspieť a rozvi-
núť svoj talent a šikovnosť.

Želám našej škole, aby mala 
aj naďalej vo svojich radoch 
nielen odborne, ale i ľudsky 
naplnených učiteľov, ktorí sú 
vzorom pre žiakov.  Želám 
škole absolventov, ktorí ju 
budú opúšťať nielen s na-
dobudnutými vedomosťami, 
ale i krásnymi spomienkami 
na časy, strávené v školskej 
lavici. Všetkým nám želám, 
aby sme   mali vždy dosť síl, 
energie, entuziazmu a často 

i trpezlivosti 
pri zvyšo-
vaní úrovne 
vzdelávania. 
Aby každý z 
nás bol pev-
ným ohniv-
kom reťaze, 
ktorá školu 
posúva do-
predu.

Ď a k u j e m 
všetkým bý-

valým aj súčasným žiakom a 
učiteľom, nepedagogickým 
zamestnancom školy, rodi-
čom, predstaviteľom mesta, 
sponzorom a priateľom ško-
ly, ktorí prispievali a pris-
pievajú k šíreniu jej dobrého 
mena. Vytvárali aj vytvárajú 
dobré podmienky výchovy 
a vzdelávania žiakov našej 
školy.

Mgr. Ľubomír Jaňák
riaditeľ školy

Základná umelecká škola 
Ignáca Kolčáka v Námestove 
pozýva rodičov, priateľov a 
priaznivcov školy na absol-
ventské koncerty: 

I. absolventský koncert: 
13. mája 2014 o 17,00 hod. v 
Kultúrnom dome v Námes-
tove

II. absolventský koncert:
 22.mája 2014 o 17, 00 
hod. v Kultúrnom dome v 
Námestove. 
Súčasťou koncertov budú 
výstavy prác absolventov 
výtvarných odborov vo 
výstavných priestoroch kul-
túrneho domu. Otvorenie 
výstav o 16,00 hod.

Práve tento čas,v ktorom 
si pripomíname významné 
výročie založenia tejto in-
štitúcie, nám dáva  možnosť 
otvoriť knihu života  školy, 
listovať v nej, hľadať a ob-
javovať všetko to dobré, čo 
sa za tie roky urobilo. Máme 
možnosť spomínať na tých, 
ktorí tu zanechali svoj ruko-
pis, vzdať úctu tým, ktorým 
čas už sfarbil vlasy nabielo a 
na ich tvárach statočná práca 
a život vyryli hlboké orna-
menty.

Spoločná korčuľovačka ZŠ a MŠ
Všetko sa to zača-

lo minulý školský 
rok. Na ZŠ Komen-
ského sme mali zor-
ganizovať spoločnú 
korčuľovačku so 
škôlkarmi. Už tu sa 
mohli deti zo škôl-
ky presvedčiť, že aj 
keď možno niektorí 
nevedia korčuľovať, 
my im pomôžeme. 
Tento rok nás škôl-
kari pozvali dvakrát 
na Altis. Naposledy to bolo 
26.marca. Keďže akcia bola 
dopoludnia, keď je vyučova-
nie, nebol problém o záujem-
cov, ktorí by boli ochotní ísť 
učiť malých škôlkarov korču-

ľovať. Pani učiteľka telesnej 
výchovy vybrala tých šikov-
ných zo 6., 7., a 8. ročníkov.  
Škôlkarov sprevádzali pani 
učiteľky a niektorí rodičia. 
Veď si asi viete predstaviť, čo 

je to pre rodiča, keď jeho 
milovaný drobček sa má 
prvýkrát sám postaviť na 
korčule! Na ľade to bolo 
skvelé. Naši žiaci pochy-
tali maličkých  za rúčky 
a poďho. Aj tí neskúsení 
drobci to zvládli výborne. 
Možno z nich raz budú aj 
hokejisti, mysleli si ro-
dičia, ktorí ich z lavičky 
sledovali. Líčka červené 
od zimy, možno boľavý 
zadoček, obité kolienka, 

pády, stáli za to. Spoločne sme 
zažili množstvo radosti i hreji-
vý pocit, že sme urobili niečo 
pekné pre malých škôlkarov. 
Veríme, že korčuľovačka ne-
bola posledná.               (mk)


