2012/2013
V školskom roku 2012/2013 našu školu navštevovalo spolu 139
žiakov.
V prízemí školy sme otvorili novú jedáleň, v ktorej nám pani
kuchárky počas celého roka chystali chutné jedlá.
i.

V septembri opäť nechýbala imatrikulácia prvákov aj
novoprijatých žiakov z vyšších ročníkov.

i.

Október sme venovali našim starkým, pre ktorých každá
trieda pripravila program a pohostenie. Tiež sme sa stretli
s pani spisovateľkou Jitkou Vítovou, so staršími žiakmi sme
navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach

a nezabudli sme ani na zábavu – šarkaniádu. Pre žiakov 1.
stupňa sme spolu s Malým princom pripravili noc v škole.
i.

V novembri sme zrealizovali zber gaštanov. Neuveriteľným
množstvom – 1177,6 kg pozbieraných gaštanov – sme
pomohli zvieratkám prežiť bezstarostnejšiu zimu. Žiaci
druhého stupňa boli úspešní v olympiádach z anglického
a nemeckého jazyka.
V rámci týždňa digitálnych zručností sme absolvovali poučné

prednášky, pripravili sme rôzne aktivity a zaujímavú akciu pre
seniorov – Moja babka je online.

i.

V decembri na nás nezabudol sv. Mikuláš, ktorému sme
zaspievali, zarecitovali a dostali sladkú odmenu. Takmer celý
december patril príprave a realizácii vianočnej akadémie

Malá princezná. Počas celého adventu sme plnili rôzne
predsavzatia. Symbolom každého splneného predsavzatia
bola ozdoba na vianočný stromček, ktorý sme si takto
postupne celý vyzdobili.

i.

V januári nechýbal korčuliarsky kurz, v ktorom sa mohli malí
i veľkí opäť zdokonaliť vo svojich zručnostiach.

i.

Február bol v znamení zábavy – pripravili sme si karnevalové
masky, navštívili sme materské školy, spoločne sme si aj
zatancovali a vyhodnotili najkrajšie masky.

Rodičia a učitelia sa zabavili na 4. školskom plese v priestoroch
SOŠ Sabinov.
i.

V marci sme sa poďakovali nášmu patrónovi – sv. Jozefovi –
a počas slávnostnej sv. omše u neho vyprosovali požehnanie
pre našu školu. Navštívili nás aj misionári, ktorí nám
pripomenuli, čo je pre náš život skutočne dôležité
a podstatné. V marci – mesiaci kníh – sme v našej školskej
knižnici zrealizovali čitateľský maratón. Zapojili sa doň žiaci
všetkých ročníkov. Keďže snehu bolo ešte dosť, nechýbal ani
lyžiarsky kurz – tentokrát v Litmanovej a Drienici. Pred
veľkonočnými prázdninami sme nezabudli na pôstnu
prípravu.

i.

Apríl patril rôznym súťažiam a olympiádam, ako napr.
Matematický klokan, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín,
RoboCup, Slávik ... Taktiež sme vyhodnotili súťaže v zbere
papiera a viečok.

i.

Noc siedmich hviezd privítala mesiac máj. Žiaci druhého
stupňa pomocou pestrých úloh realizovaných v rôznych
zákutiach nášho mesta hľadali indície, vďaka ktorým
objavili, kto je na tomto svete pravou hviezdou. Sviatok sv.
Floriána sme si pripomenuli návštevou hasičov, nezabudli
sme ani na Deň mlieka a Deň rodiny – ten sme spolu
s rodinami oslávili v prostredí Gazdovského dvora neďaleko
Červenice pri Sabinove.

17. máj bol dňom, kedy naša škola otvorila dvere pre všetkých,
ktorí chceli nahliadnuť a zistiť, čo za nimi ukrývame. Dopoludnia

mohli rodičia počas vyučovania nahliadnuť do tried, popoludní
najlepší žiaci z každej triedy prezentovali svoje ročníkové práce.
Súčasťou dňa bolo aj predstavenie rôznych krúžkov, ktoré žiaci
navštevovali počas školského roka.
i.

Deň detí žiaci prvého stupňa oslávili návštevou policajtov
a rôznymi súťažami. Žiaci druhého stupňa boli v podniku
Bowling u Piťa, kde hrali nielen bowling, ale aj ping-pong,
kalčeto, spoločne sme si aj zatancovali.

Mesiac jún sa niesol v znamení výletov – pre žiakov 1. – 5. ročníka
nechýbala škola v prírode, ôsmaci navštívili poľský Krakow,
niektorí navštívili Lanové centrum v Prešove, hrad v Starej
Ľubovni, Bratislavu, Habakuky. Posledné dni šk. roka patrili
plaveckému kurzu.

