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Do 13-tich tried nastúpilo tento rok 198 žiakov.
 V septembri si naši prváci zvykli na školské povinnosti a potvrdili to aj imatrikulačným sľubom. Ostatní žiaci 1.stupňa
si spestrili začiatok školy návštevou divadla v Prešove a s deviatakmi sme navštívili Noc výskumníkov v Košiciach,
aby sme ich presvedčili, že veda má aj svoju zábavnú stránku.
 V októbri sa konal Deň školských knižníc a tentokrát bol venovaný M. R. Štefánikovi. Zapojili sme sa doň vytváraním
rôznych projektov o tejto osobnosti. Štvrtáci navštívili Steel Park v Košiciach a triedy 1.stupňa pripravili pre starých
rodičov program s pohostením.
 November potrápil žiakov 5., 8. a 9.ročníka, keď museli preukázať svoje vedomosti na testovaní. Počas týždňa
digitálnych zručností žiaci ukázali svoje schopnosti na hodinách informatiky a žiaci 8. ročníka pripravili pre svojich
spolužiakov na 2. stupni aktivity, ktoré sa týkali boja proti drogám. Prebiehali aj školské kolá rôznych súťaží. Žiaci 1.
stupňa strávili Noc v škole.
 Počas adventu sme plnili rôzne predsavzatia a sv. Mikuláš s anjelom nás za dobré správanie a známky odmenili
sladkosťami. Posledný týždeň v decembri patril hlavne športu. Zdokonalili sme svoje schopnosti počas korčuliarskeho
kurzu a žiaci 8. a 9. ročníka sa naučili vykrúcať v ľudových a spoločenských tancoch. Učenie sme vymenili za
získavanie znalostí z finančníctva.
 Január patril hlavne učeniu, aby bolo polročné vysvedčenie čo najlepšie. Našich prvákov navštívili deti z materských
škôl a zapojili sme sa do olympiád z anglického, nemeckého a ruského jazyka. Malí tanečníci z ŠKD ukázali svoj
talent na prehliadke Tanec v nás a niektorí žiaci ukončili polrok návštevou opálových baní a Solivaru.
 Február začal zábavou – fašiangový sprievod do MŠ, karneval a žiacky ples. Žiaci 3. ročníka sa oboznámili
s činnosťou záchranárov na Dni 112 v Prešove a väčšina žiakov zdokonalila svoje zručnosti na lyžiarskych kurzoch na
Drienici a v Tatrách.
 Marec a pôstne obdobie sme prežívali plnením rôznych predsavzatí, ukončili krížovou cestou a na sv. omši sme od
nášho patróna – sv. Jozefa vyprosovali požehnanie. Deviataci úspešne napísali Monitor. Zapojili sme sa do súťaží:
Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, stolný tenis a do rôznych olympiád. V školskej knižnici sme zorganizovali
čitateľský maratón a čítali sa aj knihy v cudzích jazykoch. Niektoré triedy pokračovali v čítaní vybraných kníh aj na
hodinách.

 Apríl sme začali znova športovo, pretože niektorí žiaci absolvovali plavecký kurz. Zapojili sme sa do rôznych
športových súťaží. Deň zeme sme si pripomenuli uprataním blízkeho okolia a navštívili filmové predstavenie
a prezentáciu o Vietname.
 Máj patril prevereniu našich vedomostí. Štvrtáci a šiestaci písali Komparo a všetci žiaci prezentovali svoje ročníkové
práce, na ktorých pracovali od začiatku roka. Celý mesiac sme venovali príprave akadémie, ktorá sa niesla v duchu
známej rozprávky Shrek. Aj žiaci 2. stupňa strávili svoju Noc v škole plnením rôznych úloh v nočnom meste.
 Jún začal oslavou Dňa detí. Žiaci 1. stupňa ho strávili športovo – ukázali svoju šikovnosť a zručnosť v rôznych
súťažiach a žiaci 2. stupňa si oddýchli v Prešove, kde navštívili kino. Nasledujúce týždne sa všetci venovali učeniu,
veď vysvedčenie chce mať každý čo najlepšie. Niektorí žiaci už začali svoj oddych v Škole v prírode v Tatrách a všetci
potom pokračovali na školských výletoch. Koniec roka patril ešte rozlúčke s deviatakmi a potom HURÁ PRÁZDNINY.

