Čo priniesol rok 2017
V januári Aneta Herdová získala 3. miesto v OK Šalianského Maťka. Vo februári ZŠ
zorganizovala 1. krát v histórii školy lyžiarsky kurz zameraný na zjazdové lyžovanie.
Kurzu sa zúčastnilo 25 žiakov 2. stupňa a všetci žiaci sa naučili lyžovať. Veľmi nás teší,
že bol veľký záujem o tento kurz, na ktorý sme využili dotáciu z ministerstva školstva vo
výške 150 € na žiaka.
Vo februári sa konalo OK Dejepisnej olympiády, kde Adam Herda získal 1. miesto
a postúpil do KK.
V marci pán učiteľ Ondrejka zorganizoval Besedu o hrôzach vojny s priamymi
účastníkmi vojny. Žiaci boli veľmi pozorní a téma ich zaujala. Naši žiaci sa v krojoch
zúčastnili aj na pietnej spomienke k vypáleniu obce.
Na OK CHO Adam Herda získal 3. miesto a postúpil do KK. Na KK dejepisnej olympiády
bol Adam Herda úspešný, začo patrí vďaka nielen jemu ale aj pani učiteľke Deákovej,
ktorá ho pripravovala.
V apríli prebehlo Testovanie 9, v ňom obstáli naši žiaci na 2. mieste v okrese.
V Topoľčanoch na plavárni absolvovalo 24 žiakov plavecký kurz. Mnohí z nich mali
výborné výsledky.
Na KK CHO Adam Herda dosiahol krásne 5. miesto, čo je v histórii našej školy výnimočný
úspech. Vďaka patrí p. učiteľke Deákovej.
V máji sme sa zapojili do atletických súťaží cez mikroregión, SAZ, okresné kola MŠ. Boli
u nás aj záchranári, všetci žiaci a učitelia prešli praktickým aj teoretickým kurzom prvej
pomoci.
V Bratislave sa konala Olympiáda mladých vedcov, na ktorej Adam Herda získal 6.
miesto na Slovensku. Je to výnimočný úspech žiaka z malej vidieckej školy. Vďaka patrí
všetkým pánom učiteľom.
V júni sa konali exkurzie – Bojná, Koborno, Stanovisko, ekohry s p. Ing. R. Dávidom,
bábkové divadlo Kocúr v čižmách, účasť 1. stupňa na dopravnom ihrisku, súťaže pre
deti, diskotéka.
Výborné bolo predstavenie Čin – Čin detí z dramatického krúžku pod vedením p. učiteľky
Minárovej.
V septembri sme sa zapojili do nového projektu Školské ovocie, naši žiaci dostávajú
ovocie a džús za symbolickú cenu každý týždeň.
P. farár pripravil výlet do Nitry, ktorý si žiaci pochvaľovali, vďaka.
P. podpredseda Peter Pellegríni nám daroval výlet do Bratislavy – Aurélium – prehliadka
VIP priestorov hradu, parlament. Bol to výnimočný deň plný zážitkov.

V jazykovej súťaži Brána jazykov otvorená sa naši deviataci umiestnili na krásnom 8.
mieste z 27 škôl.
Október sa niesol v prípravách a uskutočnení výletu do Budapešti, deti z dramatického
krúžku dostali odmenu za vydarené predstavenie Čin – Čin.
Zapojili sme sa do projektu Hovorme o jedle, celý týždeň sme so žiakmi spolupracovali
na témach. Veľmi vydarené bolo popoludnie so starými rodičmi.
V novembri prebehlo Testovanie 5, v ktorom Jakub Dávid získal 100 % z MAT
a Sebastián Lukáč 90 % zo SJL.
Začiatkom adventu si žiaci spolu s učiteľmi zhotovili adventné venčeky, ktoré im p. farár
posvätil.
V decembri absolvovali žiaci 1. a 2. stupňa Kurz korčuľovania s trénerom na zimnom
štadióne v Zlatých Moravciach.
Naši deviataci sa zhostili role Mikuláša a obdarovávali spolužiakov sladkosťami. Každý
žiak dostal pekný balíček od rodičov.
V sobotu 16. decembra sa konala vianočná burza, ktorá je už tradične plná krásnych
výrobkov, sladkostí a punču.
21. decembra sme v KD pre občanov pripravili vianočnú akadémiu, ktorá potešila
mnohé srdcia a naladila ich na vianočnú atmosféru.
Poďakovanie patrí žiakom našej školy. Sú zmyslom jej existencie, zdrojom jej energie
a života. Vďaka im patrí za udržiavanie a vytváranie nových hodnôt, za dobré nápady
a chuť robiť nové veci nad rámec svojich povinností, za vynikajúcu reprezentáciu školy
počas štúdia i za úspechy absolventov, ktorí šíria dobré meno základnej školy.
Ďakujem kolektívu zamestnancov základnej školy, p. farárovi, p. starostovi, poslancom
obecného zastupiteľstva, Rade školy, Rodičovskej rade, rodičom a všetkým sponzorom
za pomoc a podporu našej školy.
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