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Milí rodičia,

 obraciame sa na Vás so žiadosťou o pomoc.
 Projekt hlineno-slameného domčeka slúži v prvom rade pre vyučovací proces v rámci  
epochy staviteľstva v 3. ročníku.
 Vďaka aktívnym mamičkám Deniske Struňákovej a Ľubici Nosčákovej sa škola pokúša  
zastrešiť tento projekt už odoktóbra tohto školského roku ( podali sme ho v projekte VÚB  
banky, Tesco pre zelené mestá, projekte Ekopolis, Ikea - Projekt školy: Postavme si z hliny  
dom, žiaľ neúspešne). Projekt je rozpracovaný architektom na prírodné stavby pánom  
Mariánom Prejsom. Snažili sme sa získať peniaze z iných zdrojov, ale žiaľ,  zatiaľ sa nám 
to nepodarilo, preto sa obraciam na Vás rodičov. Potrebovali by sme na tento projekt  
minimálne 500 – 600 eur, aby sme si mohli zohnať materiál.  Mirka Okuliarová, triedna 
učiteľka tretiakov by deťom poskytla možnosť zažiť si stavbu domčeka (veľkosť 3x3 m)  
vrámci ich vekových možností vlastnými rukami v júni. Domček s hliny - výsledný výtvor  
nemá slúžiť iba tretiakom, táto stavba – slamenná učebňa - by bola užitočná aj pre iné deti  
v našej škole.  Radi by sme prizvali na pomoc aj rodičov, ktorých táto téma prírodného  
staviteľstva zaujíma, poprípade priateľov školy, širšiu verejnosť.Tento projekt by bol  
prepojený s prezentáciou školy na verejnosti. Mirka Okuliarová má  sľúbeného pána 
režiséra Jara Vojteka, ktorý by prišiel stavbu natočiť a zapojil by túto akciu do  
pripravovaného 15-minutového videa na prezentáciu našej školy.

 Týmto prosíme každého z Vás, prispejte minimálnou sumou 3,00 eurá  
na Hlinený domček pre nás všetkých. Kto môže aj viac, budeme vďační.
Číslo účtu 2400055034/8330
Poznámka: Domček
Prípadne osobne či po deťoch v hotovosti u Tatiany Jozefíkovej v  
kacelárii školy.
 Ak niekto z Vás má tip na spoznora, kontaktuje, prosím daniela.nitonova@gmail.com

 

CIRKUS ŠAPITÓ!
Srdečne pozývame všetkých rodičov a deti na náš šiestacky cirkus, ktorý sa bude konať v piatok 
12.  4. o 17:00 hod. Uvidíte ešte nevidené :-). Tešíme sa na Vás.                                            šiestaci

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dobrej nálade veľkonočného bazára – prípravou jedla a 
dielničiek, predajom výrobkov aj tým, ktorí využili tieto služby a zakúpili si nejaký výrobok alebo 
vyrobili si niečo v dielničkách, ďakujeme najmä rodičom a deťom 6. ročníka za skvelú organizáciu 
veľkonočného bazára. Výťažok z bazára je 649 €, ktorý bude rozdelený do tried.                       tm

Pripomínam piatackym rodičom, že v pondelok 8.4. o 16:00 máme rodičovské stretnutie. Teším sa 
na hojnú účasť.                                                                                                                                  zb

3. ročník: Milí rodičia, rodičovské stretnutie sa uskutoční 8.4. (pondelok) o 17.00. Teším sa na vás!
                                                                                                                                                          mo
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