
 

 

 

Vážení rodičia, žiaci  
a všetci priatelia a podporovatelia našej školy, 
    som nesmierne rád, že sa Vám môžem už 
druhýkrát prihovoriť prostredníctvom našich 
Listov SSND.  Na úvod by som Vám všetkým 
chcel popriať v novom roku 2020 veľa Božích 
milostí, radosti, pokoja a múdrosti, aby ste 
každý deň mali na zreteli tie pravé a trvalé 
hodnoty.  Povzbudzujem najmä všetkých rodi-
čov, aby trávili so svojimi deťmi čas, veľa sa 
s nimi rozprávali a budovali s nimi vzťahy dô-
very a porozumenia. 
   Školský rok sa rozbehol na plné obrátky 
a máme za sebou 1. polrok. Som rád, že sa 
nám podarilo splniť viaceré ciele, ktoré sme si 
stanovili, aj keď nie všetko sa podarilo tak, 
ako sme chceli. Podrobnejšie informácie 

o našich aktivitách a živote na našej škole ná-
jdete na nasledujúcich stranách.  
   Aj napriek množstvu problémov, s ktorými 
sa denne boríme, vidím projekt našej školy 
optimisticky a zmysluplne. Pre naše napredo-
vanie potrebujeme viacero vecí a jednou z nich 
je Vaša podpora  a priazeň. Už onedlho nás 
čaká zápis do prvého ročníka základnej školy 
a prijímacie skúšky na gymnázium 
a technické lýceum.  Veľmi by sme si vážili, 
keby ste aj vy mohli byť vyslancami, ktorí bu-
dú šíriť dobré meno našej školy tam, kde my 
nemáme dosah - medzi Vašou rodinou, kole-
gami i známymi. My sa budeme snažiť, aby 
sme Vašu dôveru nesklamali. Chceme  sa stá-
le zlepšovať. Ďakujem.  

Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy 
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PRIPRAVUJEME   

 
Školský karneval 

05. 02. 2020 
Pozývame všetky deti z prvého stupňa a predškolákov nie len z našej škôlky na školský karneval, 
ktorý sa bude konať dňa 5. februára v Saleziánskom stredisku v Novej Dubnici. Od 16.00 do 
18.00 hod. pripravujeme pre deti v maskách a ich rodičov súťaže, občerstvenie, ceny pre masky. 
Spolu s nami sa tešia aj animátori z Euromesta.  

 
Rodičovský ples 

07. 02. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deň otvorených dverí  
Základnej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici  

18. 02. 2020 
Pozývame budúcich prváčikov a ich rodičov do priestorov našej základnej školy. Pripravujeme:  

 V čase od 15.30 – 16,30 hod. Vás pozývame na  otvorené hodiny predmetov:  
• hudobná výchova, 
• matematika, 
• slovenský jazyk, 
• anglický jazyk. 

V čase od 16.30 – 17,00 predstavíme vzdelávací program a odpovieme na Vaše otázky.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Deň techniky & DOD 
21.02.2020 

 
      V novom školskom roku 2020/21 plánuje Spojená škola sv. Jána 
Bosca otvoriť triedu gymnázia s počtom 17 študentov a triedu technic-
kého lýcea s počtom 24 študentov.  
      SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum a 
Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT  pozývajú žiakov 8. – 9. 

ročníkov, záujemcov o štúdium v našej škole  a ich rodičov na DEŇ TECHNIKY a DOD, ktorý sa uskutoční dopoludnia  
21.02.2020.  
  

Zápis do 1. ročníka ZŠ 
v stredu 1. apríla a vo štvrtok 2. apríla  2020 

od 15:00 do  17:30 hod. v budove ZŠ 
Ak nemôžete prísť v stanovenom čase, kontaktujte nás:  042/4432 382,  riaditel@ssnd.sk 



 NIE SME SAMI – SME  SSND  
 

Spojení v športe 
    
    O tom, že aj v sobotu sa dá prísť do školy, dobrovoľne, s nadšením, sa 
mohli deti a rodičia z Novej Dubnice a okolia presvedčiť na akcii celoeu-
rópskej kampane -  Európsky týždeň športu a zároveň European School 
Sport Day, ktorá sa konala v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca 
v Novej Dubnici. 
 
      Malí i veľkí, starí aj mladí, 
športovci aj nešportovci..., jed-
noducho všetci prišli preto, aby 
spojili dobré s užitočným. 
Mnohé  deti, ale aj dospelí si 
zašportovali pod dohľadom 
profesionálnych trénerov 
z Fitfabrik, vyskúšali  skutočný 
futbalový a hasičský tréning 
pod vedením futbalového tré-
nera a hasičov z Kolačína, za-
tancovali s Aquagymom, so 
Zuzkou Bačovou – Salsation 
...a mnoho ďalších športových 
aktivít.  

   Ukážka KARATE ŠK Real 
team Trenčín, v ktorej sa pred-
viedli naši žiaci, nám ukázala, 
akí nádejní športovci nám 
v našej škole vyrastajú. 
   Svojou účasťou nás poctili 
osobnosti športu, ako sú Janko 
Zachara, Milan Vozár a Ri-
chard Pavlikovský. 
   Šikovní páni zvukári sa pos-
tarali o to, aby nás celou akci-
ou sprevádzala veselá hudba 
a príjemný hlas moderátora, 
učiteľa a spisovateľa v jednom 
Juraja Šimkoviča. 

  Organizátorom Spojenej školy 
sv. Jána Bosca, ktorí mali pri-
pravené množstvo zaujímavých 
športových stanovíšť, skvelého 
občerstvenia, odmien pre deti, 
bohatú tombolu patrí veľká 
vďaka, pretože energia a dobrá 
nálada sršala z každého miesta 
areálu našej školy. Tí, ktorí 
neváhali a prišli, odchádzali 
domov s úsmevom 
a množstvom dobrých zážitkov. 

 

 

Milión detí sa modlí ruženec 
     Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje iniciatívu 
Milión detí sa modlí ruženec už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta 
v modlitbe, vychádzajúc z presvedčenia, že modlitba posvätného ruženca je 
mocná, keď sa ju modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu 
po celom svete.  
     V piatok 18. októbra 2019 sa aj naša škola - všetky zložky od materskej 
školy až po SOŠ IT – odpovedala na  výzvu a zapojila do tejto celosvetovej 
modlitebnej iniciatívy . Cez 2. vyučovaciu hodinu sme sa presunuli do Kos-
tola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde sme sa spoločne modlili 
animovaný ruženec.  
     Predškoláci sa na modlitbu riadne pripravili. Spolu s pani učiteľkami 
nazbierali gaštany a spoločne si spravili ruženec z gaštanov. Hoci Benja-
mínkovia a Šikulkovia nešli do kostola, tiež sa vo svojej triede k modlitbe 
pripojili. 
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Imatrikulácie našich nováčikov 

   Tradičným ceremoniálom našej  školy je akt prijímania nováčikov. Keďže sme už niekoľko týždňov 
stretávali na chodbách školy nielen nových žiakov základnej školy, ale aj študentov dvoch zložiek 
stredoškolského štúdia museli imatrikulácie, samozrejme, prebehnúť hneď dvakrát.  

   Najskôr si svojich pár 
minút slávy užili študen-
ti gymnázia a SOŠ. Dňa 
29. októbra 2019 pre-
menili tretiaci sálu sale-
ziánskeho oratória na 
cvičisko tajnej služby. Na 
nových gymnazistov 
a technikov čakalo nie-
koľko náročných, zábav-
ných i ubabraných úloh, 
ktorými ukázali svoje 
schopnosti i zmysel pre 
humor. Práve úspešné 
zdolanie nástrah, ktoré 
im pripravili agenti-
tretiaci im otvorilo cestu 
do sveta agentov-
stredoškolských študentov. Svoj talent ukázali aj v programe, ktoré si pre ostatných pripravili. 
V následnom imatrikulačnom akte už mohli byť vovedený medzi  plnoprávnych študentov našej 
školy. Želáme im veľa úspechov pri štúdiu. 
      Druhýkrát sa zo sály saleziánskeho oratória na pár hodín stalo rozprávkové kráľovstvo. Bolo to   
28. novembra  2019, kedy boli na pasovačku nováčikov pozvaní naši prváčikovia zo základnej školy.  
   Celý program otvorila naša kolegyňa Renátka s rozprávkovou piesňou Arabela. Po tomto úvode sa 
nám predstavili naši druháci, aby dodali svojím vystúpením odvahu prváckym nasledovníkom. Spo-
ločne nám predviedli humornú dramatizáciu piesne Móda od Simy Martausovej. Po tomto čísle už 
nasledovala samotná pasovačka. Naši prváci museli pred všetkými rodičmi, učiteľmi, a dokonca aj 
pred celým kráľovským dvorom a samotným kráľom  predviesť, čo sa už stihli v škole naučiť. Naj-
skôr nám zarecitovali dve básne, jednu o písmenkách a druhú o živote v škole, nakoniec zaspievali 

pesničku o číslach. Po 
tomto vystúpení boli 
riadne pasovaní za no-
vých prvákov hodných 
nosiť hrdý titul – Žiak 
Spojenej školy sv. Jána 
Bosca.  
   Po tomto programe na-
sledovala voľná zábava 
plná skvelých pesničiek, 
pri ktorej sa deti poriadne 
vyšantili a rodičia sa za-
tiaľ mohli občerstviť a 
spoločne porozprávať v 
čajovni.  
   Cez toto popoludnie 
sme sa poriadne zabavili, 
či už deti, rodičia, ale aj 
samotní učitelia.  
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Ako vyzerá náš školský deň 

    Naši prváčikovia nezaháľajú  a veľmi sa snažia. Postupne objavujú nové písmenká, dokážu si 
prečítať prvé vety.  My im v tom pomáhame a snažíme sa im učenie  urobiť zaujímavé a zážitkové.  
Preto sme  na hodine prvouky  začali  pracovať s pojmovou mapou. Na tému Rodina  si deti vytvorili 
pojmovú mapu, do ktorej dopĺňali  jednotlivých členov rodiny spolu s ich úlohou v domácnosti.  
Deti si snažili osvojiť spolupatričnosť v rodine, vzťah dcéra – matka, otec – syn, starí rodičia – vnú-

čatá. 
   Na hodine slovenského jazyka – písania sme v tejto téme po-
kračovali  metódou rozvoja tvorivého písania a myslenia AK-
ROSTICH. Napísali sme na tabuľu  slovo  - otec -  tak, že jed-
notlivé písmená boli napísané pod sebou.  Každé písmeno sa 
stalo začiatočným písmenom nového slova, v tomto prípade 
vlastnosťou otca alebo starého otca. 
   V závere dňa sme túto tému prepojili s hodinou katolíckeho 
náboženstva. Deti pomocou obrázkov skladali modlitbu Otče 
náš, prostredníctvom ktorej  pochopili starostlivosť Nebeského 
Otca o nás podobne, ako cítia starostlivosť otca a matky 
v rodine. 
   Spoločne sme objavili  život založený na  dôvere k jednotlivým 
členom rodiny, spoločnosti, ale aj dôvere k Bohu a komunikácie 
s ním. 

 

 
Naše bádanie  

na prírodovedných  
predmetoch 

      
     Na hodinách s prírodovedným zame-
raním je neodmysliteľnou súčasťou báda-
nie. V poslednom období naši študenti na 
hodinách chémie a biológie izolovali DNA, 
pripravili biolepidlo, v rámci témy prírod-
né látky riešili záhadu Vražda a jedlo- 
Mladší žiaci skúmali alkalické kovy, pri-
ncíp kolobehu vody, skleníkový efekt, pri-
pravili si domáci tvaroh, skúmali slepačie 
vajce... 
    V tomto období prebieha príprava na 
súťaže – školské kolá – najlepší študenti 
nás budú reprezentovať v okresných 
a krajských kolách – biologickej, chemic-
kej, geografickej olympiády. Držíme im 
palce. 

      
Obstáli v testovaní 5 
Dňa 20. novembra 2019 sa opäť konalo testovanie žiakov piateho ročníka v predmetoch matema-
tika a slovenský jazyk, ktoré absolvovalo aj 27 našich piatakov. Po zverejnení výsledkov testova-
nia môžeme byť naozaj spokojní. Naše očakávania nesklamali, keďže uspeli, a dokonca skončili  
nad slovenským priemerom. V predmete matematika bola priemerná úspešnosť našich žiakov 
70,7 % (národný priemer 63,4 %) a v predmete slovenský jazyk 67,7 % (národný priemer 64,8 
%).  
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Záver EU projektu - jazyková učebňa uvedená do prevádzky 

     V rámci projektu modernizácie vyučova-
nia v našej škole, ktorý sa začal pripravovať 
už v roku 2017, sa v týchto dňoch uvádza do 
prevádzky posledná rekonštruovaná učebňa 
- učebňa cudzích jazykov.  Popri stavebných 
úpravách bola vybavená novým školským 
nábytkom a digitálnym jazykovým laborató-
riom s prenosom obrazu a zvuku do monito-
ra na každú žiacku lavicu. 
     Už v minulom roku sme začali využívať 
novú knižnicu a následne aj učebňu prírodo-
vedných predmetov. Pripravená je tiež poly-
technická učebňa. Z prostriedkov EÚ sme 

získali nenávratný príspevok viac ako 144-tisíc EUR a vďaka finančným prostriedkom, ktoré boli v 
spolupráci s radou rodičov niekoľko rokov šetrené na tento účel, bola zaplatená povinná spoluúčasť 
takmer 7600,- EUR. Ako každý EU projekt, aj toto bol organizačne a dokumentačne náročný pro-
jekt a za podporu a spoluprácu v tejto oblasti patrí poďakovanie nášmu zriaďovateľovi, Biskupské-
mu úradu v Žiline.  
     Vďaka unikátnej koncepcii našej spojenej školy môžu všetci žiaci/študenti našej školy - ZŠ, 
gymnázia aj SOŠ - využívať moderné estetické a špičkovo vybavené učebne. Prajeme im veľa študij-
ných úspechov aj v týchto nových priestoroch. 
 
 

Ešte sa nám 
podarilo 

 
    V rekonštrukcii našich pries-
torov pokračujeme aj ďalej. 
Mnohé už  máme za sebou. Zre-
konštruovali sme dámske toalety 
na prízemí gymnázia, vymenili sa 
okná na knižnici, šatniach 
a prírodovednej učebni, už 5 
tried na základnej škole má vy-
menené svietidlá (postupne 
chceme vymeniť na celej škole), 
dokončilo sa vybavenie datapro-
jektormi v triedach na základnej 
škole. 
   Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
akýmkoľvek spôsobom pomáha-
li. 

 

Jesenný deň vo  Viedni 

     Dňa 16.10 2019 sa niektorí žiaci z tried Sekunda, 
8.AZS, 9.AZS a jedna žiačka zo 7.AZS  zúčastnili s pani 
učiteľkou Kováčovou výletu do Viedne. Prvá zastávka bola 
v Kittsee v čokoládovni, kde sme si pozreli video o výrobe 
a potom aj továreň naživo, mohli sme si zamlsať na bon-
bónoch grátis a nakúpiť sladkosti. Potom naša cesta sme-
rovala do Viedne. Ako prvé sme navštívili prírodovedné 
múzeum. Po prehliadke mesta nastal vytúžený rozchod. 
Viac ako Stefansdom decká zaujal Mc´Donalds a obchody. 
Počasie nám nakoniec doprialo, po daždi vyšlo slnko a 
mohli sme si užiť Viedeň v dobrej nálade. Na spiatočnej 
ceste sme sa ešte zastavili pozrieť si Hundertwasserov 
dom. Vysmiati a vôbec nie unavení sme dorazili v poriad-
ku domov. 

 

A Slovo bolo u Boha 

   V krajskom kole súťaže A  
Slovo bolo u Boha, ktoré sa v 
decembri konalo v Trenčíne,  
dosiahli krásny úspech naše 
recitátorky z I.A G – Ema Ďuri-
šová získala 3. miesto 
s ukážkou z románu Jana Ey-
rová a Adriana Slováková sa 
s básňou Svetoslava Veigla  
tiež umiestnila na 3. mieste.  
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Sme partnerom pre šírenie inovácií vo vzdelávaní 

   Predmetová komisia odborných predmetov iniciovala rokovanie so zá-
stupcom pre národný projekt IT Akadémia so zámerom vytvoriť z našej 
školy centrum pre sieť škôl so záujmom o inovácie vo vzdelávaní, ktoré 
poskytuje tento národný projekt. Na základe týchto rokovaní oslovujeme 
okolité školy a pripravujeme memorandum o spolupráci, vďaka ktorému 
zosieťujeme školy v našom okolí a pre ich žiakov sprostredkujeme akti-
vity súvisiace s využívaním IT v prírodovedných predmetoch 

a s propagáciou IT priemyslu, jeho požiadaviek a potrieb. 
   Rozsah týchto činností obohatíme aj o realizáciu workshopov pre okolité školy v rámci aktivít o.z. 
Aj Ty v IT. Na workshopoch v okolitých školách budeme so žiakmi – so zameraním najmä na dievča-
tá – pracovať s unikátnymi mikroprocesorovými doštičkami MICRO:BIT. Dievčatá a chlapci ich do-
kážu za niekoľko desiatok „nakódovať“ – t.j. naprogramovať – a hneď sa aj tešiť z výsledkov svojej 
práce. 

 

Študenti IT-čkári vylepšovali školskú sieť 

   Druháci z technického lýcea sa 
na hodinách Sieťových technoló-
gií - a nielen na nich - učia samé 
užitočné veci. Napríklad aj vy-
tvoriť kompletný rozvod interne-
tu v budove. Prakticky to preu-
kázali pri výmene internetových 
rozvodov k PC v zrenovovanej 
učebni prírodovedných predme-
tov. Postupne budú všetky 
učebne pripojené optickými káb-
lami na už existujúci centrálny 
optický prívod. Verme, že aj s 
tým si naši študenti hravo pora-
dia. 

 

Úspešní  
v angličtine 

   Traja študenti gymnázia a SOŠ sa 
15. januára 2020 zúčastnili okres-
ného kola olympiády z anglického 
jazyka.  Peter Cicoň a Viktória Kru-
táková sa umiestnili na druhom 
mieste a Tomáš Gubicza na prvom 
mieste s postupom do krajského ko-
la. Všetci predviedli skvelé výkony a 
sme na nich veľmi hrdí. Prajeme im 
veľa úspechov a radosti z angličtiny 
aj naďalej.  

Deň techniky 

    V novembri privítali naši študenti a pedagógovia žiakov 
základných škôl z Novej Dubnice a širokého okolia. Náv-
števníci sa mohli dozvedieť viac o štúdiu na našej škole. 
Pripravili sme pre nich viacero workshopov zameraných na 
3D modelovanie, virtuálnu realitu, netradičnú výučbu an-
gličtiny, chémie a fyziky.  
     Veľkú radosť nám robí aj to, že medzi prezentujúcimi 
opäť nechýbal Maroš Malovec, absolvent nášho technického 
lýcea, ktorý predviedol žiakom prácu s robotickou rukou.     
     Tí, čo v novembri nestihli, nemusia byť zúfalí. Už teraz 
pripravujeme nový Deň techniky. Stretneme sa u nás 21. 
februára 2020. 
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V októbri navštívilo našich škôlkarov divadlo 
Príbeh zo Žiliny s rozprávkou Kocúr v čižmách. 
 

A bohatý kultúrny program pokračoval aj 
v novembri, kedy detičky navštívila so svojím 
predstavením Simsalala. 

 

 

 

 
Bohaté plody zo záhrad a práce šikovných rúk 
sme si boli  pozrieť na výstave s názvom Jablko. 

 

A užili sme si aj jesenné slniečko. Niet nad 
šantenie v napadanom lístí. 

  

 
 

Škôlkarom určite nechýba športový duch. Pod 
vedením Revel Sport Clubu absolvovali 
predplaveckú prípravu.  

 

No naši najmenší  nie sú doma len vo vode, radi 
si zašportujú aj na ihrisku.  
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Návšteva školskej knižnice (1. a 2. ročník ZŠ) 
bola tiež jednou z foriem vyučovania, kde deti 
začali objavovať  tajomstvo  kníh.  

Druháci milujú výtvarnú a niekedy  načerpajú 
inšpiráciu v prírode. 

 

 
Na  duchovnej obnove druháci uvažovali nad 
podobenstvom o figovníku. Detičky pochopili, že 
ovocie ktoré máme  prinášať, je ovocie v podobe 
dobrých skutkov  

 
Príjemné rozptýlenie počas zimných dní zažili 
žiaci prvého stupňa, ktorí sa pod vedením skúse-
ných trénerov zábavnou formou učili korčuľovať.  

 
Naši druháci na Medzinárodnej dejepisnej súťaži 
gymnázií ČR a SR v Chebe. 

 

 
 
Decembrová Viedeň nás opäť zlákala. Tentokrát  
svojou neodolateľnou vianočnou atmosférou  a  
trhmi. 



SSND V  ADVENTE 
 

Potulky predvianočnou Bratislavou 
        V stredu 18. decembra 2019 študenti triedy Sekunda 
využili výhru za 1. miesto v súťaži na Medzinárodný deň jazy-
kov a "deň ničnerobenia" (rozumej: bez školského vyučovania) 
sa pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Mgr. Marcely Dolo-
vackej rozhodli stráviť neformálnym vzdelávaním sa v našom 
hlavnom meste. Ich prvou zastávkou bol Kláštor a kostol reho-
le františkánov, kde svoje gymnaziálne štúdium zasvätili sv. 
Reparátovi. Po prehliadke kláštora zostúpili aj do podzemia, 
aby navštívili krypty. Po občerstvení na vianočných trhoch ich 
druhou zastávkou bol Dóm sv. Martina. Pod Donerovým súso-
ším sv. Martina vyprosovali požehnanie pre svoje budúce po-
volania, aby aj oni, tak ako sv. Martin mali srdcia súcitné s 

núdznymi a dostatok, prostriedkov, o ktoré sa budú môcť podeliť s chudobnými. Neobišli ani mies-
to, kde stála židovská synagóga a pri pamätníku si uctili obete holokaustu. Pri potulkách Bratisla-
vou ich triedna nielen fyzicky unavila, ale aj zahrnula množstvom zaujímavých poznatkov, o čom 
svedčia aj ich správy z absolvovanej exkurzie. 
   Do predvianočnej Bratislavy sa v ten istý deň vybrali aj študenti III.AG. Ich kroky smerovali do 
novej budovy Slovenského národného divadla, kde si pozreli divadelnú hru Dnes večer nehráme, 
ktorá bola venovaná téme angažovanosť hercov divadiel v Novembri 1989. Originálne spracovaná 
hra obohatila ich vedomosti o udalostiach, ktorých  30. výročie sme v roku 2019 pripomenuli.  

 

Nemyslíme len na seba 
   Vianoce sú obľúbenými sviatkami z viacerých dôvodov. Je pri-
rodzené, že u detí bodujú vďaka darčekom, na ktoré sa každoroč-
ne tešia. No vianočné obdobie nás učí nemyslieť len na seba, ale 
svoju pozornosť zamerať  predovšetkým na druhých. Darovať im 
malú pozornosť, svoj čas, zopár milých slov alebo úplne obyčajný 
úsmev.  Práve adventný  čas nám priniesol  viacero príležitostí, 
aby sme aj my mohli rozdať kus zo seba ľuďom okolo nás. 
     Spoločne sme oslávili sviatok svätého Mikuláša. Mikuláš so 
svojou družinou zavítal do všetkých tried a potešil od  najmenších 
škôlkarov až po najstarších maturantov drobnou sladkosťou.   
     Ale nezostalo, samozrejme, len pri prijímaní.  Žiaci 7.A ZS roz-
hodli potešiť deti z detského domova v Klobušiciach. Pripravili pre 
nich milé prekvapenie. 
    Študentky  gymnázia z triedy III.A G zas využili možnosť po-
núknuť ako dar svoj talent. Vytvoriť vianočnú atmosféru pre star-
ších – členov Jednoty dôchodcov a obyvateľov domovu sociálnych 
služieb – sa rozhodli svojím programom,  zloženým z piesní 
a hovoreného slova.  
    A pestrý program v decembri prežívali aj škôlkari. Niektoré deti 
sa zúčastnili kurzu korčuľovania, samozrejme, navštívil ich sv. 
Mikuláš, predškoláci zapaľovali 2. adventnú sviečku na námestí. 
Celá MŠ sa zapojila aj  do Vianočnej pošty. Deti tvorili vianočné 
pozdravy starkým do domova. A nakoniec pre rodičov, starkých 
a známych pripravili vianočnú besiedku.  
   Žiaci z 3.AZS sa na príchod Pána Ježiša pripravovali zodpoved-

ne už od začiatku adventu. Každý deň ich čakala ráno jedna úloha a po jej  splnení si vyfarbili 
hviezdičku na pripravenom obrázku. Každodenná modlitba v rannom kruhu, čítanie Biblie a jej vy-
svetľovanie pri zapálenom adventnom venci boli pre deti veľkým zážitkom. Triedu si slávnostne vy-
zdobili, napiekli medovníčky zo slaného cesta, napísali pozdravy a pripravovali sa na vystúpenie.  
  



SSND V ADVENTE 
 

Živý betlehem 
    Opäť sme sa rozhodli prispieť k obohateniu prežívania predvianočného obdobia v našom meste 
zorganozovaním veľkej predvianočnej akcie, zvanej Živý betlehem. 19. decembra, len pár dní pred 
sviatkami, si mohli návštevníci pozrieť bohatý program, ktorý si pripravili  žiaci a učitelia všetkých 
zložiek spojenej školy, a navštíviť náš vianočný trh s výrobkami žiakov.  
 

  

Úlohu otvoriť akciu tentokrát splnil náš pán 
riaditeľ. 

Nechýbala mladá rodinka, ktorá nám stvár-
nila svätú rodinu, a traja králi.  

  

Detičky sa potešili aj kontaktom so 
zvieratkami.  

Na vianočnom trhu sa dali nakúpiť vianočné 
ozdoby a iné drobnosti.   

  

Na pódiu sa vystriedalo so svojím 
vystúpením viacero tried. Tretiaci hosťom 
zaspievali pieseň Zvonia zvony vianočné. 

Mnohí neodolali možnosti upiecť si vlastno-
ručne vianočnú oblátku.  

  



PODPORME NAŠU ŠKOLU  
 

Zohnite sa pre € na chodníku! 
 
V manažérskom slovníku škôl sa čoraz častejšie objavujú tieto slová fundraising – získavanie zdro-
jov – a crowdfunding – kolektívne financovanie. 
Ako súvisia tieto slová s našou školou? Sú to možnosti, ako pomôcť financovaniu skvalitňovania školy 
pre Vaše deti. Navyše, nemusí Vás to stáť ani cent! 
Bohatí ľudia vravia, okrem iného, že peniaze ležia na chodníku – len sa treba pre ne zohnúť. 
 
   Aj Vy môžete podporiť svoju obľúbenú organizáciu, a pritom nezaplatíte ani cent navyše.  
Givenio je darcovský portál, ktorý umožňuje percentami z nákupov v e-shopoch podporiť neziskové 
organizácie. Stačí len vybrať našu školu SŠ sv. Jána Bosca registrovanú na webe www.givenio.sk, 
nakúpiť v niektorom zo spriatelených e-shopov a máte hotovo. Nestojí Vás to ani cent a podporíte 
dobrú vec :) 
   Pýtate sa, ako je možné, že podporíte organizáciu, ale neplatíte nič navyše? 
Darcovský portál Givenio odporúča svojim používateľom, aby nakupovali v e-shopoch uvedených na 
jeho stránke. A práve za to, že privedie podporovateľa,  e-shop poskytne odmenu, ktorú následne 
Givenio daruje našej škole. 
   Ako nákup cez Givenio prebieha? 
Jednoducho. Pri nákupe cez e-shop. Podporiť našu školu môžete dvomi cestami. Môžete navštíviť 
web Givenio a vyhľadať SŠ sv. J. Bosca (je síce registrované ako gymnázium, ale príspevky pôjdu 
celej škole), kliknúť na Chcem podporiť a vybrať si e-shop. Alebo si pridá-
te plugin (http://givenio.org/sk/detaily/229-navod-k-pluginu) - darovacie tlačidlo - do svojho pre-
hliadača a vďaka nemu už nikdy nezabudnete urobiť dobrú vec zadarmo :) 
   Čo je to darovacie tlačítko? 
Darovacie tlačidlo je úplne bezpečné rozšírenie vášho internetového prehliadača, ktoré vás upozor-
ní, vždy keď sa budete nachádzať v e-shope, kde je možné darovať % z nákupu. Stiahnutie je veľmi 
jednoduché a navyše za každé stiahnutie sa nám pripíše bonus 10€! 

 
Napriek tomu, že sme v tomto darcovskom systéme už od roku 2015, podporujú nás iba traja ľudia. 
Pri 400 žiakoch školy by sa dalo predpokladať aspoň 200 podporovateľov. Keďže z e-shopov prichá-
dzajú centové sumy, tak je  dôležité, aby sa do crowfunding zapojilo čo najviac prispievateľov. 
A pritom ich to nestojí ani cent. Peniaze ležia na chodníku... Zohneme sa pre nich a pošleme ich našej 
škole? 
 

 




