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školskom roku 2015/2016 našu školu navštevovalo spolu 188 žiakov.

September sme začali netradične – 100 žiakov školy a ich triedni učitelia cestovali do Bratislavy na koncert Integrácia. Začiatok mesiaca patril aj

imatrikulácii prvákov a novoprijatých žiakov z vyšších ročníkov. Stretli sme sa tiež s pani spisovateľkou Zuzanou Csontosovou. Formou súťaží a kvízov sme
si pripomenuli aj Európsky deň jazykov.


Začiatkom októbra sme sa zapojili do tretieho ročníka Jesenného festivalu. Naše športové talenty sa tiež zapojili do bežeckej sú ťaže a vyskúšali si svoje
schopnosti v cezpoľnom behu. Koncom októbra a začiatkom novembra sa žiaci prostredníctvom Noci v škole preniesli do života na rôznych hradoch
a zámkoch.



V novembri sme sa zúčastnili na zaujímavom filmovom festivale – Ekotopfilme. Všetci zanietení spevá čikovia zažili dvojd ňové sústredenie školského
speváckeho zboru. Žiaci druhého stupňa boli úspešní v olympiádach z anglického a nemeckého jazyka.



V decembri na nás nezabudol sv. Mikuláš, ktorému sme zaspievali, zarecitovali a dostali sladkú odmenu. Takmer celý december patril príprave a realizácii
vianočnej akadémie Harlekýn. Počas celého adventu sme sa snažili plniť rôzne predsavzatia. Niektorí žiaci mohli za odmenu vycestovať na vianočné trhy do
Viedne a v tomto mesiaci sme stihli aj korčuliarsky kurz.



V januári sme sa oddýchnutí vrátili do školy, naplno sa sústredili na u čenie a prípravu na rôzne súťaže. Po prvýkrát sme zorganizovali školské kolo súťaže
v prednese povestí – Šaliansky Maťko.

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



masky. Na druhom stupni sme zrealizovali nultý ročník školského plesu. Svoje lyžiarske zru čnosti sme zdokona ľovali na lyžiarskych kurzoch. Naši
programátori boli úspešní na súťaží Kodu Cup 2016.


V marci sme sa poďakovali nášmu patrónovi – sv. Jozefovi – a počas slávnostnej sv. omše u neho vyprosovali požehnanie pre našu školu. V marci – mesiaci
kníh – sme v našej školskej knižnici zrealizovali čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Nezabudli sme ani na pôstnu prípravu.


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

súťaže v zbere papiera a viečok. Žiaci druhého stupňa počas Noci v škole objavovali pomocou navigácie a zaujímavých úloh zákutia Sabinova – ich históriu
i osobnosti.


V máji sme počas Dní otvorených dverí privítali všetkých, ktorí k nám prišli. Dopoludnia mohli rodičia počas vyučovania nahliadnu ť do tried, popoludní
najlepší žiaci z každej triedy prezentovali svoje ročníkové práce. Súčasťou dňa bolo aj predstavenie divadelného krúžku a speváckeho zboru „Pamodaj
šťastia, lavička. Toto predstavenie sme odohrali aj škôlkarom a sabinovským deťom v detskom interiérovom ihrisku. Deň rodiny sme v tomto roku spoločne

oslávili na farme v Kamenici. Niektorí žiaci chodili pravidelne 1 deň v týždni čítať knihy do domova sociálnych služieb. 44 detí prežilo nezabudnuteľnú školu
v prírode v rekreačnej oblasti Sninské rybníky.


Deň detí v júni patril divadlu – žiaci prvého stupňa navštívili Babadlo v Prešove a žiaci druhého stupňa absolvovali celodenný výlet - navštívili divadlo aj
ZOO v Spišskej Novej Vsi. Mesiac jún sa tiež niesol v znamení výletov a plaveckému kurzu. Členovia speváckeho zboru prežili poslednú „školskú“ noc v škole
– pripravili sa na sv. omšu a rozlúčili sa pred blížiacimi sa prázdninami.

