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STALO SA 
toto

Všetci sedeli na porade v zborovni. 
Svetlanka  Nechalová navrhla:

"Poďme na Ďumbier!"

Potom vzali všetko do svojich rúk dve kolegyne 
plné energie, elánu a trpezlivosti: 

Lucka Feriancová a Slávka Ďurianová





Výstup na Ďumbier
Všetci mali radosť a tešili sa na

14. september 2019







a potom prišiel ten deň
25. október 2019

Slávnostná akadémia

...spievali sme...

...tancovali sme...
...hrali sme 
na hudobných nástrojoch...

...cvičili sme...



...úsmevy, radosť, objatia a krásny pocit.

A nakoniec



PaedDr. Patrik Ferianc

Mgr. Anna Kováčiková Mgr. Eva Surovčíková
Mgr. Eva Žuravová

PaedDr. Matej Kán
Mgr. Gabriela Matušková



Aj toto o nás napísali...

„Ďakujeme za nádherný večer, plný skvelých vystúpení, deti
boli úžasné, program plný emócií, konkrétne u mňa aj slzičky boli,
keďže je to
aj moja škola ♥ .. Vďaka patrí
všetkým, ktorí sa na dnešnej akadémii podieľali.  😊.. 
My sme Ďumbierska ♥😉.."

Lucia Vrbovská

„Srdečná vďaka a gratulácia k bravúrnemu
programu k výročiu školy. Hodiny príprav
pedagógov so žiakmi si zaslúži medailu za
herecké, spevácke, tanečné výkony malých 
i veľkých, ktori sa prezentovali na
pódiu. Patri Vám úcta a pochvala za námahu,
trpezlivosť a úsilie, ktoré ste
všetci vynaložili, oplatilo sa Vám všetkým držať
palce! :-)"

Eva Mojžišová
„Dakujeme za uzasny program :)   obrovska
vdaka vsetkym, ktori sa na priprave tohto podujatia
podielali, mate moj obdiv  ."

Viera Gibalova

„Ďakujeme,
boli ste skvelí, sme hrdí na to, 
že aj my sme Ďumbierska 😊."

Lucia Maďarová

„skvely podvecer, dostojne priestory, premysleny program s emociou, uzasna energia, 
uvodna a zaverecna piesen, ktore chytili za srdce, 

klobuk dole pred prihovorom pana riaditela, skvele inspirativne nove logo s myslienkou...
naozaj skvele pripravena a zvladnuta oslava vyrocia.

dakujeme"
pán Pavlík

😊 😊

„Chcem vyzdvihnúť, že program, ako celok, bol veľmi kvalitne pripravený.
Za jeho réžiu by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli. Bolo vidieť, že
organizátori si dali záležať, aby to neskĺzlo do "besiedkového motkania sa".
Program dynamicky letel, v rámci možností takmer dokonalé vystúpenia
striedali dokrútky. Oceňujem v nich najmä profesionálny hlas herca - tuším
to bolo pán Haruštiak. Úprimne, čakal som podstatne menej -že si len
idem povinne pozrieť svoje dieťa na ďalšiu besiedku. 
Miesto toho som sa zúčastnil skvelého predstavenia, na ktorom ma
bavil každý bod programu. Ďakujem."

Ján Köteleš

„Neviem, aké boli
generálky, ale naostro
to bolo nádherné,
super ste to
zmákli."

Jana Slúková

😊

„Blahoželáme
k 40. výročiu. Ďakujeme za krásny večer a ceníme si
všetkých, ktorí ho pripravovali. Tie hodiny a hodiny práce boli
určite namáhavé, ale výsledok bol stopercentný. 
Želáme veľa úspechov, dobré vzťahy v triedach aj v zborovni,
radosti a dostatok peňazí pre školu. Veľa zdravia! "

Darina Chlebanová

„Ďakujeme za prekrásny večer. Program bol perfektný, dokrútky
boli krásne a celé to bolo veľmi dojímavé.
Ďakujeme učiteľom a deťom za krásny zážitok." pán Mihálik

„Krasny zážitok. 
Mozaika dokrutok a
programu úžasne
vystavana, pričom každé
číslo programu malo svoje
čaro. 
Veľká vďaka a poklona
pedagógom 
i našim deťom. 
Bolo to skvelé."

Janka Stehlíková

😊



Verím, že sa našej škole bude naďalej dariť 

a budeme vedieť neustále poskytovať kvalitné vzdelanie

s vôľou prispôsobiť sa najnovším trendom a poznaniu. 

Pri súčasnom rýchlom vývoji technológií a raste informácií je

ťažké povedať, čo prinesie budúcnosť a aké dopady to bude

mať na metódy a formy vzdelávania a výchovy. 

Isté je, že musíme vytrvať v sústredení sa na žiaka 

a jeho potreby s cieľom naplno využiť jeho potenciál. 

Objaviť v ňom talent a rozvíjať ho. 

A pri tom všetkom nezabúdať na „srdce“, 

lebo ako povedal E. Fromm: 

„ Rozumom sme v 21. storočí, ale srdcom v dobe kamennej.“

Ak sa nám bude dariť napĺňať stanovené ciele,  

o budúcnosť školy sa nemusíme obávať.

PaedDr. Patrik Ferianc
riaditeľ školy

Slovo na záver



„Ďumbierska sme my!"

+421907 899 731

www.zsdumbb.edupage.org

Ďumbierska 17, B. Bystrica

skola@zsdumbb.sk


