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Školský rok 2021-22 sa začal 2. septembra 2021.  

Do školy nastúpilo 22 žiakov. 

1. ročník 6 žiakov 

2. ročník 5 žiakov 

3. ročník 4 žiaci 

4. ročník 7 žiakov 

Žiaci sú rozdelení do dvoch tried. 

I. trieda   1. a 2. ročník 

II. trieda   3. a 4. ročník 

Školský klub má zriadené jedno oddelenie.  

Prevádzka školského klubu je od 6,45 hod. – 15,30 hod. 

 

 

 

 

 

 



Slávnostné otvorenie školského roka 2021- 2022 

 

 

Školský rok sa začal 2. septembra 2021 štátnou hymnou 

a slávnostným príhovorom riaditeľky školy a pani starostky. 

Dnes po prvý-krát prekročilo brány školy 6 prvákov. Po 

slávnostnom sľube na svoj šlabikár sa stali platnými žiakmi 

našej školy. My im želáme, aby to ich vykročenie bolo tou 

správnou nohou a úspešne napredovali k novým vedomostiam. 

 

 

 

 

 

 



Jesenné aktivity 

 Jeseň, pani bohatá, 

 farbí stromy do zlata, 

 premaľúva celý sad...... 

V okolí našej školy máme veľa listnatých stromov, ktoré nám 

poskytujú v teplých letných mesiacoch príjemný chládok. Na 

jeseň sa ukážu v plnej kráse a farebnosti. Stromy postupne 

zhadzujú listy a naši školáci si vyhrnú rukávy a pustia sa do 

hrabania lístia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halloween 

 

Medzi najmladšie sviatky na Slovensku patrí Halloween. 

Jeho korene siahajú do keltského obdobia. Kelti v tento deň 

oslavovali sviatok mŕtvych. 

Vyrezávaná osvetlená tekvica ako ozdoba je neoddeliteľnou 

súčasťou Halloweenu.  

Veľké ,malé ,guľaté, oválne tekvice zaplnili stoly v ateliéri našej 

školy. Deti povyrezávali naozaj pekných svetlonosov. Detská 

porota vybrala troch naj.... svetlonosov od Viktora Juriča, 

Viktórie Šurinovej,  Emky a Viktórie Oslejových. 

 

 

 

 

 

 

 



Mikuláš a vianočné posedenie 

 
                                 TRADIČNÝ MIKULÁŠ V RUDNÍKU 

 

 

Padá sniežik, vietor fúka,  

Mikuláš nám dary núka.  

Poďte, deti, detičky, rozbaľte si balíčky.  

 

Kto poslúchal mamku, ocka,  

na každého darček počká. 

Kto bol samá nezbeda, tomu beda, prebeda. 

 

 

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične v podvečer 6. decembra, 

kedy oslavuje svoje meno Mikuláš v červenom rúchu spoločne s čertom umazaným od uhlia 

a anjelom s krídlami putuje po mestách a dedinách, chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. 

Inak tomu nebolo ani 6. decembra u nás v Rudníku, keď vo večerných hodinách zavítal aj 

so svojimi pomocníkmi k deťom domov. Tie ho ako zvyčajne očakávali v škole. O to väčšie 

bolo ich prekvapenie , keď im zazvonil doma pod oknom. Pobehať rudnické kopanice bola 

riadna ,,fuška“ , no nevynechal ani jedného žiaka školy. Čertovi  sa zámer „postrašiť deti“ 

nie vždy vydaril, pretože deti boli odvážne a plné očakávania. A keď predsa niektoré 

premohol strach a nedokázali pripravenú básničku povedať, tak tie potom s čertom 

cvičili, počítali drepy po anglicky, zahrali na flaute. 

A aké boli pocity detí? 

- ,, Veľmi som sa tešil, keď za mnou prišiel, priviedol si čerta a anjela.“   - Samko 

- ,, Bol so rád , že prišiel Mikuláš, myslel som si, že príde do školy“  - Lukáš 

- ,, Doma som sa hral a zrazu niekto zazvonil. Bol to Mikuláš, čert a anjel.“ – Viktor 

- ,, .... čert mal na hlave rohy a v ruke vidly  s vrecom na neposlušné deti....“- Miško 

Rozžiarené a šťastné tváre detí boli aj vďaka veľkej ochote rodičov a sponzorov. 

Poďakovanie patrí rodine Liškovej, Cibulkovej, Feriancovej, Cibulkovej S., Gogovej , 

Konečnej a firme Sherdel. 

 

 

 

 



Ako býva dobrým zvykom posledný deň v škole v starom roku 

sa nesie predvianočnou atmosférou. Školskou chodbou 

rozvoniavalo vianočné pohostenie od mamičiek. 

Deti sa najviac tešili na darčeky od svojich kamarátov. 

Prekvapenie si pre nich pripravila aj pani starostka, ktorá sa s 

nami rozlúčila v starom roku a popriala krásne sviatky. Všetci 

sme sa vynikajúco zabavili  a v takejto sviatočnej nálade sme 

sa rozišli vychutnávať vianočnú pohodu so svojou rodinou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          



V novom roku ....... 

 
Po vianočných prázdninách sme sa 10. januára 2022 

oddýchnutí opäť vrátili do školských lavíc. 

Žiaci zodpovedne pristúpili k plneniu si úloh, lebo sa blížilo 

polročné vysvedčenie. 

Deň odovzdávania polročných vysvedčení bol 31.január 2022. 

Ich radosť v tento deň bola dvojnásobná, lebo ich čakala 

zábava a oslava v podobe KARNEVAL-u. 

 

                                 

                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


