
Milí žiaci, rodičia a kolegovia!

 Tieto slová vo svojom videoposolstve adresoval pápež 

František účastníkom svetového kongresu katolíckeho 

vzdelávania (OIEC ), ktorý sa konal v New Yorku s názvom 

„Educatio Si“.

 Toto je naším cieľom.  Formovať celého človeka. 

Vytvárať civilizáciu lásky. Ponúknuť a umožniť žiakom  

vzdelávať sa čo najviac a najlepšie a zároveň im ponúknuť 

osobnostný a sociálny rozvoj, a to všetko oprierajúc sa        

o evanjelium. 

 V tomto polroku sa zameriavame na rozvoj 

celoživotných zručností SPOLUPRÁCA  a ÚCTA.

 Zvládnutie týchto zručností sa prejavuje aj v ochote 

našich žiakov a rodičov zapájať sa do rôznych aktivít. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do brigády na 

výsadbu zelene v okolí katolíckeho domu. S veľkým 

ohlasom sa stretla aj Katarínska zábava pre rodičov           

s deťmi, ktorá sa konala pod patronátom našich siedmakov 

a ochotných rodičov. Nezaostávame ani v testovaniach či 

súťažiach. 

 Sme radi, že projekt na vybavenie učební je                   

v ukončovacej fáze a verím, že čoskoro budú môcť žiaci      

a učitelia obohatiť svoje hodiny techniky, výtvarnej výchovy, 

chémie a biológie.

 Nová knižnica sa tiež teší na svojich čitateľov.              

V budúcnosti by sme radi sprístupnili knižnicu a učebňu 

techniky aj pre rodičov, ktorí by mohli majstrovať a rozvíjať 

svoje zručnosti.

 Veríme, že sa nám podarí aj naďalej rozvíjať dobré 

dielo a všetky naše aktivity a snahy budú prinášať radosť             

a ovocie.

 Všetkým prajem požehnané a radostné Vianoce a veľa 

Božích milostí a darov v celom novom roku 2020.

PaedDr. Eva Iliašová

riaditeľka školy

Časopis Základnej školy sv. Augustína                                                šk. rok 2019/2020 č.1

 „Vďaka vám za prácu, ktorú konáte pre to, aby ste 

u r o b i l i  v z d e l á v a c i e  i nš t i t ú c i e  m i e s t a m i                             

a skúsenosťami rastu vo svetle evanjelia a urobili ich 

„staveniskami“ humanizmu bratstva pre budovanie 

civilizácie lásky“. 

 V rámci neformálneho vzdelávania je snahou našej 

školy vychovať z našich detí nielen žiakov, ktorí majú 

výborný školský prospech, ale sú aj dobrými ľuďmi              

s kresťanskými hodnotami.  Pre školský rok 2019 / 2020 

sme vybrali pre dni osobnostno-sociálneho rozvoja tému: 

„Vyjdi zo seba k druhým“.  

 Počas programov, ktoré absolvuje každá trieda            

4. - 9. ročníka, sa zaoberáme problematikou sebeckosti, 

egoizmu a zameriavame sa na rozvoj empatie a schopnosti 

darovať sa druhým. Pomôcť tam, kde to je 

potrebné. K tomu nám pomáhajú rôzne 

aktivity, prostredníctvom ktorých sa za 

pomoci sebareflexie, spätnej 

väzby a diskusie pokúšame 

aplikovať zistené poznatky do 

bežného života.



 V dňoch od 4. -  6. októbra 2019 sa žiaci deviateho 
ročníka zúčastnili duchovnej obnovy na chate               
v Priedhorí. Cieľom tohto 3-dňového pobytu bolo 
navigovať deviatakov správnym smerom, aby si 
dokázali uvedomiť svoje hodnoty, aby mali možnosť 
spoznať samých seba, ale zároveň sa aj zabaviť            
a prežiť pekné chvíle so svojimi spolužiakmi.

 Dňa 6. novembra siedmaci zavítali do hlavného  
mesta. V nabitom programe navštívili bratislavský 
hrad, kde bola výstava ilustrácií svetových autorov - 
BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2019. Taktiež pri 
príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana 
Rastislava Štefánika  navštívili výstavu zasvätenú jeho 
životu.  
 V Slovenskom národnom múzeu zavítali               
do expozície praveku, flóry a fauny sveta a tiež 
nerastného bohatstva. Na záver exkurzie letmým 
krokom prešli popri povodí Dunaja a Slovenského 
národného divadla.

 Komunikácia s rodenými Angličanmi (native 

speakers), zbavenie sa trémy a strachu pri rozhovore    

v cudzom jazyku, hry, kvízy, zábava a humor 

sprevádzali celý týždeň nášho druhostupňového 

English Active Week v 7.A , 9.A a 9.B. Lektori Piers         

a Roberta ďalší týždeň pokračovali s piatakmi                

a šiestakmi. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí túto 

aktivitu finančne podporili.

 Vo štvrtok 5. decembra 2019 bol deň, keď sa sedem 

reprezentantov našej školy ocitlo v Trenčíne     na ZŠ s 

MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, aby tam, ako 

každý rok, zabojovali o čo najlepšie umiestnenia           

v krajskom kole súťaže ...A SLOVO BOLO U BOHA...
 Bol to už 27. ročník súťaže v recitácii kresťanskej 
poézie a prózy, takže žiaci od prvého ročníka až po 
stredoškolákov tlmočili porote i publiku hodnotné 
príbehy alebo verše plné myšlienok o Božej láske         
a ľudskej dobrote.



 V piatok 8. novembra 2019 boli naši prváčikovia,          
po zvládnutí pripravených úloh od detí z krúžku 
Prekonaj sám seba pod vedením pani učiteľky 
Romanovej, pasovaní pani riaditeľkou Evou Iliašovou      
za oficiálnych žiakov našej školy. Samozrejme všetko 
prebehlo v prítomnosti triednych pani učiteliek Zuzany 
Kubicovej a sestry Abiely i pred očami rodinných 
príslušníkov. Vitajte medzi nami!

 V sobotu 23. 11. 2019 sme prežili krásne zábavné 
popoludnie s našimi žiakmi a rodičmi. Tento ročník si 
zobrali pod patronát naši siedmaci. Príprava sály, 
program, uvádzanie hostí, obsluhovanie - to všetko 
zvládli na výbornú. Ďakujeme pani Kováčikovej, šéfke 
rady rodičov, za nápady a všetku pomoc. Už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník.

 Pán dekan Pavol Mazúch požehnal adventné vence 
prinesené do školskej kaplnky. Je to čas, ktorý by sme 
mali naplniť nielen materiálnou, ale hlavne duchovnou 
prípravou na Ježišove narodeniny.

Žiaci z jednotlivých tried si pripravili pre nášho 
Mikuláša pestrý kultúrny program, za ktorý boli 
odmenení balíčkami. Okrem balíčka dostali aj šmuhy 
na líčka. Úlohu Mikuláša a jeho družiny stvárnili žiaci    
9.A, ktorí predstavili zvyky spojené so sviatkom          
sv. Mikuláša v niektorých európskych krajinách.

Dňa 10. decembra vybraní žiaci našej školy navštívili 
seniorov v DSS Katka. Predstavili sa im s kultúrnym 
programom – spevom, tancom, vinšami a koledami.



Diecézny futbalový turnaj - 2. miesto Stolný tenis, krajské kolo - 2. miesto

Čerstvé hlavičky - ovocie a zelenina každý týždeň Technická olympiáda, okresné kolo - 2. miesto

Vianočné tvorivé dielne Mladý remeselník - 5. miesto

Úprava okolia školy Beseda z diakonom Jozefom Cahelom 
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