
Narodenia: Vanesa Veselovská, 
Kristína Komiňáková, Elizabet 
Monika Oračková, Martin Pisarčík

Úmrtia: Ján Rušin, Anton 
Bolcarovič, Mária Galicová, Jozef 
Ondruš

Jubilanti: Mária Marhefková, 
Anna Želonková, Anna Makovská, 
Eva Soľusová, Veronika 
Skripčáková, Žofia Furcoňová, 
Mária Faltusová, Ján Bolcarovič

Samosprávy Matiašovce a Spišská 
Stará Ves sa dohodli na prípravných 
prácach ohľadne cyklochodníka, ktorý 
by ich spájal. K dispozícii sú vypraco-
vané znalecké posudky a geometrické 
plány na majetkovoprávne usporia-
danie pozemkov. Obec plánuje v prie-
behu dvoch rokov vykúpiť pozemky o 
výmere 6000 m2 v hodnote 18.000 €. 
Po vysporiadaní pozemkov samosprá-
vy pristúpia k požiadaniu dotácie na 
tento projekt. 

V októbri sa uskutočnilo stretnutie 
vlastníkov pozemkov na ulici Južná, 
ktoré sa týkalo  výstavby plynovodu 
a plynovodných prípojok k nehnuteľ-
nostiam. Vlastníci 11 parciel za Obec-
ným úradom na tomto stretnutí sú-
hlasili s výstavbou plynovodu, na ktorý 
by sa poskladali z vlastných prostried-
kov. Poslanci obecného zastupiteľ-
stva sa však zhodli, že ak to finančné 
možnosti obce dovolia, tak výstavbu 
plynovodu by zabezpečila obec. Avšak 
v roku 2020 k jeho výstavbe pravde-
podobne nedôjde, nakoľko obec musí 
vynaložiť veľké finančné prostriedky 
na spolufinancovanie všetkých schvá-
lených projektov. O ďalšom priebehu 
tohto projektu budeme informovať.

17. decembra 2019 bol prostredníc-
tvom neziskovej organizácie Falck na 
Obecnom úrade odovzdaný automa-
tický externý defibrilátor (AED). Tento 
AED je prístupný pre širokú verejnosť 
pri vstupe do Obecného úradu, aby 
bol tento život zachraňujúci prístroj 
v prípade potreby k dispozícii pre čo 
najrýchlejšie použitie. S použitím toh-
to defibrilátora  bolo v rámci školenia 
oboznámených až 16 občanov obce 
(zamestnanci Obecného úradu, uči-
teľky škôl a dobrovoľní hasiči).
AED je prenosný prístroj, určený pre 
použitie pri laickej aj odbornej prvej 
pomoci. Prístroj má jednoduché po-
užívanie. Stačí, ak pacientovi priloží-
te na obnažený hrudník defibrilačné 
elektródy a prístroj sám analyzuje pa-
cientov stav a v prípade potreby po-
užije elektrický výboj. Zrozumiteľné a 
jednoduché pokyny vydávané prístro-
jom Vám umožnia použiť ho rýchlo a 
účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, 
vydáva hlasové povely v slovenskom 
jazyku.
Pri nutnosti použitia defibrilátora je 
možné kontaktovať slečnu Evu Bolca-
rovičovú, ktorá za defibrilátor zodpo-
vedá a bude 24 hodín k dispozícii na 
telefónnom čísle: 0904 830 514.

Z dôvodu podnetov od občanov, 
poslanci navrhli realizovať anketu, 
v ktorej u občanov zisťovali názor k 
osadeniu tzv. retardérov, teda spoma-
ľovacích prahov na ulici Pod lesom. 
Obyvateľom tejto ulice bolo rozda-
ných 65 anketových lístkov, z nich 
bolo obci späť doručených 52. Výsle-
dok ankety poukázal na fakt, že až 
30 domácností požaduje odstránenie 
týchto spomaľovacích prahov. Zvyšné 
domácnosti boli za zachovanie tých-
to spomaľovacích prahov, z dôvodu 
zvýšenia bezpečnosti na tejto komu-
nikácii. „O výsledku ankety boli oboz-
námení poslanci obecného zastupi-
teľstva, ktorí hlasovali za zachovanie 
existujúcich spomaľovacích prahov aj 
napriek ankete a ich rozhodnutie mu-
síme rešpektovať. Ak projektant, ktorý 
je odborne spôsobilou osobou, navrhol 
pri tvorbe projektu pred dvomi rok-
mi osadenie týchto prahov, nemáme 
dôvod to spochybňovať a odstrániť 
ich len kvôli tomu, že spôsobujú dis-
komfort. Ak ich chceme odstrániť z 
komunikácie, potrebujeme nájsť iné 
riešenie, ktoré bezpečnosť a plynulosť 
premávky nezníži,“ konštatuje sta-
rosta obce. Pre zvýšenie bezpečnosti 
obec zvažuje niekoľko variant - osa-
denie väčších cestných spomaľovačov, 
umiestnenie tzv. šikany alebo kúpu 
certifikovaného radaru.
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27. novembra 2019 sa uskutočnilo 
historicky prvé pracovné stretnutie 
obcí Matiašovce a Spišské Hanušov-
ce za účelom rokovania k návrhom 
postupov riešenia odkanalizovania 
oboch obcí na základe výzvy z enviro-
mentálneho fondu na výstavbu vodo-
vodov a kanalizácií.

Rozhodnutie spolupracovať vyplynu-
lo z podmienok výzvy, v rámci ktorej 
budú v prvom rade podporené aglo-
merácie obcí, teda dve a viac obcí. 
Ako je uvedené v zápisnici z tohto 
stretnutia, prioritné je v súčasnosti 
geodetické zameranie obidvoch obcí 
na pozemkoch, kadiaľ by malo tra-
sovanie kanalizačnej siete viesť, ďalej 
vypracovanie projektovej dokumen-
tácie,  ďalej konzultácie, či sa pro-
jekt vytvorí ako jeden celok alebo sa 
vytvoria dva samostatné projekty pre 
jednotlivé obce a ako sa má vykonať 
verejné obstarávanie. Následne je k 
vydaniu stavebného povolenia vodnej 
stavby potrebné územné rozhodnutie, 
ktorému predchádza zmluvný vzťah s 
majiteľmi pozemkov, ktorých pozem-
ky by boli touto výstavbou zasiahnuté.

Matiašovce a Spišské Hanušovce sa 
teda dohodli na podaní žiadosti, a 
taktiež, v prípade zamietnutia alebo 
nestihnutia podania tejto žiadosti, na 
pokračovaní v prípravných prácach 
a úkonoch, a podaní žiadosti v rámci 
iných výziev. Ide tak o prvý spoločný 
projekt týchto susedných obcí Zama-
guria.

23. októbra 2019 bola zhotoviteľovi 
odovzdaná stavba kultúrneho domu a 
klubu mládeže, tzv. okrúhla, s termí-
nom dokončenia prác do 90 dní, teda 
do 23. januára 2020, kde sa mala vy-
meniť strešná krytina, vymeniť daž-
ďové žľaby a zvody, osadiť hromoz-
vody pod fasádu zateplenie, zatepliť 
fasáda polystyrénom, zatepliť stropy 
miestností, osadiť kazetové stropy a 
sadrokartóny, zhotoviť potery s izo-
láciou podláh, inštalovať ústredné 
kúrenie s plynovým kotlom, vymeniť 
zvyšné okná a dvere iba na budovách 
kultúrneho domu a klubu mládeže vo 
výške 141.654,84 € z prostriedkov 
Poľnohospodárskej platobnej agen-
túry (PPA). Povinné financovanie 
tohto projektu je 7071,11 € z vlastných 
zdrojov.

Z dotácie z výjazdového rokovania 
vlády vo výške 20.000 € bola na budo-
ve Obecného úradu vymenená strešná 
krytina, osadené dažďové žľaby a zvo-
dy. Okrem toho bol zhotovený hro-
mozvod na streche Obecného úradu 
a kultúrneho domu a tiež aj zhotove-
nie nového podbitia strechy obidvoch 
stavieb. Z druhej získanej dotácie, z 
posledného výjazdového rokovania 
vlády, v hodnote 15.000 € obec reali-
zuje práce v klube mládeže, v ktorom 
sa budujú nové sociálne zariadenia a 
interiérové úpravy. 
Okrem týchto prác sa obec rozhodla 
pre kompletnú rekonštrukciu desiat-
ky rokov starej elektroinštalácie v je-
dálni, kuchyni a klube mládeže. Ďalej 
obec financuje vo vstupnej chodbe, 
jedálni a kuchyni omietky. Ďalej v ku-
chyni pracujeme na novej inštalácii 
vodovodnej a odpadovej siete, potery, 
obkladoch a dlažbe, vrátane nového 
nerezového vybavenia. Všetky práce 
obec plánuje dokončiť najneskôr do 8. 
februára 2020. 
Obec, aj napriek snahe, však nemoh-
la pristúpiť aj k zatepleniu obecného 
úradu, z dôvodu nedostatku financií.

... pre každého čas plynie inak. U 
nás v materskej škole máme pocit, 
že beží. V septembri sme privítali 
našich najmenších. Viedli sme ich 
krok za krokom k malým úspe-
chom. Niekomu sa to môže zdať 
smiešne, ale pre nás má veľký vý-
znam, keď povieme v šatni: „De-
tičky obliekame sa a my vám už len 
zaviažeme šnúrky“  a najmenším: 
„Vyzujte si papučky“.... a oni to fakt 
vedia (doma to určite takto nefun-
guje :) ... ).

Vzdelávací program nám poskytuje 
každý týždeň novú tému, ktorá po-
núka množstvo zaujímavostí. Naprí-
klad téma  Úcta k starším, kde naše 
detičky prispeli  programom k oslave 
tohto sviatku pre našich starších ob-
čanov Matiašoviec. Znamená to pre 
nás veľmi veľa. Deti sa veľa naučia, 
nielen samotný program, ale aj všet-
ko s tým späté. Ako napríklad pote-
šiť či obdarovať darčekom niekoho a 
vidieť radosť na jeho tvári. Vedia sa 
orientovať v dňoch v týždni, zasvä-
tili sme ich aj do čara separovania, 
zdravé zúbky sú veľmi dôležité a čí-
selká sú naši kamaráti.
A zrazu prišiel Mikuláš... Aby mu 
deti spravili radosť, poctivo nacvi-
čovali program. Za svoju námahu 
boli odmenené veľkým balíčkom. 
Vianočné prípravy sme začali  týž-
dňom pečenia a jedenia medovníkov. 
Význam Vianoc sme deťom priblížili 
cez príbeh z detskej biblie. Na záver 
kalendárneho roku sme sa vybra-
li koledovať - navštívili sme školu, 
poštu, obecný úrad a nakoniec sme 
vinšovali našim tetám v kuchyni. 
Musíme pochváliť aj naše usilova-
né tetušky, ktoré navštívila hygiena 
a dostali veľkú pochvalu. Za pestrý 
jedálny lístok aj chutné jedlá, veľmi 
pekne ďakujeme .

Na záver Vám prajeme, nech Božie 
požehnanie a radosť života napl-
ní každý váš deň, nech vaša rodina 
nespozná v tomto roku súženie sta-
rostí a problémy. Nech vaše príbyt-
ky navštívi šťastie, láska a zdravie, 
ktoré vás budú sprevádzať každým 
vašim krokom.

Generálny riaditeľ Správy a údržby 
ciest Prešovského samosprávneho 
kraja (SÚC PSK), Ing. Marcel Horváth, 
navštívil obec 20. novembra s cieľom 
riešiť situáciu s križovatkou vedúcou 
do obce Zálesie. 

Výsledkom stretnutia, ktorého sa zú-
častnil aj starosta obce Zálesie, pán 
Martin Klimek, bol prísľub financova-
nia a vybavenia projektovej dokumen-
tácie (PD) tejto križovatky v najbliž-
ších mesiacoch. Podľa výšky nákladov 
uvedených v PD rozhodne zastupi-
teľstvo PSK kedy k realizácii dôjde. 
Okrem vybudovania plnohodnotnej 
križovatky s ostrovčekmi, vodorov-
ným i zvislým dopravný značením, 
odvodnením vody by sa mala rozšíriť 
cesta III. triedy až po nový most.

Kolektív Materskej školy 



• 22. októbra bola vykonaná údržba stabilizácie poškodeného 
lomového kameňa na brehoch Rieky a tiež spevnenie cca 30 m 
dlhého úseku brehu Rieky pri hasičskej zbrojnici z prostried-
kov Slovenského vodohospodárskeho podniku.

• Z obce bolo v poslednom kvartáli vyvezených 990 kg nebez-
pečného odpadu a 560 kg elektroodpadu.

• Obci bola schválená dotácia vo výške 5.000 € na projekt: 
„Dajme deťom možnosť výberu! – II. etapa“, na inštaláciu 
umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku na ulici Potok, 
ktorú obec plánuje zrealizovať po verejnom obstarávaní na jar 
2020.

• Aj tento rok našu obec navštívil Mikuláš spolu s jeho pomoc-
níkmi a 165 detičkám priniesol sladké balíčky. 

• Slávnostné uvítanie 13 detí, narodených v roku 2019, sa 
konalo 18. decembra 2019.

• Obci bola schválená dotácia na druhú etapu rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice vo výške 7.940,03 eur. So stavebnými 
prácami sa začne hneď po verejnom obstarávaní obidvoch 
etáp.

• Obec pracuje na získaní stavebného povolenia pre rozšíre-
nie vodovodnej siete v úseku za predajňou COOP Jednota na 
Hlavnej ulici v dĺžke 100 m.

• Návrh Zmeny a doplnku územného plánu obce č. 1 je vo 
finálnej fáze spracovania a jeho prerokovanie je naplánova-
né na jarné mesiace na verejných schôdzach. Tento návrh sa 
zaoberá úpravou územného plánu z roku 2004.

• Od nového roku sa môžete tešiť na novú webovú stránku 
obce Matiašovce.

V prvom októbrovom týždni bola vy-
konaná kontrola vodovodu na ulici 
Potok, z dôvodu kontroly zapoje-
nia studní a vodovodných prípojok k 
nehnuteľnostiam. Pri tejto kontrole 
bolo zistených niekoľko nedostatkov, 
na ktoré obec majiteľov upozornila 
a tiež stanovila termín, do ktorého 
majú byť tieto nedostatky odstránené. 
Pri tejto kontrole bola taktiež v dvoch 
studniach zistená prítomnosť chlóru, 
v súčasnosti je však táto situácia vy-
riešená. Zopár vlastníkov domov nám 
dodnes nesprístupnilo priestory na 
ich kontrolu. 

Na vodovodnej sieti máme momen-
tálne viacero porúch, ktoré nevieme 
identifikovať. Nachádzajú sa na vet-
ve od križovatky smerom k Spišským 
Hanušovciam a na vetve od križovat-
ky k Spišskej Starej Vsi. Ich rozsah je 
veľký a jediným riešením je vymeniť 
celé trasy, na čo obec nemá dostatok 
prostriedkov. Problémové je celé staré 
oceľové potrubie v dĺžke 405 metrov, 
ktoré neudrží tlak z novej pramen-
nej šachty. Ak je voda pustená z novej 
šachty, tak je dobrý tlak, ale potrubie 
ho nevie udržať a tým sa rýchlo nová 
pramenná šachta vyprázdni. Dochá-
dza k nasávaniu vzduchu do siete a to 
spôsobuje u občanov buchot pri otvo-
rení vodovodných kohútikov. Ihneď 
prepíname vodu zo starého vodojemu, 
ktorý je v nižšej nadmorskej výške, 
tým je nižší tlak aj v potrubí, ktorý ne-
ukazuje poruchy a tým je tlak nízky aj 
v domácnostiach. To znamená, že od 
októbra do odvolania prebieha regulá-

cia dodávky pitnej vody. Časy púšťa-
nia vody sú ráno od 5,30 do 9,00 hod. 
a poobede od 16,00 do 21,30 hod. Ak 
však voda potečie aj mimo tohto času, 
znamená to, že je vody dostatok, ne-
regulujeme ju zbytočne a radšej nech 
tečie k odberateľom. Obec týmto chce 
poďakovať dobrovoľníkom z ulice Po-
tok, ktorí zadarmo sledovali situáciu a 
vykonávali merania prítokov a spot-
reby vody počas niekoľkých týždňov, 
na základe ktorých obec identifikovala 
stav a pristúpila k regulácii dodávky 
pitnej vody z verejného vodovodu.

Medzičasom bolo postavené premos-
tenie potoka, kde sa v najbližších 
dňoch osadí rúra s ohrevom a ihneď, 
len čo to dovolí počasie, bude vyko-
nané prepojenie so starým potrubím 
vrátane terénnych úprav existujúcich 
výkopov. Pred Vianocami nám minis-
ter financií mimoriadne zaslal dotá-
ciu vo výške 11.000 € na riešenie tejto 
problematickej situácie a tieto penia-
ze budú použité na nákup materiálov 
potrebných k výmene obidvoch vetiev. 
Bez ohľadu, či bude dotácia na opravu 
vodovodu cez Miestnu akčnú skupinu 
v sume 32.818 € schválená, musíme 
hľadať spôsob a prostriedky, ako tie-
to práce uskutočniť čo najskôr. Ďalším 
veľkým problémom, ktorý obec trá-
pi od apríla minulého roku, je vysoký 
tlak vody tvorený novým vodojemom, 
na ktorý nie je sieť a ani prípojky k 
rodinným domom stavané, preto od-
porúčame občanom, aby si dali na-
inštalovať na svoje prípojky vody tzv. 
redukčné ventily.

Ministerstvo vnútra SR schvá-
lilo žiadosť o nenávratný fi-
nančný príspevok na projekt 
„Obecné komunitné centrum 
v obci Matiašovce“ vo výš-
ke 308.465,95 eur. Spoluúčasť 
obce na tomto projekte pred-
stavuje sumu 16.235,05 €, čo je 
5% z celkového projektu.

 Začiatok stavebných  prác je 
naplánovaný v marci 2020, 
hneď po kontrole verejné-
ho obstarávania. „Na mieste 
kultúrneho domu na ulici Po-
tok vyrastie krásne komunitné 
centrum,“ konštatuje starosta 
obce. Komunitné centrum má 
v prvom rade slúžiť margina-
lizovaným skupinám, čiže pre 
rómske obyvateľstvo, ktoré v 
obci žije a s ktorým môže obec 
pracovať, ale okrem toho má v 
pláne pracovať s rôznymi iný-
mi skupinami, čiže komunita-
mi ľudí, akými sú dôchodcovia, 
vdovy, slobodné matky, neza-
mestnaní, kluby seniorov, kluby 
mládeže, klub Červeného kríža, 
spolky a okrem toho akákoľvek 
komunita a združenie, ktoré v 
obci funguje, ako futbalisti, ha-
siči, poľovníci, lesníci, samotní 
občania ulíc a podobne. Komu-
nitné centrum má fungovať na 
báze, že ráno otvorí svoje dve-
re a poobede ich zatvorí. V tom 
čase, kedy bude otvorené, sa v 
ňom majú realizovať rôzne ak-
tivity pre zlepšovanie života, 
vzdelania, či spoločenského ži-
vota medzi komunitami.
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PaedDr. Elena Galovičová,
riaditeľka školy

Vážení čitatelia Našich Matiašoviec, 
vo svojom príspevku Vám chcem pri-
blížiť dianie v našej Základnej  škole 
v Matiašovciach v mesiacoch október 
až december. 

Začali sme s krúžkovou činnosťou. 
Žiaci navštevujú futbalový a hudob-
no-dramatický krúžok. Na 
skvalitnenie svojej práce vo 
výchovno-vzdelávacom pro-
cese si žiaci stanovujú týž-
denné osobné ciele. Za ciele 
splnené v danom mesiaci ich 
čaká sladká odmena.
V každom mesiaci máme aj 
jeden Týždeň so zdravou de-
siatou. V tomto mesiaci sme 
ho spojili s novou aktivitou 
Zdravie v pohári – jeseň. Z 
ovocia, ktoré si deti priniesli 
a zakúpila i škola, sme uro-
bili ovocný šalát, na ktorom 
si deti pochutnávali celý deň.  
Pokračujeme tiež  v projekte 
Ovocie do škôl so spoločnosťou LUNYS 
Žiaci 2. až 4. ročníka písali 1. roční-
kovú prácu na tému Moje návrhy na 
krajšie Matiašovce. Návrhy sú rozde-
lené  do troch kategórií – návrhy pre 
školu, obec a ihrisko. Do školy sme 
pozvali na besedu pána starostu Mgr. 
Mariána Štefaňáka, ktorý nás potešil, 
že viaceré návrhy sa budú realizovať. 
A tak budeme mať krajšiu školu so 
školským dvorom, priestory v obci a 
úpravy na ihrisku.
Pokračujeme v každomesačnom tes-
tovaní žiakov v čitateľskej gramot-
nosti. Od októbra do mája ich čaká 8 
testov s vecným aj umeleckým tex-
tom. V Teste 1 druháci dosiahli  prie-
mernú úspešnosť 69% (100 % - Janko 
Grigľák), tretiaci 81 % (100% - Maru-
ška Režnická), štvrtáci 76 %. V Teste 
2 priemerná úspešnosť druhákov bola 
88 % (100% - Ján Grigľák), tretia-
kov 98%(100% - 7 žiakov), štvrtákov 
74%. V Teste 3 druháci dosiahli 88% 
priemernú úspešnosť, tretiaci 99% (7 
žiakov 100%), štvrtáci 60%.
V rámci spolupráce základnej a ma-
terskej školy si predškoláci vyskúša-
li ozajstné vyučovanie matematiky s 
prvákmi a  pani učiteľkou Jankelovou. 
Aktivita Záložka do knihy spája nás 
spojila so Základnou školou vo Veľkej 

Frankovej. V tomto roku pokračujeme 
v projekte Tvoríme s Danielom He-
vierom, ktorý zadáva žiakom rôzne 
úlohy, ktoré deti plnia. Výsledkom by 
mala byť kniha aj z prác našich žiakov.
Na hodinách TSV sme sa zapojili do 
celoslovenského projektu testovanie 
prvákov zamerané na zistenie ich fy-

zickej kondície. Jeho zmyslom  je na-
smerovať žiakov na športové aktivity, 
ktoré sú pre nich najvhodnejšie. Po-
čas Európskeho týždňa športu sa žia-
ci učili hrať stolný tenis v priestoroch 
kultúrneho domu.  V Svetový deň behu 
sme si na ihrisku pred školou vyskú-
šali beh na dlhú trať. Riadili sme sa 
heslom „Prekonaj sám seba!“ A počas 
Európskeho týždňa boja proti drogám 
žiaci na hodinách TSV športovali a na-
vzájom súťažili v  rôznych loptových 
hrách  pod heslom „Zober loptu a nie 
drogy!“
Opäť sme sa zapojili do celosloven-
ských vedomostných súťaží. Výsledky 
zo  Všetkovedka  a súťaže Ypsilon-slo-
vina je hra sa dozvieme v januári. Veľ-
kú radosť nám urobili štvrtáci Chiara 
Čarnogurská, Tomáš a Barbora Guro-
vičovci, ktorí sa v školskom kole ma-
tematickej súťaže Pytagoriáda stali 
úspešnými riešiteľmi a našu školu 
budú v budúcom kalendárnom roku 
reprezentovať na obvodnom kole v 
Kežmarku.
V októbri žiaci našej školy vystúpili v 
miestnom kultúrnom dome s progra-
mom, ktorý nacvičili pri príležitosti 
sviatku starkých. V rámci preven-
cie šikany a kyberšikany sme pozva-
li na besedu do školy kpt. Ing. Mila-

Obec podala dva projekty cez Miestnu akčnú skupinu Tatry – Pieniny - LAG. Pri 
prvom projekte sa obec uchádza o dotáciu vo výške 25.000 €, ktorá je určená na 
opravu vodovodu na ul. Potok, kde vlastné spolufinancovanie je vo výške 7.818 
€. Druhý projekt predstavuje Turisticko – informačný systém  v obci, v rámci 
ktorého budú v obci postavené tri moderné presklenné kiosky s osvetlením a 
občania v nich nájdu taktiež zariadenie s pripojením na internet, kde si budú 
môcť online vyhľadať cestovný poriadok. V rámci tohto projektu majú byť v obci 
umiestnené aj dve vstupné tabule, vytvorené podľa návrhu, ktorých vzhľad si 
vybrali občania.

na Ženčucha, ktorý je  odborníkom v 
danej oblasti a pracuje na Okresnom 
riaditeľstve  PZ v Starej Ľubovni. 
V novembri sme žiakov prvého roční-
ka  slávnostne prijímali do „Žiackeho 
cechu v Matiašovciach“. 
Na Stretnutie s Mikulášom v KD sme 
nacvičili  krátky program. Deti sa 

predstavili zborovou pesnič-
kou, básničkou a rezkým tan-
čekom. Pán Mikuláš ich odme-
nil sladkosťami.
Aby si žiaci trochu oddých-
li od učenia, pripravili sme 
im krátky výlet za kultúrou. 
V Kežmarku sme navštívili 
slovensko-anglické divadelné 
predstavenie O hlúpom med-
veďovi. Žiakom  sa rozprávoč-
ka veľmi páčila.
Žiaci  pripravili pre partnerov 
školy, pod vedením pani uči-
teľky Jankelovej,  malé vianoč-
né pozdravy v tvare zvončeka. 
Dúfame, že im urobili radosť.

V posledný vyučovací deň pred zim-
nými prázdninami sme pripravili be-
siedku pri stromčeku. Každý žiak ško-
ly pripravil tiež darček pre spolužiaka. 
Najprv sme si zavinšovali, zarecito-
vali koledy a zaspievali pieseň Tichá 
noc. Potom si deti zobrali darček spod 
stromčeka podľa vylosovaného čísla. 
Darčeky boli väčšinou ručne vyrobené 
i sladké. Pri hraní s nimi si deti po-
chutnávali na chipsoch, ale zdravých 
jablkových. 
Do ŠKD sme nakúpili nové hračky pre 
chlapcov aj dievčatá. Veľmi ich to po-
tešilo. A ešte viac, že sa im začínajú 
zimné prázdniny, ktoré budú trvať až  
do 7 januára. Školské vyučovanie sa 
začne v stredu 8. januára 2020.

Všetkým prajeme krásne vianoč-
né sviatky. A deti nech majú zimné 
prázdniny naozaj zimné, so snehom.
Podrobné informácie o aktivitách ško-
ly s obrazovou prílohou nájdete na 
stránke zsmatiasovce.edupage.org.
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