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VITAJTE V ŠKOLE  

Nový školský rok 2021/2022 sme otvorili 2. 9.

rozhlasovým vysielaním, v ktorom zazneli aj príhovory

viacerých významných ľudí – ministra školstva Mgr. B.

Grӧhlinga, pani riaditeľky Mgr. Ľ. Medvecovej ,

poslankyne Starého mesta MUDr. M. Galdunovej a

predsedníčky rady školy MUDr. A. Gočalovej. 

 

Našu školu navštívili aj športovkyne Ing. et Mgr. D.

Velďáková a Ing. et Mgr. J. Velďáková, ktoré sa stretli s

niektorými žiakmi.

 

Mimochodom, vedeli ste, že naša škola začala školský

rok už 59-krát?
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PODCASTUJEME

Nový školský rok priniesol do našej školy niekoľko
noviniek, medzi ktoré patrí aj náš podcastový seriál -
LACÁK. Bude vychádzať raz do mesiaca a odkaz na

jednotlivé epizódy nájdete v hlavom menu našej
webovej stránky školy - NAŠE PODCASTY.

https://zsnovo.edupage.org/a/nase-podcasty-1


MÁME INKLUZÍVNY TÍM

V rámci projektu Pomáhajúce profesie škola
získala nových odborných pracovníkov. V plnej
zbroji vám predstavujeme náš IKLUZÍVNY TÍM
zložený zo školského psychológa, špeciálneho
pedagóga, sociálneho pedagóga a asistentov
učiteľa. V triedach budú využívať svoje zbrane, a to
odbornosť a ľudský prístup. Držíme im palce!

EURÓPSKY TÝŽDEŇ JAZYKOV

Vlajky rôznych farieb, plagáty, nahrávky, kvízy,
hlavolamy, besedy, básničky, riekanky, pesničky,
stolové hry a vzdelávacie aktivity... Malí, či veľkí,
jazykári, či nejazykári, zapojili sa všetci!
20. 9. až 24. 9. sme sa v našej škole venovali jazykom
a to na oslavu EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV,
ktorým si Európa vždy 26. septembra ctí jazyky
európskych krajín. 
Fotografie z aktivít počas celého týždňa nájdete na
našom Facebooku a Instagrame.

ROBOTIKA AJ V NAŠEJ ŠKOLE

Naša škola sa zapojila do projektu Zvyšovanie
kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu
uplatniteľnosť na trhu práce, ktorého cieľom je
aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania
študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť
na trhu práce.
Podarilo sa nám získať 11 setov programovateľnej
stavebnice LEGO Education Spike, s ktorými
budeme pracovať na hodinách informatiky v rámci
tematického celku - Algoritmické riešenie
problémov.

SLEDUJ NÁS NA 
SOC. SIEŤACH ZŠ LACÁK zs_lacak

https://www.facebook.com/ZSLACAK/
https://www.instagram.com/zs_lacak/


V celoslovenskej súťaži EnglishStar získala
druháčka J. Petijová 1. miesto.
Gratulujeme!

NÁHĽAD DO VYNOVENEJ ZBOROVNE
A NOVÉ SKRINKY

ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH

MÁME RECEPČNÚ

V dňoch 27. 9. - 28. 9. sa náš žiak R. Fotul zo 7.C
zúčastnil celoslovenského kola súťaže Olympijský
odznak všestrannosti a umiestnil sa na 3. mieste
spomedzi 15 najlepších chlapcov z celého
Slovenska.
Gratulujeme a tešíme sa z výsledku.


