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KatolÍcka spojená škola
sv. Františka Assiského,
Banská Štiavnica, 2015

2.9.2014
Začiatok školského roka
Nový školský rok sme začali svätou omšou vo farskom kostole. Tu
sme Bohu ďakovali za krásny čas uplynulých letných prázdnin a
prosili o dary potrebné do ďalšieho štúdia.
Nezabudli sme medzi nami privítať našich nových prvákov na
základnej škole, ktorí sa vybrali na dobrodružnú plavbu po
krajine poznania. Ich spoločná plavba začala prijatím za
námorníkov.
Síce boli v novom prostredí a nikoho nepoznali, rýchlo si našli
kamarátov a zapadli do spoločenstva našej školy.
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6.10.2014
Slávnosť sv. Františka z Assisi
sviatok nášho patróna sme začali slávnostnou svätou omšou vo
farskom kostole, ktorú celebroval diecézny vikár pre školstvo
otec Martin Ďuračka. Po svätej omši žiaci našej školy predviedli
hudobno-dramatický program o fiktívnom stretnutí
sv. Františka s priateľom Giovannym v našom meste.
Potom sa všetci
presunuli k budove školy, kde Program
pokračoval otvorením novovybudovaného ihriska, ktorého sa
zúčastnila aj pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková.
Na záver stretnutia otec Martin Ďuračka spolu s duchovným
školy otcom Tomášom Štefinom požehnali priestory ihriska.
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21.10.2014
Františkova púť
naša škola organizovala už jubilejný 10. ročník výtvarnej súťaže
Františkova púť pre žiakov materských a základných škôl
banskoštiavnického regiónu.
V úvode žiakov privítal pán riaditeľ Mgr. Karol Palášthy, naši
žiaci zahrali krátku scénku o mravčekovi Lolovi a pani učiteľka
Mgr. Helena Chovanová oboznámila žiakov s organizačnými
pokynmi. Témou tohtoročnej súťaže bol „Život na lúke“.
Naša škola si vybojovala prvenstvo v 2. kategórii, ktorú vyhral
Michal Maruniak z 2.A triedy.
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8.11.2014
Stužková slávnosť
“...Navždy sa zachová v pamäti stužková...“
Tá naša sa konala v sobotu 8. novembra. Celá slávnosť začala
sv. omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval duchovný
správca školy Tomáš Štefina. Pri sv. omši sa požehnali stužky pre
našich maturantov.
po nej sa všetci presunuli do sály na Kolpašskej, kde slávnosť
pokračovala ďakovnými príhovormi, odovzdaním stužiek,
programom našich štvrtákov a zábavou až do rána.
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11.11.2014
Belianske povesti
V utorok 11. novembra organizovala Základná škola s materskou
školou v Banskej Belej výtvarnú súťaž pod názvom Belianske
povesti na tému Baníctvo v Banskej Belej. Naša škola vynikala
takmer vo všetkých kategóriách:
- 2. kategóriu vyhral Karol Palášthy (2.A)
- 3. kategóriu vyhrala Veronika Bačíková (6.A)
- 4. kategóriu vyhrala Pavlína Knížková (8.A)
Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!
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11.11.2014
Ocenenie ministrom školstva
Minister školstva Peter Pellegrini ocenil pamätným listom
sv. Gorazda žiaka nášho gymnázia Jakuba Luláka (2.G) za úspešnú
reprezentáciu Slovenska.
Jakub obsadil 3. miesto na celosvetovej súťaži v stavbe a
programovaní robotov pod názvom ROBOCUP v Brazílii!
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25.11.2014
Kríž Svetových dní mládeže
Kríž známy aj ako "Mládežnícky kríž" daroval mladým pápež Ján
Pavol II. v roku 1984, aby s ním putovali po celom svete. Odvtedy
tento 3,8 m vysoký drevený kríž obišiel takmer celý svet a bol
prítomný na všetkých ďalších Svetových dňoch mládeže.
Od roku 1994 putuje pred SDM v diecézach a okolitých krajinách
hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí v meste konania SDM.
Keďže najbližšie SDM budú v roku 2016 v Krakove, V novembri 2014
tento vzácny symbol zavítal aj do našej školy.
My sme si ho uctili v telocvični počas sv. omše a následne sme ho
preniesli do farského kostola.
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5.12.2014
Návšteva sv. Mikuláša
V predstihu, už v piatok 5. decembra, navštívil aj našu školu sv.
Mikuláš. Najlepšie boli na neho pripravení najmenší škôlkári.
Každá trieda mu predstavila svoj program zložený z piesní,
básní, či hereckých výkonov.
sv. Mikulášovi sa u nás určite veľmi páčilo, pretože všetky deti si
vyslúžili sladkú odmenu.
Na budúci rok budeme pripravení aspoň tak dobre, ako tento
rok, aby sa sv. mikuláš u nás cítil dobre.
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5.12.2014
Vianočné trhy
Veľmi úspešná tradícia školských vianočných trhov pokračovala
aj tento rok.
Naša škola bola preto opäť prevoňaná vôňou vianočného punču,
vynikajúcich pochúťok a spevom kolied. Školu skrášlili
nádherné výrobky mnohých žiakov, učiteľov, rodičov, či starých
rodičov žiakov našej školy. Atmosféru školy umocňoval živý
Betlehem, pastieri - koledníci a spev našich gymnazistiek.
Ďakujeme všetkým,ktorí akýmkoľvek spôsobom toto popoludnie
v našej škole pripravili.
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5.-7.12.2014
RoboCup Chorvátsko - Varaždin
Na základe pozvania združenia chorvátskej robotiky sme sa
zúčastnili súťaže v stavbe a programovaní robotov národnej
chorvátskej ligy RoboCup vo Varaždine.
Na tomto podujatí sa zúčastnilo celkovo 250 súťažiacich. Svoju
premiéru absolvovalo družstvo zložené z Mareka Ivaniča (6.A) a
Šimona Sedláka (5.A) v kategórii Záchranár - primary. Svoje
skúsenosti už zúžitkovalo družstvo zložené z Jakuba Luláka (2.G)
a Mateja Dudáka, ktoré obsadilo v kategórii Rescue B 3. miesto!
Atmosféra na podujatí bola uvoľnená a organizačne veľmi dobre
zvládnutá.
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12.12.2014
Koledníci
Tak ako každý rok, aj tento boli naši koledníci zvestovať
radostnú zvesť o narodení Spasiteľa.
Navštívili Štyavnycký vjanočný jarmok v Kammerhofe a takisto aj
DSS Domov Márie na Povrazníku. Koledníci na oboch oddeleniach
svojím spevom a vinšmi dojali nejedného obyvateľa, niektorí z
nich sa dokonca k spevu pripojili. Na záver žiačky 9. ročníka
odovzdali výrobky našich žiakov a učiteľov ako malú pozornosť
a vianočný darček.
O bezpečný odvoz a zorganizovanie tejto návštevy sa postarali
p. učiteľky Lenka Švecová a Helena Chovanová.
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13.1.2015
Olympiáda v nemeckom jazyku
V utorok 13. januára sa V Strednej priemyselnej škole Samuela
Mikovíniho v Banskej Štiavnici uskutočnilo okresné kolo
olympiády v nemeckom jazyku.
Našu školu na tejto postupovej súťaži reprezentovali Iveta
Dobrovičová (3.G) v kategórii 2.B a Barbora Kubiňáková (2.G) v
kategórii 2.A.
Barbora Kubiňáková získala skvelé 1. miesto a postúpila do
krajského kola!
Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
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20.1.2015
Ilustrujeme Horákove povesti
Dňa 20. januára sa uskutočnil ďalší ročník výtvarnej súťaže
Ilustrujeme Horákove povesti. Naši žiaci uspeli v týchto
kategóriách:
II. kategória: Hanka Buzalková (3.A) - 1. miesto
IV. kategória: Alexandra Soldánová (8.A) - 1. miesto

Šaliansky Maťko
V rovnaký deň sa konalo aj okresné kolo súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej povesti, kde Marek IVanič (6.A) vyhral v
3. kategórii 1. miesto!
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21.1.2015
Matematická olympiáda Z5
V okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z5 získala
1. miesto Lucia Ivaničová (5.A) a postúpila na krajské kolo!

5.2.2015
Geografická olympiáda
V okresnom kole geografickej olympiády pre žiakov 5.-9. ročníka
vyhrala 1. miesto Karma Hasbach (7.A) a postúpila na krajské
kolo!
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8.2.2015
DANSOVIA GRAND GALA
Skvelý úspech dosiahol v nedeľu 8. februára 2015 10-ročný
banskoštiavničan a žiak našej školy MICHAL CHOVAN (4.A), ktorý na
celoslovenskej prehliadke spoločenských tancov DANSOVIA
GRAND GALA v Malinove pri Bratislave získal skvelé 1. miesto v
kategórii JUNIOR ID latinsko-americké tance.
K tomuto úspechu sa pretancoval pod vedením trénera Juraja
Fábera ako člen tanečnej školy FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA.
Srdečne mu gratulujeme a prajem mnoho Ďalších úspechov!
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11.2.2015
Zápis do prvého ročníka
Opäť nastal ten čas, kedy sme s radosťou očakávali každého
nadšeného predškoláka na zápise v našej škole. Ten bol tento
rok v duchu pomoci lesným zvieratkám.
Práve im pomáhali budúci prváčikovia s rôznymi úlohami, ktoré
pre nich pripravila pani riaditeľka sova. Všetci to ale hravo
zvládli!
Zajko, macko, líška a ostatné zvieratká si už pripravujú potrebné
veci do lesnej školy a odkazujú šikovným deťom: "Ďakujeme za
vašu pomoc a tešíme sa na vás v septembri!"
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13.2.2015
Karneval
Fašiangové obdobie sme ukončili veselým karnevalom. Dobre sme
sa zabavili, súťažili, zatancovali.
Navštívili nás aj naši škôlkári. Pani kuchárky nám pripravili
chutné šišky s lekvárom, pani učiteľky Miška a Danka bohatý
program.
Ďakujeme všetkým za výbornú atmosféru, výzdobu, hudbu,
odmeny a rodičom za pomoc pri tvorbe našich kreatívnych
pestrofarebných masiek.
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25.2.2015
Salamander
V stredu 25. februára sa konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže
Salamander. V 3. kategórii vyhrala Gabriela Maruniaková (7.A)
1. miesto! Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe!

26.2.2015
Rozprávkové vretienko
V okresnom kole súťaže v umeleckom prednese rozprávok
získala v 1. kategórii Žofia Lišaníková (4.A) 1. miesto! Gratulujeme!
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27.2.2015
School teambuilding
V piatok 27. februára sa študenti 2. a 3. ročníka nášho gymnázia
zúčastnili aktivít, ktoré pre nás pripravili tímaci z Diecézneho
centra mladých v čarovnom prostredí Španej doliny.
Uvoľňujúce aktivity, úprimný a srdečný prístup, zaujímavý film a v
neposlednom rade čaro osobnosti otca Andreja odbúrali aj
posledné náznaky stresu a nedôvery a my sme prežili deň plný
smiechu, súťaženia a nadväzovania nových priateľstiev, ktoré
určite nebudú mať iba jednorázový charakter.
Tešíme sa na nové dobrodružstvá v objavovaní seba samých, nášho
vzťahu k ľuďom i k výzvam, ktoré nám život ponúka.
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1.-4.3.2015
Lyžiarsky výcvik
V prvý marcový týždeň sme využili ostávajúci sneh a mali sme
lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Salamandra resort v
Štiavnických vrchoch.
Boli sme tam žiaci zo 7.A základnej školy a študenti z 2.G gymnázia.
Spolu s nami bol p. riaditeľ, p. farár Dušan Horváth, p. farár Tomáš
Štefina a p. učiteľka Helena Chovanová.
Prežili sme neopakovateľný čas plný zábavy a zážitkov. Ďakujeme
všetkým za tento týždeň!
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5.3.2015
ME vo vzduchovej puške
Študent nášho Katolíckeho gymnázia a slovenský juniorský
reprezentant Patrik Jány (3.G) obsadil 5. marca vo vzduchovej
puške 60 na Majstrovstvách Európy v holandskom Arnheme šiestu
priečku!
Z ôsmich strelcov skončil vo finálových elimináciách vďaka
rozstrelu ako tretí v poradí, keď celkovo získal 119,9 bodu.
Zo srdca gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v
športovej streľbe!
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16.3.2015
Pytagoriáda P5
V pondelok 16. marca získala Lucia Ivaničová (5.A) 1. miesto v
okresnom kole Pytagoriády P5 A postúpila do Ďalšieho kola!

17.3.2015
Pytagoriáda P8
V utorok 17. marca vyhral Samuel Burian (8.A) 1. miesto
v okresnom kole Pytagoriády P8 so ziskom bodov 14/15 a postúpil
do ďalšieho kola!
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17.-19.3.2015
Písomná časť Maturitnej skúšky
Dlho očakávaná chvíľa nastala a naši štvrtáci museli čeliť
písomnej časti maturitnej skúšky. Začala v utorok zo
slovenského jazyka a literatúry, v stredu pokračovala cudzími
jazykmi a pre niektorých skončila až vo štvrtok matematikou.
Naši maturanti to ale zvládli bravúrne!

Slovenský jazyk
Anglický jazyk B2
Matematika
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21.3.2015
...a Slovo bolo u Boha...
n a š u š ko l u r e p r e z e n to va l Š i m o n S e d l á k ( 5 . A ) a ž n a
celoslovenskom kole recitačnej súťaže kresťanskej poézie a
prózy! Ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

23.3.2015
Kollárova Štiavnica
Vo výtvarnej súťaži v Galérii Jozefa Kollára získala v 1. kategórii
Vanesa Juhásová (3.A) 1. miesto! Blahoželáme!
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31.3.2015
streľba zo vzduchových zbraní
V utorok 31. marca sa v Centre voľného času v Banskej Štiavnici
konala súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní.
Našu školu reprezentoval za jednotlivcov Andrej Maruniak (8.A),
ktorý získal 1. miesto!
v kategórii škôl obsadila Katolícka spojená škola v zložení
Andrej Maruniak (8.A), Nika Štekláčová (9.A) a Samuel Burian (8.A)
takisto 1. miesto!
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
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7.4.2015
Deň učiteľov kresťanských škôl
Na sviatok sv. Jána de la Salle, patróna kresťanských učiteľov, sa
vo Zvolene konal Deň učiteľov kresťanských škôl a školských
zariadení.
Začal sv. omšou vo farskom kostole a pokračoval odovzdávaním
ocenení otca biskupa pedagógom a zamestnancom jednotlivých
škôl, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj katolíckeho
školstva. Na návrh riaditeľa školy si toto ocenenie prevzala naša
pani zástupkyňa Mgr. Helena Jasová. Za dlhoročný odborný a
zároveň ľudský prístup ku každému žiakovi jej patrí naozaj veľká
vďaka a uznanie. Po odovzdaní cien sa konal spoločný obed.
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8.4.2015
Biblia očami detí a mládeže
V stredu 8. apríla sa v Detve konalo vyhodnotenie diecézneho
kola výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže". Súťaž
k a ž d o ro č n e o rg a n i z u j e D i e c é z n y k at e c h e t i c k ý ú r a d
Banskobystrickej diecézy.
Naša škola sa aj tento rok zapojila do súťaže, ktorá bola
zameraná na výjavy z Knihy Jozue a Skutkov apoštolov. V 4.
kategórii získal 3. miesto Juraj Maruniak (6.A) za prácu, v ktorej
stvárnil Zoslanie Ducha svätého.
vikár pre katechézu, otec Marián Bublinec, odovzdal Diplomy A
ceny všetkým oceneným. Nášmu Jurajovi srdečne blahoželáme!
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8.4.2015
Matematická olympiáda Z6
Náš Žiak Marek Ivanič (6.A) získal 1. miesto v okresnom kole
matematickej olympiády v kategórii Z6. Blahoželáme!

14.4.2015
Hviezdoslavov Kubín
Na regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín vyhral 1. miesto
v 1. kategórii v próze Ramon Tarač (3.A) a v 2. Kategórii v próze
takisto získala 1. miesto Lea Hrnčiríková (4.A). Gratulujeme!
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15.4.2015
Duchovný a umelecký odkaz
banskoštiavnickej Kalvárie
V stredu 15. apríla sa v Kammerhofe konalo vyhodnotenie
výtvarnej a speváckej súťaže organizovanej Základnou
umeleckou školou v Banskej Štiavnici pod názvom "Duchovný a
umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie". Naši Žiaci sa zapojili
do výtvarnej časti súťaže:
V 1. kategórii obsadil Timotej Ivanič (2.A) 1. miesto!
V 2. kategórii získal Emanuel Turánek (5.A) 1. miesto!
3. kategóriu vyhrala Lenka Lietavová (8.A) 1. miestom!
Organizátorom ďakujeme a víťazom srdečne Blahoželáme.
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16.-18.4.2015
RoboCup Jr. 2015
Naši žiaci sa spolu s bývalými dvomi žiakmi zúčastnili
celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov pre
základné a stredné školy pod názvom RoboCup Jr. 2015 v Pustých
Uľanoch. Okrem družstiev zo Slovenska sa turnaja zúčastnili aj
družstvá z Chorvátska a Slovinska.
V kategórii "CoSpace" obsadil 1. miesto dvojčlenný tím v zložení
Jakub Lulák (2.G) a Matej Dudák (I.B - Gymnázium A. Kmeťa)! Týmto
víťazstvom postúpili na Majstrovstva sveta, ktoré sa budú konať
17.-23. júla 2015 v Hefei v Číne!
Držme našim reprezentantom palce!
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20.-24.4.2015
Návšteva Budapešti
V tretí aprílový týždeň naši žiaci vycestovali vrámci výmenného
pobytu s partnerskou školou do Maďarskej metropoly, kde ich
čakal pestrý program.
Počas týždňa navštívili budovu Štátnej opery, Baziliku
sv. Štefana, zoologickú záhradu, Tropikárium a okúpali sa v
slávnych Szechényiho kúpeľoch. Okrem toho zažili nádhernú
večernú plavbu po Dunaji a prešli sa po hradnom areáli. Čo je
však najdôležitejšie, otestovali si svoje jazykové zručnosti
nielen v praxi, ale aj v anglickom kvíze, ktorý si pre nich
pripravili ich hostitelia.
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4.5.2015
Discovering Britain
Študenti našej školy navštevujúci záujmový krúžok Anglické
divadlo predviedli pod vedením Mgr. Angeliky Nyékiovej aj
napriek pokazenému cd s hudbou vynikajúce predstavenie pod
názvom Discovering Britain, ktorým zaujali a pobavili plnú sálu
Kultúrneho centra.
Publikum bolo skvelé, dokonale vtiahnuté do deja, vďaka čomu
bola atmosféra v sále v očakávaní každej nasledujúcej vtipnej
scény.
Ďakujeme a tešíme sa na budúci rok!
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6.5.2015
Folklórne vystúpenie
Deti z našej materskej školy vrámci folklórneho súboru
Sitňančok pripravili pre svoje mamičky vystúpenie ku Dňu matiek.
To sa konalo v stredu 6. mája v Kultúrnom centre v Banskej
Štiavnici.
Deti predviedli vystúpenie plné spevu, hereckých výkonov a
radosti.
Dojatie na maminy nenechalo dlho čakať a poďakovanie pri
pohľade na svoje deti sa im vrylo hlboko do pamäti. Hrdé maminy
na to budú určite dlho a príjemne spomínať.
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7.5.2015
Florbalový turnaj
Vo štvrtok 7. mája sa konalo okresné kolo turnaja mladších
žiakov vo florbale.
Tím našej školy tvorili: Alex Adamov (4.A), Matúš Brnčo (4.A), Filip
Nikolaj (4.A), Michal Chovan (4.A), Ramon Tarač (3.A), Pavol Chovan
(4.A), Samuel Macharik (4.A), Ján Mojička (3.A), Karol Palášthy ml.
(2.A), Filip Ivanič (3.A), Ivan Šlúch (2.A).
Chlapci pod vedením pána učiteľa Jozefa Cencera získali krásne
víťazstvo, keď spomedzi štyroch družstiev obsadili 1. miesto!
Gratulujeme!
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4.-8.5.2015
Návšteva Banskej Štiavnice
V druhý májový týždeň naša škola hostila vrámci výmenného
pobytu s partnerskou školou dvanástich maďarských študentov
a jednu vyučujúcu.
Maďarskí žiaci boli ubytovaní v rodinách našich žiakov. Po
vzorových hodinách cudzích jazykov a matematiky ich každý deň
čakal bohatý program mimo školy: prehliadka kaštieľa vo
Svätom Antone, výlet do Zvolena a Banskej Bystrice, či
prehliadka Banskej Štiavnice.
Večer sa niesol v znamení zábavy na
Chate Assisi na Štiavnickych Baniach.
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16.5.2015
Púť detí 2015
V sobotu 16. mája sme sa z materskej školy spolu s rodičmi
zúčastnili v diecéznom pútnickom mieste Staré Hory špeciálneho
podujatia pod názvom Púť Detí 2015.
Pozvané boli všetky deti predškolského veku sprevádzané ich
rodičmi. Púť sa začala sv. omšou a pokračovala programom pre
deti na studničke.
Počasie bolo ideálne, takže radosť z výletu a vykonanej púti
nenechala na seba dlho čakať. Deťom sa veľmi páčilo a určite sa
zúčastníme aj budúci rok!
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19.5.2015
Spievajme Pánovi
V utorok 19. mája sa v Novej Bani konalo diecéze kolo speváckej
súťaže Spievajme Pánovi.
Našu školu reprezentovali Karol Palášthy ml. (2.A), Anna
Chovanová (5.A), Nina Buzalková (5.A) a Anežka Luláková (7.A).
Okrem individuálnych speváckych výkonov súťažili dievčatá aj v
kategórii Zbory. Predstavili sa jednou ľudovou a jednou
náboženskou piesňou.
Anička Chovanová si vyspielala krásne 1. miesto. Srdečne
blahoželáme!

Ročenka

38

2014-2015

21.5.2015
Rozlúčka so štvrtákmi
Po úspešnej maturite sme sa vo štvrtok 21. mája slávnostne
rozlúčili so študentmi 4. ročníka Katolíckeho gymnázia.
Spolužiaci z 2. a 3. ročníka spolu s vyučujúcimi pripravili
rozlúčkový program. Riaditeľ školy Karol Palášthy s triednou
profesorkou Angelikou Nyékiovou odovzdali študentom
maturitné vysvedčenia a stretnutie ukončili spoločným obedom.
Všetkým absolventom prajeme veľa šťastia a Božej pomoci do
ďalšieho života.
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23.5.2015
Rodičovský majáles
Máj je obdobím zábav a preto sme aj my využili túto príležitosť na
bližšie vzájomné spoznanie sa a prehĺbenie vzťahov rodičov detí
z našej materskej školy aj touto formou.
Všetci boli totiž pozvaní na rodičovský majáles, ktorý sa konal v
sobotu 23. mája v školskej jedálni. Živá hudba a sprievodný
program dotvorili tú správnu atmosféru, na ktorú sa len tak
nezabudne.
Dobrú zavedenú tradíciu budeme dodržiavať určite aj budúce
roky!
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3.6.2015
Františkova olympiáda
Naša Materská škola sv. Františka Assiského zorganizovala v
stredu 3. júna Františkovu olympiádu pre 5-6 ročné deti
materských škôl celého okresu.
Podujatie sa začalo predstavovaním družstiev materských škôl,
prinesením vlajky a olympijského ohňa. Potom sa už súťažilo v
disciplínach: vytrvalostný beh, prekážkový beh, beh na 30 m,
preteky na bicykli, skákanie vo vreci, preteky na odrážadlách,
beh s kočíkom a beh s autíčkom. Najlepší traja v každej disciplíne
boli ocenení p. primátorkou Mgr. Nadeždou Babiakovou.
Tešíme sa na ďalší ročník tohto vydareného podujatia!
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9.6.2015
Štiavnické spievanky
V utorok 9. júna sa v Základnej umeleckej škole v Banskej
Štiavnici konalo okresné kolo speváckej súťaže Štiavnické
spievanky v prednese modernej piesne.
Naša škola excelovala v 2. kategórii, kde Anna Chovanová (5.A)
obsadila 1. miesto a Nina Buzalková (5.A) skončila na 2. mieste!
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ešte mnoho
ďalších speváckych úspechov!
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12.6.2015
Rozlúčka predškolákov
V piatok 12. júna nastala tá chvíľa, kedy sa oficiálne rozlúčili deti
z našej C triedy materskej školy, keďže od budúceho školského
roka budú chodiť do základnej školy.
Pripravili si pre nás program, v ktorom recitovali básne,
spievali, tancovali, či zahrali scénku.
Ďakujeme im za všetky spoločne strávené chvíle a prajeme im
veľa úspechov pri nadobúdaní vedomostí.
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Nezabudnime v lete držať palce našim reprezentantom
Jakubovi Lulákovi (2.G) a Matejovi Dudákovi (1.B Gymnázium A. Kmeťa), ktorí budú súťažiť na
Majstrovstvách sveta
v stavbe a programovaní
robotov RoboCuP 2015!
Súťaž bude prebiehať od 17. do 23. júla v Hefei v Čine!

toto bol sumár tých najdôležitejších okamihov, ktoré
sme v tomto školskom roku zažili. Bolo ich určite
mnoho viac, ale všetko by sa do tejto ročenky
nezmestilo. Kompletné udalosti aj s fotografiami
nájdete na našej školskej stránke www.katgymbs.sk.

vytvorené pre vnútorné potreby Katolíckej spojenej Školy
sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

