
Dnešný, podľa počasia už jesenný deň, sa naša "rodina" rozrástla o ďalších členov. Privítali
sme nových piatakov, šiestakov a deviatakov do našej súkromnej základnej školy. Na
tvárach každého z nich sa objavil oslnivý úsmev, ako znak spokojnosti a radosti, že budú
navštevovať práve našu školu.
Okrem žiakov základnej školy sa brány našej školy otvorili aj pre prvákov, našich nových
gymnazistov.
O pohodu a dobrú náladu sa okrem príhovoru pána riaditeľa postarali aj hudobníci z
Akadémie hudby a spevu v Bratislave.
Prvotný strach opadol z každého, kto prekročil prah svojej triedy, a medzi novými a
staršími spolužiakmi sa hneď začali vytvárať prvé priateľstvá.
Na záver nám už ostáva len popriať všetkým, vyučujúcim, žiakom, študentom, ale aj
nepedagogickým zamestnamcom našej školy, úspešný štart do nového školského roku
2021/2022.
Zaželajme si, aby sme sa tak ako aj v dnešný prvý školský deň mohli stretávať po celý
školský rok, pretože skúsenosti z predošlých dvoch školských rokov on-line vyučovania nám
potvrdili, že najlepší spôsob výučby je prezenčná forma. Veľa šťastia a úspechov!
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13.9. GC CARPATIA
Prvým turnajom jesennej série sme odštartovali našu
školskú SSG Tour.
Prvý krát sme si zahrali na ihrisku GC Carpatia, ktoré je
pre našich študentov a náš turnaj ako stvorené. Na toto
obdobie a skúsenosti z minulých rokov sme nadšení počasím,
pretože teploty vysoko nad 20 stupňov si naozaj
nepamätáme a sme zvyknutí skôr na daždivú hru. Preto by
sme radi ďalší turnaj odohrali čo najskôr a využili túto
situáciu. Okrem nového ihriska sme spoznali aj nového
víťaza, ktorým sa stal žiak 5.ročníka Jakub Horanský, pre
ktorého to bol prvý turnaj túry. Na pódiu ho doplnili Daniel
Lange a Bruno Tóth.

23.9. HRUBÁ BORŠA
Minulý týždeň sa uskutočnil ďalší turnaj slnečnej SSG Tour.
Počasie nám v septembri skutočne prialo a sme radi, že sme
tak stihli dva turnaje zo série. Hrali sme na ihrisku v Hrubej
Borši, kde sme už tradične mali turnaj študentov, ktorý sa
hral na miestnej Akadémii a potom dospelých, ktorí hrali
majstrovské ihrisko. Víťazom sa stal náš piatak Jakub
Horanský, ktorý tak zopakoval víťazstvo z
predchádzajúceho turnaja hrajúceho sa v GC Carpatia. Na
pódiu ho doplnili Bruno Tóth a Oliver Kistner. Turnaj mal
veľmi dobré zastúpenie a teší nás, že golf sa znovu na škole
rozbieha naplno a veríme, že už nebude ničím prerušovaný. 
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DENNÉ TÁBORY

Tak ako aj po minulé roky sa priestory našej
školy a golfového areálu v lete nezatvárajú, ale
naopak, vítajú novú skupinu detí, ktorá sa
zúčastňuje tradičných denných táborov. Počas
tohtoročných 3 termínov sme sa znovu stretli s
kamarátmi z minulých rokov, ale takisto aj s
novými tvárami, z ktorých sa v septembri potom
stali žiaci našej školy. Teší nás, že v porovnaní s
inými školami to u nás aj počas leta žije a znovu
to tak potvrdzuje naše heslo "Celkom iná škola".

Obzretie za
letnými
prázdninami

GOLFOVÁ KAVIAREŇ

Počas tohtoročného leta sme sa pravidelne stretávali.
Koncom týždňa sme absolvovali poslednú tohtoročnú
golfovú kaviareň SSG. Deti sa zabavili a trénovali golf
s Miškou Patzeltovou, pochutnali si aj na zákuskoch!
Naše golfové kaviarne budú pokračovať od apríla,
zatiaľ sa deti môžu prihlásiť na krúžok golfu u svojich
triednych učiteľov a ďalej pokračovať v tréningoch a
učení sa.


