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28. marec – Deň učiteľov
Sviatok všetkých pedagogických pracovníkov je
spätý s menom učiteľa Jana Amosa Komenského,
pedagogického reformátora svetového významu.
Súčasne je príležitosťou, aby sme si zaspomínali
na našich bývalých učiteľov. Spomenieme si na
pohladenie pani učiteľky v materskej škole, na
pani učiteľku, ktorá nás trpezlivo učila čítať a písať
v 1.ročníku alebo na pani vychovávateľku v školskej družine. Spomeňme si na pani učiteľky a pánov
učiteľov, ktorí nám otvorili cestu k poznaniu tajov
matematiky, prírodných zákonov, krásy literatúry,
umenia a športu. Práca pedagógov je poslaním,
ktoré má nadčasovú hodnotu a za ktorú patrí
všetkým pedagógom úprimné poďakovanie. Pri
príležitosti Dňa učiteľov prajeme všetkým pevné
zdravie, veľa pedagogického optimizmu a tvorivého nadšenia.

9
Zo školského diára
Testovanie 9-2010 sa uskutoční 10.marca
2010 (streda) na všetkých základných školách.
Deviataci si otestujú svoje vedomosti z matematiky
a zo slovenského jazyka. Držíme im palce!
Veľkonočné prázdniny začínajú 1.apríla
2010 (štvrtok) a končia 6. apríla 2010 (utorok).
Vyučovanie sa začína 7.apríla 2010 (streda).

Viete, že:

• na zápis žiakov do 1.ročníka základnej školy
pre školský rok 2010/11 prišlo spolu 153 detí
• o odklad školskej dochádzky o jeden školský
rok požiadalo 24 rodičov
• predpokladáme, že v školskom roku 2010/11
budeme mať v ZŠ 7 prvých tried a 1 triedu nultého
ročníka.

Handlová obohatila program
českých študentov
O partnerstve Strednej odbornej školy Handlová a SOU
Plzeň v rámci projektu Leonardo sa už v Handlovských
novinách písalo. Minulý mesiac prišlo na partnerskú
návštevu Strednej odbornej školy v Handlovej 12 študentov z Plzne. Hlavnou odbornou náplňou spoločného
programu handlovských a plzenských študentov bola
príprava na medzinárodnú súťaž NAG 2010 zameranú
na počítačové siete.
V rámci spolupráce je osožné vzájomne spoznávať
život v partnerských mestách. Mesto Handlová veľmi
ochotne a účinne pomohlo práve v tejto oblasti. Prijatie
partnerských študentov a ich pedagóga v obradnej sieni
MsÚ bolo krátkym, ale o to príjemnejším stretnutím, kde

BUĎTE PRI TOM
Od prvého stretnutia pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie
práce s deťmi a mládežou Mikroregiónu Handlovskej doliny
(ďalej len koncepcia) uplynulo takmer 16 mesiacov. Bolo
potrebné vysporiadať sa s novou legislatívou v oblasti mládeže i s určením tém rezonujúcich u handlovskej mládeže.
Výsledkom drobnej, mravenčej práce zanietených dobrovoľníkov v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, ako
aj odborných pracovníkov v oblasti mládeže je koncepcia,
ktorej ciele vychádzajú z poznania záujmov, predstáv a potrieb
mladých ľudí v Handlovej získaných prostredníctvom ankiet,
analýz a prieskumov vykonaných na rôznych voľno-časových
aktivitách a neformálnych stretnutiach detí a mládeže.
Hlavnými všeobecnými cieľmi koncepcie sú:
Jednotné pôsobenie na deti a mládež v našom meste, vytváranie podmienok na ich optimálny telesný a duševný vývoj,
na využitie tvorivého potenciálu mladej generácie v rámci jej
spoluúčasti na živote mesta.
Definovanie podmienok pre podporu rozvoja osobnostných
vlastností mladých ľudí, ich talentu a zároveň predchádzanie
negatívnym spoločenským javom ako sú drogy, alkohol, kriminalita, šikanovanie a pod. Zámerom je zlepšovať podmienky

Nezabudnite:

• v termíne od 1. do 15. marca 2010 sa vydávajú žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2010/11
• žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský
rok 2010/11 treba odovzdať najneskôr 31.3.2010.
• všetky podrobné informácie nájdete aj na
internetovej stránke mesta.

Pozvánka

Mesto Handlová pozýva na
Oslavy Dňa učiteľov

„Ľuďom za katedrou“
26. marca 2010 o 16. hodine
v Dome kultúry mesta Handlová.

sa dozvedeli študenti z Plzne o histórii mesta. V mene
primátora mesta ich prijal jeho zástupca Dušan Klas.
Pôsobivé prijatie končilo podpisovaním do pamätnej
knihy a poďakovaním českého pedagóga.
Zaujímavou bola exkurzia na Bani Handlová. Vedenie
Bane Handlová nám vyšlo v ústrety a pod vedením
Štefana Poročáka študenti absolvovali i malé fáranie
do podzemia. Prednášku a ukážky z výstroja a práce
banských záchranárov zrealizoval Ján Gregor. Neskôr
študenti „nafasovali “ výstroj vrátane prilby, masky a lampy a nasledovalo fáranie po Bazalt. Študenti sa dozvedeli
zaujímavé informácie z histórie aj súčasnosti najstaršej
uhoľnej bane na Slovensku. V mene riaditeľa Strednej
odbornej školy Handlová chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sa u nás
českí partneri cítili čo najlepšie.
Ján Krausko, SOŠ Handlová
vývoja a rozvoja detí a mládeže v piatich oblastiach: Oblasť
voľného času, kultúry, športu, kvality života a v oblasti prístupu
k informáciám.
Po schvaľovacom procese základného dokumentu orgánmi
mesta vo februári, je potrebné zaktivizovať všetkých, ktorých sa
práca s mládežou a pre mládež dotýka, k spolupodieľaní sa na
vytvorení a realizácii akčných plánov, ktoré budú špecifikovať
konkrétne aktivity, úlohy a zodpovednosť subjektov dotknutých
touto koncepciou.
Prijmite teda naše pozvanie na stretnutia, podujatia a wokshopy, ktoré budú prebiehať v nasledujúcich mesiacoch, s cieľom
stanovenia spoločných úloh na vytváranie primeraných podmienok na prácu s deťmi a mládežou v školách a školských
zariadeniach. Mesto má záujem podporovať rodiny s deťmi,
detské, mládežnícke, občianske, humanitné, cirkevné a charitatívne združenia, hnutia a nadácie, ako aj rozličné neštátne,
súkromné, neziskové organizácie a aj občanov - dobrovoľníkov
v ich práci s deťmi a mládežou na báze partnerstva a vzájomnej
spolupráce.
Viac informácií sa dozviete na stránkach CVČ Relax
Handlová www.cvcha.edu.sk a na stránkach mesta
www.handlova.sk
Ing. Jarmila Podobová,
predsedkyňa komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

CVČ Relax v Handlovej
pozýva v mesiaci
marec 2010
ABC na PC – zábavno-vedomostná
súťaž pre deti MŠ SNP
2.3. od 10,00 h., CVČ Relax
ABC na PC – zábavno-vedomostná
súťaž pre deti ET MC MŠ SNP
9.3. od 10,00 h. , CVČ Relax
„Poznaj a chráň“ – prírodovedný
kvíz pre žiakov ZŠ v meste
15.3. od 10,00 h., CVČ Relax
Príroda očami detí – výstava výtvarných prác s prírodovednou tematikou
16.-18.3./ 8,00-14,00 h., CVČ Relax
Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2009
17.3. od 18,00 h. , Športová hala
v prestávke extraligového zápasu
v basketbale mužov
Vítanie jari – hádzanie Moreny do
potoka - oživenie ľudových tradícií
– určené pre detskú verejnosť
19.3. od 14,00 h. , CVČ Relax a
mesto
Ochranársky večer – diskusné
popoludnie ochrancov prírody spojené s premietaním ekologicky zameraných filmov
20.3. o 17,00 h. , CVČ Relax
Veľkonočné tradície – tvorivé dielne
spojené s výrobou kraslíc
a dekoračných predmetov pre deti
a ich rodičov v meste
29.3. od 15,00 h. , CVČ Relax

