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o Súkromná základná škola otvorila svoje dvere v septembri 2009.

o Od začiatku svojej existencie sa snaží vytvoriť pre deti priestor, kde
sa  budú  nielen  učiť  vedomostiam,  ale  aj  vytvárať  spoločenstvo
dobrých ľudí spolu s učiteľmi a svojimi rodinami.

o Prvý  školský  rok  sa  začal  svätou  omšou  a  prehliadkou
zrekonštruovaných priestorov  bývalého piaristického gymnázia.  Do
„PRÍMAŠKOLY“  nastúpilo  24  žiakov  v  1.  až  5.  ročníku.  Do  konca
školského roka sa ich počet ustálil na 42.

o Na  začiatku  sme  v  škole  špeciálne  privítali  prvákov,  keď  ich  pani
riaditeľka  –  kráľovná  rozprávkového  kráľovstva  –  pasovala  za
obyvateľov svojej zázračnej krajiny.

o Jeseň nám spríjemnili akcie spoločné pre školu a rodiny –  šarkaniáda,
popoludnie pre starých rodičov  a Deň stromov, počas ktorého sme
zasadili náš školský strom.

o Predvianočné  obdobie  sme  opäť  prežívali  všetci  spolu  –  najprv
oslavou  sviatku  sv.  Mikuláša,  súťažou  o  najkrajšiu  pohľadnicu,
symbolickým  putovaním  do  Betlehema  (a  do  našej  dušičky)  a
nakoniec  prípravou  vianočnej  akadémie  pre  našich  blízkych  a
známych.

o Oddýchnutí po prázdninách sme sa „vrhli“  na zimné športy, naučili
sme sa korčuľovať, lyžovať, dokonca sme na prechádzke našli poklad
(geocaching).

o Fašiangy sme oslavovali karnevalom a učitelia s rodičmi 1. školským
plesom.

o Prišla jar a my sme ju využili na zblíženie sa s našou rozprávkovou
krajinou – odkliali sme ježibaby a strávili  zázračnú noc v školskom
kráľovstve.  Za  všetky  radosti  sme  sa  potom  poďakovali  nášmu
patrónovi sv. Jozefovi spoločnou sv. omšou.

o Pred  veľkonočnými  prázdninami  sme  vyniesli  Morenu  a  ozdobili
kraslice.

o V  máji  sme  sa  našim  mamičkám  poďakovali  divadelným
predstavením o Medovníkovom domčeku.

o Jún patril učeniu v prírode – niektorí žiaci absolvovali plavecký kurz a
po spoločnom výlete v Starej Ľubovni a Bardejove časť z nás strávila
týždeň v Mníchovskom potoku, kde sme si zopakovali všetky naučené
múdrosti.



o Počas  celého  školského  roka  sme  my  aj  naši  rodičia  navštevovali
rôzne krúžky a trávili popoludnia v školskom klube.


