27. január
Medzinárodný deň
pamiatky obetí holokaustu
Holokaust je označenie pre systematické,
štátom vykonávané prenasledovanie a
hromadné vyvražďovanie etnických,
náboženských, či politických skupín
počas

Milé deti 2. februára ( piatok) Vás
čakajú polročné prázdniny, do školy teda
opäť nastúpite v pondelok 05.02.2018.
Ešte pred tým si však v škole vyzdvihnete
polročné vysvedčenia . Preto v prípade
potreby zlepšenia známok na vysvedčení
môžete navštevovať centrum pre
komunitnú prácu každý deň od 13:00 do
16.00, kde máte možnosť doučovania sa
v predmetoch, ktoré vám robia problémy,
prípadne v ktorých potrebujete
dovysvetlovať učivo.
Tešíme sa na Vás.

druhej svetovej vojny,

opustených kasární existoval do
januára 1945. Počet obetí je odhadovaný
na 1 000 000 až 1 500 000. Tábory v
Osvienčime a Brezinke sú dnes prístupné
verejnosti. Od Židov, ktorých pozbavil
majetku a občianskych práv sa vyžadovalo
aby nosili žltú 6-cípu hviezdu. Na území
Slovenska boli zriadené 3 pracovné
tábory - Sereď, Oremov Laz a
Nováky. Súčasťou likvidácie Židov bola

vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho

konfiškácia ich majetku. V priebehu roka

spojencami. Najúčinnejším a

boli všetci Židia sústredení v getách a

najhroznejším

zberných táboroch, ktoré boli

prostriedkom nemeckého holokaustu

vybudované napr. vo Vyhniach, Žiline,

boli vyhladzovacie tábory, kde sa

Nitre, Lábe, Zohore. Len

hromadne popravovalo zastrelením,

do koncentračného tábora

obesením a jedovatým plynom. Spočiatku

Auschwitz bolo z územia dnešného

v plynových vozoch, neskôr v plynových

Slovenska deportovaných (prevezených)

komorách, ktoré boli postavené tak, aby

65 692 osôb. Podľa údajov úradov sa z

pripomínali obyčajné umyvárne. Mŕtvoly

nich vrátilo v roku 1945 celkovo 348

boli hromadne spaľované v krematóriách.

osôb.

Na okupovanom území Poľska bolo
zriadených niekoľko vyhladzovacích
táborov. Azda najznámejším bol

Osvienčim (Auschwitz, Oświęcim) –
Pôvodný tábor bol zriadený na mieste

Zápis do 1. ročníka
V termíne medzi

2018

1.a 30. aprílom

sa uskutočnia zápisy žiakov do 1.

ročníka základnej školy. To znamená, že
ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť
rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na
niektorú základnú školu. Zápis musíte
uskutočniť na škole, ktorá je pre vás
spádová s ohľadom na trvalé bydlisko
dieťaťa. Zápis musíte uskutočniť bez
ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade
školskej dochádzky, alebo sa u vášho
dieťaťa objavil problém, ktorý si bude
vyžadovať špeciálny prístup. Zápisu sa
zúčastňuje dieťa so zákonným
zástupcom.
Čo treba so sebou priniesť na zápis:
 občiansky preukaz zákonného
zástupcu
 rodný list dieťaťa
 v prípade zdravotne postihnutého
dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom
postihnutí,
 vyplnená prihláška (tú si môžete
niekde stiahnuť z webovej stránky
školy, alebo ju vyplníte priamo na
zápise)

KARNEVAL
Všetkým deťom - veľkým, malým
na známosť sa dáva,
že sa v našom centre malom
chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu - krásavci a krásky
prichystajú dopredu na karneval masky.

Karneval sa uskutoční dňa:

07.02.2018 v Centre pre
komunitnú prácu

o 14:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

