
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privítanie prváčikov 
 

Po letných mesiacoch oddychu prišiel prvý deň v novom 

školskom roku. Deň, na ktorý sme všetci čakali. Niektorí s veľkou 

radosťou, vzrušujúcim očakávaním, moţno aj s malými obavami. 

Ale určite s nedočkavosťou, čo nás v škole čaká.   

Naši najmenší – prváčikovia, sa v sprievode rodičov 

i starých rodičov uţ od rána zhromaţďovali vo svojich nových, 

vyzdobených a farebne označených triedach, kde ich uţ očakávali 

triedne pani učiteľky a pani vychovávateľky. Pani učiteľky 

predstavili svojim spoluţiakom a rodičom svoje usilovné včeličky 

v ţltej 1.A, múdre sovičky v zelenej 1.B a bystré lienočky 

v červenej 1.C. Tváričky našich prváčikov ţiarili.  

Všetci spoločne sme potom prešli do veľkej telocvične. 

Keďţe naša ZŠ je zameraná na šport, museli prváčikovia predviesť 

svoje športové schopnosti. Kaţdý z nich, kto odváţne a smelo 

prešiel popod školskú bránu a loptičkou trafil do bránky, dostal od 

svojej triednej pani učiteľky uvítací list. Nakoniec sa k novým 

prváčikom prihovoril aj pán riaditeľ a s potešením ich prijal medzi 

ţiakov našej školy. 

My prajeme všetkým našim prvákom veľa úspechov a veľa nových kamarátov. 

JL 

 

Prváci medzi nami 
 

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem“, zaznelo 

z úst 83 ţiakov prvých ročníkov na slávnostnom 

prijímaní ţiakov do radov ŠKD. Prváckym sľubom sa 

zaviazali dodrţiavať všetky práva, ale aj povinnosti 

ţiaka v ŠKD. Po zloţení sľubu kaţdá pani 

vychovávateľka odovzdala svojim prváčikom certifikát 

prijatia a malú sladkosť. O zábavu sa im postarali 

farebné loptičky rozkotúľané po ihrisku. Kaţdá trieda 

ich  mala čo najskôr usporiadať. Na záver veľkí ţiaci 

s malými vytvorili kruh priateľstva a zaspievali pieseň 

„Keď si šťastný...“ 

ŠKD 

 

Šarkaniáda 
 

Nad Urpínom vysoko 

aj môj šarkan letí. 

I tento rok na jeseň 

zišli sa tu deti. 

 

Spolu sme sa zabávali, 

smiali sa aj výskali. 

Ktorý šarkan najviac letel? 

Tomu sme zatlieskali. 

 

ŠARKANIÁDA je super, 

uţ teraz sa tešíme 

ako o rok v tomto čase 

znovu sa tu zídeme. 

                                               Ţiaci 2.B 



Deň zvierat 

 

Začiatkom októbra si pripomíname pre mnohých najkrajší deň v roku 

- Deň zvierat. Tento deň venujeme našim miláčikom, ktorých si môţeme 

doniesť do školy. V kaţdej triede máme takú malú ZOO, v ktorej môţeme 

vidieť mačičky, zajačiky, psíkov, škrečky, morčatá, papagájov, kanáriky, 

pavúkov, rybičky, korytnačky. Tento rok sme dokonca obdivovali aj veľkých 

a malých slimákov. Našu ZOO ešte doplnili plyšové opice, pandy, tigre, 

sloníky, myši a mackovia. Popri tom sme si pripomenuli, ţe o kaţdé 

zvieratko sa musíme starať s láskou a zodpovedne 

nielen v tento deň, ale celý rok. 

MT 

 

 

 

Z truhličky starej mamy 

 

Kedysi dávno sa ľuďom ţilo ťaţšie. Hlavne maminky sa 

nezastavali celý deň. Nepoznali práčku, umývačku riadu, vysávač, mixér. 

Keď chceli variť, museli zakúriť v peci, keď chceli ţehliť, museli si do 

ťaţkej kovovej ţehličky nahádzať uhlíky. Vodu museli nanosiť zo studne 

a prať chodili na potok. Chlapi zas celé dni pracovali na poli, starali sa 

o dobytok, rúbali drevo. Potrebovali na to veľa zaujímavých vecí 

a vecičiek, ktoré dnes uţ skoro nepoznáme. Preto sme veľmi radi, ţe 

v mnohých rodinách starodávne veci po prastarých mamách zostali, a ţe 

nám ich maminky a ockovia na dva týţdne v októbri do školy poţičali. 

Mohli sme sa tak ako kaţdý rok nové veci dozvedieť, mnohým veciach sa 

začudovať a na niektorých sa aj zasmiať. A uţ sa tešíme na budúci rok, 

moţno znova objavíme na povalách niečo nové a zaujímavé. 

MP 

 

 

 

OXDOG FLORBAL ZŠ CUP  
 

V októbri sa ţiaci 3. a 4. ročníka našej školy zúčastnili turnaja vo  florbale na ZŠ Moskovská. 

Zúčastnené druţstvá odohrali výborné zápasy plné pekných útočných a obranných akcií. Vo výbornej 

atmosfére sa ţiaci našej školy umiestnili na vynikajúcom 1. mieste, keď počas celého turnaja neokúsili ani 

raz trpkosť prehry a vybojovali si postup do krajského kola. 

Diplom za I. miesto získali títo ţiaci: Martina Holečková, Šimon Rusko, Dominik Valent zo 4.C, 

Lilien Beňáková, Samuel Duraj a Juraj Šťavina zo 4.A, Timotej Babinský a Adam Zrak zo 4.B, Martin Šuna 

z 3.B a Erik Jančo z 3.C. 

MK 



Plavecký výcvik 
 

Na začiatku plaveckého výcviku sme boli zvedaví, čo budeme robiť. Prvý deň  nás vyskúšali, čo 

vieme a podľa toho nás rozdelili do skupín. Učili sme sa ako správne dýchať, zdokonaľovali sme plavecký 

spôsob hlavne prsia, precvičovali sme kraul a znak. Chodili sme na tobogan a hrávali sa rôzne hry vo vode. 

Na záver sme dostali diplom „Mokré vysvedčenie.“ 

Ďakujeme všetkým pani učiteľkám za výborné zvládnutie plaveckého výcviku. Plavecký sa nám 

veľmi páčil. 

Ţiaci z 3.B 
                                            

Hurá, zasa je tu plavecký výcvik! 
 

Na začiatku nás pani učiteľky vyskúšali, ako vieme plávať. Ja som sa dostal do štvrtej skupiny, 

pretoţe  mi to veľmi nešlo. Našťastie som sa naučil plávať nielen „prsia“, ale aj „kraul 

a znak“. Kaţdý deň sme boli v saune a na tobogane, super bolo aj šantenie a skoky do 

vody. Posledný deň sme všetci ukázali, ako  sme sa naučili plávať a za to sme dostali 

„MOKRÉ VYSVEDČENIE“. 

 Doma ma pochválili, a keď pôjdem s rodičmi na plaváreň, ukáţem im, ako som 

sa naučil plávať. Sestričke Karinke odloţím plávacie koleso, uţ ho nebudem 

potrebovať. 

Spoluţiak Šimonko z 3. C 

 

 

 

Rozprávkové postavy v škole 
 

Aj tento školský rok 

sme v októbri oslávili 

Medzinárodný deň 

školských kniţníc 

v rozprávkových 

kostýmoch. V triedach 

sa s nami učili aj 

princezné, králi, piráti, 

trpaslíci, Červené čiapočky, vlci, čarodejnice, či  Danky a Janky. Boli sme aj 

na návšteve „Verejnej kniţnice Mikuláša Kováča“. Tretiaci sa zoznámili so 

zvieratkami z bájok, potom si písanie bájok vyskúšali dokonca sami a išlo im 

to veľmi dobre. Štvrtáci sa oboznámili s tvorbou spisovateľky Gabriely Futovej, vţili sa 

do postavy dokonalej Kláry a nakreslili si svojho psíka, dali mu meno a vymysleli aj jeho 

vlastnosti. 

JK 

 
 

Návšteva EKO domčeka 
 

Klubkáči aj v tomto školskom roku opäť nadviazali 

spoluprácu s Materskou školou Na Starej tehelni, ktorá určite chýba 

mnohým školákom. Predškoláci, ale aj ostatné deti, sú veľmi šikovné, 

o čom svedčí výstavka prác pod názvom „Jesenné nápady“, na ktorú 

nás MŠ pozvala. Deti, rodičia a zamestnanci školy tvorili rôzne 

zaujímavé predmety z jesenných prírodnín. Nápadité práce z tekvíc, 

konárikov, listov, šišiek a rôznych jesenných plodov boli inšpiráciou pre mnohých školákov, ktorí sa najviac 

tešili z prostredia, kde boli práce vystavené. Materská škola sa totiţ môţe pýšiť EKO domčekom, ktorý je 

vybudovaný v areáli materskej školy v rámci projektu Zelená škola. 

Predškolákov sme aj my  pozvali na výstavku „Jesenná ikebana“, kde mali moţnosť vidieť nádherné 

výtvory z rôznych druhov tekvíc a plodov farebnej jesene.  

VA 



Pochod priateľstva 
 

V peknom jesennom slnečnom počasí sa ţiaci navštevujúci ŠKD zúčastnili Pochodu priateľstva, 

ktorý má uţ niekoľkoročnú tradíciu a spoločne sa prešli ku kaplnke na Urpíne. Tu si vysvetlili dôleţitosť 

kamarátstva v ich ţivote, ako aj spôsob získavania nových kamarátov. Šport vo všetkých svojich formách – 

súťaţiaci, divák, fanúšik, je na získavanie nových kamarátov ideálna voľba. Traja vybraní ţiaci z kaţdého 

oddelenia súťaţili v hľadaní obálky (označenej číslom daného oddelenia) v okolí kaplnky. Neskôr v jej 

strede, na lavičkách, skladali heslo z písmen, ktoré v nej 

našli. Vo výbornej atmosfére, keď súťaţiacich 

povzbudzovali hlasnými pokrikmi 

a potleskom všetci klubkáči sa 

víťazmi stali ţiaci 6. 

oddelenia, ktorým sa ako 

prvým podarilo zloţiť heslo 

ŠPORTOM PROTI 

DROGÁM. Odmenení malou 

sladkosťou boli všetci 

zúčastnení ţiaci. 

MK 

 

 

 

„Bezpečne domov bezpečne na cestách“ 
 

Keď na jeseň slniečko posledné letné lúče rozdáva, 

vtedy sa kaţdý ţiak na I. stupni s policajtmi stretáva. 

 

Je našim dlhoročným zvykom stretávať sa 

s policajtmi z dopravnej polície KR PZ a priamo 

v realite si vyskúšať svoje vedomosti, zručnosti na 

Mobilnom dopravnom ihrisku, ktoré sme získali 

prostredníctvom projektu „Bezpečne domov – 

bezpečne na cestách.“  

S kaţdoročným nárastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri 

ktorých dochádza k ľahkým alebo ťaţkým zraneniam, niekedy aj s trvalými následkami a čo je najhoršie, aj 

k stratám na ľudských ţivotoch. Jednou z moţností ako pozitívne vplývať a pôsobiť na účastníkov cestnej 

premávky je okrem vydávania rôznych pravidiel aj prevencia dopravnou výchovou na školách. Ranný vek je 

obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu svojich návykov. Preto je nepretrţitá dopravná výchova 

predpokladom pre bezpečnejšie a rozumnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či uţ v pozícii chodcov, 

cyklistov alebo potenciálnych vodičov. Teoretická a praktická príprava ţiakov v oblasti dopravnej výchovy 

je veľmi významná a získane poznatky sú dobrým základom pre bezpečný kaţdodenný pohyb detí. 

Najlepšími miestami, kde si deti 

môţu vyskúšať svoje vedomosti 

v teréne a naučiť sa orientovať 

na cestách sú detské dopravné 

ihriská. Praktický výcvik na DDI 

umoţňuje deťom uplatniť 

poznatky a zručnosti, ktoré 

získali počas vyučovania. 

Ďakujeme  kpt. Mgr. 

Kataríne Cimermanovej a mjr. 

Mgr. Tomášovi Tušimovi za 

veľmi profesionálny prístup. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

JŠ 



Zber papiera 
 

 

Tak, ako kaţdý rok v mesiaci október prebiehal na našej škole zber papiera. Opäť sa zapojila väčšina 

ţiakov.  

 

 

Najlepšie kolektívy:     Najlepší jednotlivci: 

 

 

IX.A Kvasna Tadeáš Adrián 1318 kg 

III.C Giertl Šimon                                     314kg 

IX.A Lopejský Jakub 308 kg 

IX.A Pinka Patrik Martin 301 kg 

V.B Kanďár Viktor    260 kg 

III.B Gernic Oliver 203 kg 

VIII.A Bleho Richard   183kg 

V.B Haring Michal 180 kg 

V.D Pinterová Laura 178 kg 

II.C Strelec Richard 174 kg 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BD 

Trieda Počet kilogramov 

IX.A                2226 kg 

V.B                1110 kg 

IV.A                1039 kg 

III.B                  917 kg 

V.D                  859 kg 

III.C                  937 kg 

II.B                 639 kg 

II.C                  607 kg   

IV.C 700 kg 

I.C                  592 kg 

VÍŤAZOM BLAHOŽELÁME  A TEŠÍME SA NA ĎALŠÍ ZBER PAPIERA V MÁJI 2016  !

FAKTY  O  ZBERE - OKTÓBER 2015

DO ZBERU SA ZAPOJILO  415 ŹIAKOV, ĆO PREDSTAVUJE  59 % ŹIAKOV CELEJ ŚKOLY

SPOLU SA VYZBIERALO    19 882,15 kg    PAPIERA

NAJVIAC ZAPOJENÝCH ŽIAKOV BOLO Z TRIEDY  3.B - AŽ  91 %

NAJVIAC kg PAPIERA DONIESLA TRIEDA   9.A - AŽ 2 226 kg

PRIEMER NA ŹIAKA ŚKOLY JE   28,48 kg

ŽIACI 2. STUPŇA DONIESLI  SPOLU 11 259 kg PAPIERA, ČO JE  26,18 kg NA ŽIAKA

ŽIACI 1. STUPŇA DONIESLI  SPOLU 8 623,15 kg PAPIERA, ČO JE  32,18 kg NA ŽIAKA

NAJMENEJ PAPIERA  DONIESLA TRIEDA  7.A

NAJVIAC PAPIERA ZO VŠETKÝH ŽIAKOV DONIESOL  KVASNA TADEÁŠ ADRIÁN Z 9.A    

AŽ 1318 kg

DRUHÝ NAJLEPŠÍ BOL  GIERTL ŠIMON Z 3.C - DONIESOL  314 kg

https://zsgolianova.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=40781&p=1&kopia=0


Minihádzaná 
 

V októbri sa ţiaci a ţiačky 4. ročníka našej školy zúčastnili turnaja v Minihádzanej na ZŠ Sitnianska. 

Zúčastnené druţstvá odohrali zápasy plné pekných útočných a obranných akcií. Vo výbornej atmosfére, 

o ktorú sa postarali hlavne ţiaci domácej ZŠ sa ţiaci našej školy umiestnili na vynikajúcom  

2. mieste, keď prehrali len s víťazom, domácou ZŠ Sitnianska. Zvíťazili nad ZŠ Moskovská a ZŠ Vlkanová. 

Medaily a pohár za II. miesto získali títo ţiaci: Martina Holečková, Peter Floch, Šimon Rusko, Dominik 

Valent, Oliver Zachar a Jakub Snopko zo 4.C, Linda Trnovská zo 4.B a Juraj Šťavina zo 4.A. 

 MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedenie so starými rodičmi 
 

V poslednom týţdni mesiaca október 2015 sa v našej škole stretlo niekoľko generácií, aby si 

spoločne pripomenuli MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - október. Ţiaci navštevujúci ŠKD si do svojich 

oddelení pozvali v popoludňajších hodinách svojich starých rodičov a pripravili si pre nich niekoľko 

pekných básničiek, pesničiek a veselé jesenné pozdravy, ktorými sa im chceli POĎAKOVAŤ ZA TO, ŢE 

SÚ a spríjemniť im tak tento deň. Starí rodičia boli z vystúpenia svojich vnukov a vnučiek nadšení, mnohí si 

aj poplakali. Spoločne si zaspomínali na svoju mladosť, svoje prvé hračky, návštevu v škole a učiteľov spred 

50 - 60 rokov.  

V závere si všetci spoločne pochutnali na výborných koláčikoch  a čaji, ktoré ako inak, pre svoje 

vnúčatá pripravili a napiekli s obrovskou láskou starí rodičia. Nakoniec sme si zaţelali všetko dobré do 

budúcich rokov a ešte veľa, veľa spoločne strávených chvíľ. 

 

MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minihádzaná 
 

Koncom októbra sa ţiaci 3. a 4. ročníka našej 

školy zúčastnili uţ druhého turnaja v Minihádzanej, 

tentokrát na ZŠ Moskovská. Zúčastnené druţstvá 

odohrali medzi sebou kvalitné zápasy. Pri účasti 

piatich druţstiev sa naši ţiaci umiestnili po výborných 

a bojovných výkonoch na 2. mieste, keď prehrali len 

jeden zápas o gól, 4:5 s neskorším víťazom – ZŠ 

Sitnianska.  

Diplom, medaily a pohár za II. miesto získali 

títo ţiaci: Martina Holečková, Peter Floch, Šimon 

Rusko, Dominik Valent, Oliver Zachar zo 4.C, Lilien 

Beňáková, Elizabeth Durajová a Juraj Šťavina zo 4.A, 

Terézia Kubicová a Sára Kunzová z 3.C. 

 

MK 
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Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách 
 

Pri príleţitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských kniţníc vyhlásila Slovenská 

pedagogická kniţnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a kniţnicou J. A. 

Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnáziá 6. ročník česko-slovenského projektu 

Záloţka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách.  

Do projektu sa prihlásilo 859 škôl, z toho 204 z Česka a 655 zo Slovenska.  

Naša škola sa do projektu zapojila uţ po tretíkrát. Po zaregistrovaní nám bola pridelená ZŠ 

Druţstevná pri Hornáde, takţe naše záloţky teraz poputovali na východ Slovenska. Cieľ bol splnený. 

Nadviazali sme kontakt so slovenskou školou a podporili sme čítanie detí prostredníctvom výmeny záloţiek.  

Celoslovenské vyhodnotenie je zverejnené na webovom sídle www.spgk.sk. Dokumenty boli zaslané 

aj na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

JĎ 

 

 

Lúčnica 
 

V novembri sme boli na vystúpení folklórneho súboru Lúčnica. Mne sa najviac páčilo prvé 

vystúpenie, kde dievčatá tancovali v pestrofarebných krojoch. Ďalej pokračovali chlapci v tanci s palicami. 

Búchali s nimi o zem, skákali cez ne a vytvárali rôzne obrazy. Nasledovalo vystúpenie, ktoré znázorňovalo 

tkanie kobercov. Dievčatá tancovali s dlhou priadzou, namotávali si ju na seba a vytvárali rôzne tvary. 

Veľmi pekný bol aj klobúkový tanec, kde postupne vypadávali chlapci, ktorí sa pomýlili. Poslední dvaja, 

jeden veľký a druhý menší, súťaţili o dievča. Vyhral ten menší. Na záver programu si obliekli dievčatá biele 

šaty, postavili sa do kruhu, v ktorom stálo dievča a drţalo malý stromček. Potom sa všetci poklonili a odišli. 

Toto veľmi pekné vystúpenie deti odmenili dlhým potleskom.  

 

Linda Trnovská 4.B 

 

 

 

http://www.spgk.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Moje pero“ 
 

I napriek tomu, ţe piaty rok pracujeme na projekte „Skrášli svoju 

školu“, za pomoci rodičov, sa opäť I. stupeň veľmi aktívne tohto projektu 

zúčastnil. Tento školský rok sme sa opäť vrátili ku znázorneniu najbeţnejšej 

školskej pomôcky. Výber materiálu na zhotovenie pera nemal hraníc. Pozrite 

a presvedčíte sa! Čo k tomu dodať? 

JŠ 

 

 

Návšteva pamätníka SNP 
 

Jeden novembrový týţdeň nám pani učiteľka povedala na hodine vlastivedy, ţe 

navštívime múzeum SNP. Pridali sa k nám aj ţiaci zo 4.A a 4.B. Počas veľkej prestávky 

sme sa všetci prichystali a vyrazili sme za históriou Slovenského národného povstania. 

 Po krátkej ceste cez park sme dorazili priamo k múzeu SNP. Tam nás privítal pán 

sprievodca, ktorý nás sprevádzal po celom múzeu. Najprv nám pustil krátky film o druhej 

svetovej vojne a potom odpovedal na naše otázky. Postupne sme si pozreli exponáty na 

prvom, druhom a treťom poschodí. Videli sme tam rôzne zbrane, protitankovú päsť, 

raketomet, mínomety, granáty, vojenské uniformy, samopal, odznaky, plynové masky, 

noviny a veľa fotiek známych osobností. Dozvedeli sme sa niečo o Hitlerovi, jeho 

spojencoch a Eve Braun, ktorá bola jeho manţelka. Dokonca sme ju našli aj na jednej 

fotke. Sprievodca nám porozprával ako Adolf Hitler vyhlásil druhú svetovú vojnu, ako 

bol donútený podpísať kapituláciu a ako sa schovával pred nepriateľmi vo svojom bunkri 

v Berlíne. Na rozlúčku nám pustil film so zábermi bombardovania miest a dedín. 

 Po skončení filmu sme ukončili prehliadku múzea a vrátili sme sa späť do školy. 

Exkurzia múzea SNP sa mi veľmi páčila, dozvedel som sa veľa nového o partizánoch, 

koncentračných táboroch a Slovenskom národnom povstaní. Teším sa na ďalšiu 

prehliadku, na ktorú nás pani učiteľka zoberie nabudúce. 

Adamko Kicko 4.C 
 

Pamätník SNP 
 

 V novembri naša trieda navštívila múzeum SNP. 

Múzeum má tvar rozkrojeného chleba. Sú v ňom vystavené 

exponáty pripomínajúce 2. svetovú vojnu. Videli sme rôzne 

zbrane, výbušniny, uniformy, odznaky... Múzeom nás 

sprevádzal Jakub, ktorý nám priblíţil a opísal ţivot počas 

vojny. Súčasťou exkurzie bolo aj premietanie filmov. 

Aţ doma, keď som spomínal otcovi o exkurzii, 

povedal mi, ţe jeden exponát vystavený v múzeu našiel v lese 

môj dedo. Je to časť míny zarastenej v kmeni stromu. 

Exkurzia sa mi páčila a som rád, ţe som ju mohol 

absolvovať. 

Dominik Valent 4.C 
 

Pamätník SNP 
 

 V mesiaci november sme navštívili 

Pamätník SNP, o ktorom sme sa na 

vlastivede aj učili. 

 Keď sme prišli do Pamätníka SNP, 

čakal nás pán sprievodca, ktorý nás 

sprevádzal prehliadkou pamäti z druhej 

svetovej vojny. Vojaci veľmi trpeli 

v krutých zimách, mali mnoho omrzlín. 

Partizáni im nosili potravu a pomáhali im. 

V krutej vojne zahynulo mnoho ľudí, 

starcov, detí. Bojovali aj malé deti. 

 Je mi veľmi ľúto tých ľudí, čo tam 

zahynuli. Dobre sa nám ţije v mieri 

a nechcem, aby sa to viackrát zopakovalo. 

Emka Malčeková 4.C 
 



Halloween 

Tak ako vţdy v tomto čase, 

Halloween sme slávili zase. 

Napiekli sme, navarili, 

strašidelné masky nahodili, 

oranţovo-čierni po škole chodili... 

Dostali sme sladkosti, 

niektorí tieţ po kosti (pečenej). 

Halloween my radi máme, 

vţdy sa naň aj tešievame. 

Uţ teraz sme zvedaví, 

čo budúci rok pripraví. 

 

 

 

 
Titanic v Bratislave 

 

Dňa 23.10. 2015 sme v Bratislave vďaka pani učiteľkám vyučujúcim anglický jazyk absolvovali 

návštevu výstavy Titanic. Veľa ţiakov sa tešilo hlavne na nákupy, no myslím si, ţe ich výstava nakoniec 

zaujala aspoň spolovice tak, ako mňa.  

Pri vstupe dostal kaţdý z nás BOARDING PASS, na ktorom bolo meno a charakteristika reálneho 

cestujúceho. Tieţ sme dostali prehrávače, ktoré nás informovali o vystavených exponátoch.  

Keď sme vstúpili dnu, cítila som sa ako skutočný pasaţier lode. Aţ na to, ţe som poznala jej osud. Prešla 

som sa kajutami prvej, druhej i tretej triedy. Videla som veľa originálnych exponátov zachránených z vraku 

lode: od častí zariadenia samotnej lode, po dobový luxusný nábytok, porcelán, šperky, kabelky, taniere, 

kávovar či dokonca aj umývadlo a ceruzku jedného z cestujúcich. Je priam fascinujúce, ako sa dokázali 

zachovať také predmety ako ceruzka, oblek či taniere presne v takom poradí, v akom boli 

uloţené. Nedokázala ich zničiť ani morská voda.  

Sprevádzal nás tieţ zvuk vody naráţajúcej do lodného trupu. No ten sa náhle zmenil z pokojného 

a lahodného zvuku vody na zvuk škrípajúceho kovu a zúfalých výkrikov cestujúcich. Kaţdý z nás mohol 

pocítiť chlad osudného ľadovca, ktorý spôsobil skazu Titanicu.  

Nečudujem sa, ţe táto fascinujúca výstava a pietna spomienka zároveň je jednou z najvyhľadávanejších 

výstav na svete. Dúfam, ţe sa výstava ešte niekedy vráti na Slovensko, pretoţe sa ju oplatí vidieť znovu. Bol 

to neopakovateľný záţitok, ďakujeme.  

 

                                                                                        Alexandra Oráčová, VI.D   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Po stopách Ľudovíta Štúra 
 

Pri príleţitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa ţiaci 9.C a 9.D 

triedy  zúčastnili literárnej exkurzie v Uhrovci. Pozreli sme si vynovenú expozíciu 

rodného domu so zachovaným zariadením izby a pracovne Ľ. Štúra. V ďalšej 

miestnosti bola predtým dedinská škola s nábytkom a lavicami spred 150 rokov. 

V tejto časti sme sa oboznámili aj so Štúrovým  ţivotom, štúdiom, politickou 

a jazykovednou činnosťou, a tak sme si „oprášili“ vedomosti zo školy. Posledná 

časť domu  bola venovaná Alexandrovi Dubčekovi. V dokumentárnom filme sme 

sa dozvedeli o jeho ţivote, politickej činnosti po revolúcii 1989 a tragickej 

autonehode. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                              
 
                

 
                     Rodný dom Ľ. Štúra                                                          

 

 

Zážitky z Osvienčimu 
 

18.9.2015 sme sa vybrali do Osvienčimu. Na exkurziu sme s napätím čakali uţ od prázdnin. Nebol 

len taký obyčajný výlet, bol iný neţ ostatné, pretoţe názor na Osvienčim má kaţdý iný a kaţdý tomu ináč 

rozumie.     

Vyrazili sme zavčasu, o štvrtej ráno. Cesta sa nekonečne ťahala, ale pán šofér bol ústretový a zakúril 

nám. Ako viete v skorých ranných hodinách by sme všetci ešte radi spali. Táto dlhá cesta mala svoj cieľ 

v poľskom meste Osvienčim. Pre tých, ktorí nevedia, čo znamená Osvienčim, je to miesto, kam posielala 

nemecká vláda na čele s Hitlerom Ţidov do „pracovného tábora“. Pri vstupe nás prehľadali a dali nám do 

rúk slúchadlá so štvorcovou krabičkou, ktorú sme si mali naladiť na istú stanicu. Tieto veci sme dostali 

preto, aby sa navzájom nerušili skupiny. Vstupovali sme do rôznych blokov, ktoré boli očíslované, ale len 

niektoré z nich boli dostupné pre verejnosť. Videli sme osobné veci Ţidov, ktoré nakoniec skončili ako ich 

majitelia odhodené, nepotrebné. Miestnosti plné ľudských vlasov, topánok, detského oblečenia, ale aj 

smutné pohľady ľudí na fotkách a naopak škodoradostné pohľady 

ich dozorcov. Videli sme aj to, kde boli títo úbohí ľudia popravení. 

Prechádzali sme okolo väznice, v ktorej bolo pochovaných mnoho 

ľudí. Nevieme vám povedať na čo sa pozeralo horšie. Po tejto 

prehliadke Osvienčimu sme mali ešte krátku prehliadku 

koncentračného tábora v Brezinke. Tu sme sa dozvedeli ešte veľa 

zaujímavých, ale smutných faktov. Na zlepšenie nálady sme si 

v Krakove pozreli sídlo poľských kráľov Wavel, rušné ulice 

Krakova, cez ktoré sa ľudia vozia na kočoch. Potom sme prešli do 

Krakovskej galérie. Mali sme tu dve hodiny rozchod. Do Krakova 

po nás prišiel náš autobus a my sme s peknými spomienkami 

nastúpili a vydali sa na dlhú cestu späť do Banskej Bystrice.                                                                   

Z tejto exkurzie si  odnášame nezabudnuteľné spomienky na 

koncentračné tábory, ale aj veselšie na Krakov.                        

S. Zvarová, N. Pinterová 9.D 



Návraty poézie  
 

Celé sa to začalo počas minuloročných vianočných prázdnin, keď sme 

sa mali naučiť báseň na Hviezdoslavov Kubín. Dlho som nevedela, čo sa 

naučím. Hneď som uvaţovala o poézii, pretoţe práve poézia ma veľmi 

fascinuje. Bola som v kniţnici a tam som natrafila na menej známu báseň od 

A. S. Puškina. Báseň sa volala Utopenec a uţ po prvej prečítanej strofe som 

vedela, ţe s tou básňou uspejem. Zo školského kola som postúpila do 

okresného, z neho na regionálne kolo a potom ešte na krajské. Na krajskom 

kole sa im môj výber a prednes veľmi páčil, a tak som sa dostala aj na 

celoštátne kolo Hviezdoslavovho Kubína. Po skončení Hviezdoslavovho 

Kubína som bola vďačná, ţe som mohla byť súčasťou tak krásnej atmosféry 

v Dolnom Kubíne, kde súťaţ vyvrcholila. Avšak, po skončení súťaţe som na 

báseň uţ veľmi nepomyslela. V októbri tohto roku som bola pozvaná na ďalšiu 

súťaţ v prednese poézie s názvom Návraty poézie Andreja Sládkoviča. Veľmi som sa potešila a začala som 

si báseň opakovať a znovu na sebe pracovať. Dňa 12.11. 2015 sa na Radnici v Banskej Bystrici uskutočnila 

celoslovenská prehliadka poézie. Súťaţ prebiehala popoludní a súťaţilo sa v troch kategóriách. Ja som 

patrila do kategórie starší ţiaci. Súťaţilo sa o Cenu Sládkoviča a dúfala som, ţe by som mohla vyhrať. 

V porote sedeli známe osobnosti ako Juraj Jakubisko, Eva Pavlíková, Juraj Sarvaš a iní. Veľmi som sa 

snaţila. Po skončení recitácie všetkých kategórií sa porota išla poradiť o víťazoch. Po ich návrate sa začalo 

vyhodnocovanie. Keď prišla na rad moja kategória, stŕpla som od nervozity. Neumiestnila som sa však 

a bola som sklamaná. Keď vtom Deana Jakubisková, ktorá vyhlasovala v mene poroty poradie 

umiestnených, pokračovala. Povedala, ţe porota sa rozhodla udeliť Špeciálnu cenu poroty, ešte pre jedného 

súťaţiaceho, za výborný prednes, ale aj výber. Za klasika, ktorý nikdy nezostarne. Na veľké počudovanie, tú 

cenu som získala práve ja. Knihu, ktorú mi venoval sám Juraj Jakubisko. Otvoril ju na prvej strane a ukázal 

mi kresbu. Tú kresbu kreslil počas môjho prednesu a s celou porotou sa bez zaváhania dohodli, ţe Špeciálnu 

cenu poroty odovzdajú mne. Bola som ako v siedmom nebi, pretoţe s tou básňou som zaţila veľký úspech, 

na ktorý budem veľmi dlho spomínať. A myslím si, ţe aj dnešná mládeţ by sa mala viac zaujímať o poéziu, 

pretoţe poézia je dar, ktorý nám dávajú básnici a my ten dar zdvojnásobíme, pretoţe ju môţeme prezentovať 

pred inými.      

Sára Gregorová, 7.B 

 

 

Bienále ilustrácií Bratislava 
 

Bienále je výstava ilustrácií detských kniţiek, ktorá sa koná kaţdé dva roky v Bratislave. Tento rok 

sme sa na výstavu boli pozrieť aj my, ţiaci siedmeho ročníka. Do Bratislavy sme išli ráno ešte pred ôsmou a 

cestovali sme asi dve a pol hodiny. Keď sme vystúpili z autobusu, presunuli sme sa do galérie pešo cez staré 

centrum Bratislavy a mali sme moţnosť vidieť Slovenské národné divadlo, sochu Čumila a aj historické 

centrum Bratislavy. Na výstave sa mi veľmi páčilo a zaujalo ma ako v iných krajinách ilustrujú knihy. Boli 

tam ilustrácie naozaj z celého sveta, z Talianska, Číny, Rakúska, Ukrajiny,... Ilustráciám boli udelené štyri 

ceny: Zlaté jablko BIB, Plakety BIB, Čestné uznanie BIB a najvyššia cena Grand Prix BIB. Keby som bola 

porota nevedela by som komu udeliť ceny. Na výstave boli krásne obrazy, ale páčili sa mi aj zaujímavé 

názvy kníh. Cestou naspäť sme sa  ešte zastavili  v obchodnom centre Avion a po dvoch hodinách túlania sa 

po obchodoch sme sa vybrali domov. Takţe pekný záţitok je za 

nami, no uţ teraz viem, ţe na ďalšiu výstavu pôjdem znova.  

  D. Badurová 7.D 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesenná ikebana 

 
Slnečné farby jesene inšpirovali  ţiakov 4.- 9. ročníka pri tvorbe jesenného aranţovania, ktoré je uţ 

niekoľkoročnou tradíciou na našej škole. Ţiaci sa dôkladne pripravujú, postupom času sa ich vkus a cit pre 

farbu a materiály vycibril na úroveň, keď sa naozaj svojimi dielkami pribliţujú dospelým aranţérom. Medzi 

sebou súťaţilo 20 tried v dvoch kategóriách. Pre porotu bolo veľmi ťaţké vybrať tri najkrajšie práce. Všetky 

aranţérske diela boli vystavené v spoločných priestoroch školy, kde ich mohol kaţdý obdivovať. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie násteniek na tému Jeseň 
 

1. miesto:    8.B 
2. miesto:    8.C 
3. miesto:    7.A 

 

 

 

 

 

 

 



Benefičný zápas 

 
Zimný štadión sa opäť stal miestom, kde sme si spomenuli na neľahký údel chorých detí a oţivili 

sme charitatívne podujatie na pomoc detským pacientom. Po tretíkrát sa na zimnom štadióne stretli v zápase 

zmámi hokejisti spolu so zástupcami mesta a nemocnice, aby si zmerali sily v hokejovom zápase s našimi 

deviatakmi z hokejovej triedy.Zápas sa uskutočnil 24.11. v doobedňajších hodinách za účasti početného 

publika, ktoré tvorili ţiaci ZŠ Golianovej, Ďumbierskej a SNP 20. Pri hlasnom povzbudzovaní sa šťastie 

prikláňalo stále viac na stranu skúsenejších hráčov OLD STARS tímu, takţe sa góly strelené deviatakmi 

zdvojnásobovali. Dočkali sme sa aj očakávanej „bitky“ medzi hráčmi oboch tímov. Zápas skončil remízou 

8:8, a tak rozhodli o víťazstve nájazdy. O konečný stav 9:8 pre skúsených hokejistov sa postaral tréner HC 

´05 iClinic V. Országh. Na tohtoročnom benefičnom zápase sa vyzbieralo 3 600 eur, ktoré poputujú  

občianskemu zdruţeniu Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Momentky zo zápasu 

 

 

 

 

 

 

 

                      Stretnutie bývalých spoluhráčov...                         Dlho očakávaná bitka- divadlo pre divákov... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Párový tanec na ľade...                                                   Úspešní z oboch tímov... 

 

     

 

 

 

 

              

                       „Počkaj, máš rozviazanú šnúrku...“                                              Súboj Titanov... 



India – štyri farby orientu 

 
Zaujíma vás India? Mňa osobne áno a myslela som si, ţe o nej veľa viem. Ešte viac som sa však 

o Indii dozvedela na filmovom predstavení, ktorého sme sa ako trieda zúčastnili. Pokiaľ aj vy máte záujem 

dozvedieť sa niečo nové o Indii, navštívte múzeum SNP, kde práve prebieha náučné predstavenie s názvom 

“India – štyri farby orientu“. Kvíz o Indii: 

 

 

1. Aké je posvätné zviera v Indii? 

A) Krava 

B) Ťava 

C) Slon 

 

2. Mesto Bombaj má pravý názov: 

A) Kalkata 

B) Mumbaj 

C) Dillí 

 

3. V Indii nájdeme aj známy Taj Mahal? 

A) Áno 

B) Nie 

 

4. Posvätná rieka v Indii je: 

A) Dunaj 

B) Ţltá rieka 

C) Ganga 

 

5. Budhizmus je náboţenstvo? 

A) Áno       

B)  Nie                                              

 

 

6. V Indii sa nachádza najvyššie pohorie 
sveta: 

A) Alpy 

B) Himaláje 

C) Atlas 

 

7. Krava môţe byť v Indii zabitá? 

A) Áno 

B) Nie 

 

8. Pred začiatkom vyučovania v Indickej 
škole sa deti modlia? 

A) Áno 

B) Nie 

 

9. Hlavné mesto v Indii je: 

A) Dillí 

B) Naí Dillí 

C) Kalkata  

 
Správne odpovede: 1A), 2B), 3A), 4C), 5B), 6B), 7B), 8A), 9A)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sára Gregorová, 7.B 
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