
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 
 

4. septembra privítala oddýchnutá škola svojich žiakov, ich rodičov a zamestnancov. Na jesenným 

slnkom zaliatej Aréne Barani sa všetkým prihovoril nielen pán riaditeľ Peter Zlevský, ale aj pán primátor 

Ján Nosko. Obaja oslovili najmä nových žiakov – prváčikov a popriali im veľa 

úspechov v učení. Nezabudli ani na deviatakov, pre ktorých je tento rok na 

našej škole posledným. 

 Po slávnostnom otvorení sa všetci žiaci presunuli do svojich tried. 

Prváci mali ešte špeciálne privítanie vo veľkej telocvični, kde im po prvýkrát 

zazvonil školský zvonec. Vysmiati, niektorí aj so slzičkou v oku, ale plní 

očakávaní sa usadili do svojich lavíc.   

Vitajte kamaráti! 

JK 

 

 

Ferdo Mravec 
 

Jedného septembrového dňa sme sa 

vybrali na divadelné predstavenie v opere. 

Bolo to  baletné predstavenie o našom 

maskotovi triedy Ferdovi Mravcovi, ktorý nás 

v škole sprevádza „cestami – necestami“ a 

teší sa z našich malých aj veľkých úspechov. 

Sprevádza triedu na každom kroku... 

Keď sme prišli do opery a usadili sa, 

začalo divadlo. Bol to príbeh hlavne o tom, 

ako lienka zažalovala Ferda za pokus o únos. 

Bol to veľký omyl. Ferdo chcel chytiť 

chrobáka Truhlíka, veľkého zlodeja. Omylom 

chytil lienku. Keď Truhlíka naháňala čmelia 

polícia, herci s lampášikmi behali pomedzi 

divákov. Nakoniec Ferda chytili, ale 

vyslobodil ho lúčny koník a znova sa s lienkou skamarátili. 

Je veľmi krásne, že náš Ferdo má toľko kamarátov a tiež sa v triede tešíme, že si môžeme pomôcť 

a neustále prehlbujeme priateľstvá. Sme veľmi radi, že máme takéhoto priateľského maskota FERDA. 

Po skončení divadla sme sa s hercami porozprávali a hlavne im ukázali nášho maskota. Veľmi sa 

potešili a odfotili sa s nami. Pre nás bol tento deň nádherný a nezabudnuteľný. 

 

Žiaci 4.C 

 

 

„Povedzme nie drogám“ 
 

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti 

drogám, ktorý pripadá na tretí novembrový týždeň 

kalendárneho roka sme sa so žiakmi 1.stupňa venovali 

zdravotno-výchovnej aktivite s názvom „POVEDZME 

NIE DROGÁM“. 

Cieľom tejto aktivity bolo pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja,  poukázať na 

tvorivosť, vnímavosť žiakov ako sa pozerajú na problematiku drog, ale hlavne ako predísť užívaniu 

návykových látok, predísť experimentovaniu so škodlivými látkami, hlavne s najpoužívanejšou legálnou 

drogou ako je alkohol a tabak. Žiaci vyjadrili svoje názory kresbou, alebo textom na plagát v tvare škodlivej 

cigarety, ktorú sme nazvali NIKOTÍN a nebezpečný ALKOHOLÍN. 

VA 

 



Od bodu k pamäťovej stope 
 

- to je názov výstavy, ktorú sme my – žiaci 4.B navštívili počas hodín výtvarnej výchovy v októbri 

v Stredoslovenskej galérii v Bethlenovom dome na Dolnej ulici. Naše farby a štetce sme vymenili za tvorivú 

hru s vyjadrovacími prostriedkami výtvarného jazyka, ktorými sú bod, škvrna, plocha, tvar, farba, línia, 

stopa... 

Znie to veľmi odborne, ale išlo jednoducho o hru s farbami, tvarmi, plochami. Spoločne sme 

vytvárali obrazy. Sprevádzala nás veľmi príjemná pani, ktorá o obrazoch a výtvarnom umení vedela naozaj 

pútavo a zaujímavo rozprávať. Najviac sa nám ale páčila tvorivá časť, kde sme mali možnosť zahrať sa 

priamo s bodmi na obraze. Vytvorili sme podľa vlastnej fantázie napríklad obraz z pilín pomocou magnetu, 

skladali sme priestorové tvary z dreva,  línie na pohyblivom obraze a samozrejme sme aj kreslili.  

Bola to super strávená vyučovacia hodina a naše výtvory sa nám páčili. 

       

   Žiaci 4.B 

 

 

Deň zvierat 
 

Prišiel môj najobľúbenejší deň – Deň zvierat. Moji spolužiaci priniesli do školy ukázať rôzne 

zvieratká. Ukázali nám napríklad: korytnačky, škrečkov, morské prasiatka, Ninka ešte aj psa. Iné priniesli 

ukázať fotky svojich zvieratiek alebo plyšové hračky. Hanka nám priniesla fotky svojich mačičiek a ja som 

ukázala fotky nášho psíka Ronyho. Nášho psíka som nemohla priniesť preto, lebo ho mám pri starkých. 

Počas druhej hodiny sme sa vybrali celá trieda von zo školy. Tam nás už čakala Laurinkina mama pri aute. 

Z auta vybrali krokodíla, ktorého sme si mohli pofotiť aj chytiť. Deň zvierat sa mi veľmi páčil. 

 

Vanesska Kanošová, IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zber papiera 
 

 

V mesiaci október prebiehal na našej škole zber papiera. A tu sú výsledky... 

 

Najlepšie kolektívy     Najlepší jednotlivci 

 

 

2.C Maruška Mathias 2 208 kg 

3.A Cimermanová Nelly Lucia    711 kg 

2.B Jenča Matúš 543 kg 

3.B Jonášová Ester 520 kg 

1.C Poliačik Patrik    500 kg 

3.B Caban Šimon 461 kg 

6.A Kálus Tobias   453 kg 

6.A Sedliačik Michal 444 kg 

7.B Kanďár Viktor 434 kg 

6.D Dvonka Richard 376 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Počet kilogramov 

2.C              3 283,0 kg 

6.A              2 193,5 kg 

3.B              1 480,0 kg 

3.A              1 388,0 kg 

2.B              1 361,5 kg 

4.B              1 290,0 kg 

5.D              1 154,5 kg 

1.C              1 151,0 kg   

7.B 1 141,0 kg 

8.D              1 052,5 kg 



Záložka do knihy spája školy: „Tajuplný svet knižných príbehov“ 
 

Pri príležitosti októbra - ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásila Slovenská 

pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. 

Komenského v Prahe, pre základné školy a osemročné gymnáziá, 8. ročník česko-slovenského projektu 

Záložka do knihy spája školy: „Tajuplný svet knižných príbehov“. 

Do projektu sa prihlásilo 1 134 škôl, z toho 337 z Česka a 797 zo Slovenska.  

Naša škola sa do projektu zapojila už po piatykrát a to v počte 250 žiakov z prvého stupňa a 50 

žiakov z druhého stupňa. Snažili sme sa vyrobiť záložky, ktoré žiakov a pani učiteľky z partnerskej školy 

budú inšpirovať nielen k čítaniu, ale aj k novým námetom na hodiny výtvarnej výchovy. Výroba záložiek 

bola pre nás veľká zábava a radosť, ktorú  sme mali z čítania, aj tvorenia.  

Po zaregistrovaní nám bola pridelená Základná škola s materskou školou z obce Stará Bystrica, takže 

naše záložky teraz poputovali na sever Slovenska, na Kysuce. Táto obec je známa predovšetkým 

Slovenským orlojom. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku.  

Ďakujeme kolegyni z tejto školy za milé slová: „Záložky, ktoré vyrobili Vaši žiaci na 1. stupni, sú 

úžasné. Dovolím si povedať, že zatiaľ najkrajšie, aké sme dostali.“ 
Projekt určite splnil svoje poslanie a pomohol motivovať žiakov nielen k čítaniu, ale aj tvorivosti. 

Celoslovenské vyhodnotenie bude zverejnené na webovom sídle www.spgk.sk. 

 

Tieto krásne záložky, vyrobili naši žiaci pre žiakov zo Starej Bystrice. 

 

 

 

 

Šarkaniáda 
 

V októbri sme boli všetci žiaci 1. stupňa, tak ako každý rok o tomto 

čase, púšťať šarkany.  Každý si priniesol svojho šarkana a išli sme na 

Urpín. Do ruksakov sme si dali desiatu a deky. Bolo nádherné počasie a na 

kopci fúkal vetrík. Šarkany lietali vysoko ku oblohe. Súťažili sme, komu 

šarkan vyletí najvyššie. Niektorým deťom sa šarkany zamotali. Bola to 

poriadna zábava. Veľmi sme si to užili. Už sa tešíme na ďalší školský rok. 

 

E. Hollá, 3.C 

 

http://www.spgk.sk/


Zdravá výživa, Deň jablka 
                                                                                                                     

       

Október, ako jeden z najkrajších 

mesiacov v roku, hýri nielen farbami 

listov na strome, ale aj farbami zdravia 

a vitamínov. V tento mesiac nám príroda 

ponúka veľké množstvo vitamínov 

v podobe ovocia a zeleniny. Práve tento 

mesiac je ten pravý, kedy si pripomíname, 

že to, čo jeme, ovplyvňuje naše zdravie. 

              O tom, že zdravie nie je 

ľahostajné ani žiakom našej školy, nás 

presvedčili oni sami. Počas týždňa zdravej 

výživy sa deti venovali rôznym aktivitám, 

v niektorých triedach pripravili ovocné 

a zeleninové misy, v iných triedach si 

urobili výstavku z prinesených jabĺčok 

a hľadali NAJJABĹČKO - najkrajšie, 

najmenšie, najväčšie, najzaujímavejšie, 

naj... 

             Veríme, že poznatky, ktoré získali 

budú súčasťou ich života.  

  

Ovocie je dobrá vec, vie to každý vzdelanec, 
lepšia ako čokoládka, od mamky je hruška sladká. 
Od otecka jabĺčko, s chuťou schrúmem ľahúčko. 

Od babičky strapec hrozna, každý to z nás dobre pozná. 
Od dedka zjem broskyňu, v každú dennú hodinu. 
Zdravý budem plný sily, skúste to tiež moji milí! 

  AH 

 

 

Dopravná výchova s najmenšími 
 

Areál našej školy sa v októbri premenil na nádherné dopravné ihrisko. Na umelých cestách 

s dopravnými značkami si deti mohli vyskúšať jazdu na kolobežkách, bicykloch aj na autíčkach. Vďaka 

ochote a profesionalite dopravných policajtov OR PZ sme opäť mohli zrealizovať niekoľkoročnú spoluprácu 

v rámci nášho projektu školy „Bezpečne domov a bezpečne na cestách“. Teoretickou, a najmä praktickou 

časťou sa deti pripravovali na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodci, cyklisti, ale aj ako malí 

vodiči. Prváci, ktorí sa tejto akcii zúčastnili prvýkrát, jazdili CESTA – NECESTA! Pri tom im boli 

nápomocní dopravní policajti. Deti usmernili a presvedčili, aká je dopravná výchova dôležitá. Na 

rozžiarených tvárach bolo vidno, že sa akcia deťom páčila. 

JŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstava rozprávkových bytostí 
 

Zábradlie chodby v našej škole sa tento školský rok premenilo na rozprávkovo.  

Rozprávka je krátky prozaický, zriedkavo - veršovaný útvar, spravidla vymyslený 

príbeh, ktorého cieľom je poučenie a pobavenie čitateľov alebo poslucháčov. Podľa 

autorstva ich delíme na ľudové a autorské. 

Na výstave môžeme vidieť krtka, princezné, vajce, čo išlo na vandrovku, pirátov, ježibaby, 

vodníkov, Pinocchia,  Popolušku, Morskú pannu, Pata a Mata, Kocúra v čižmách, Mimoňov, Šmolkov, 

Malého princa, draka, Mášu a medveďa, Toma a Jerryho a mnoho iných. 

Deti majú radi rozprávky. Žijeme uponáhľanú  dobu, ktorá nepraje času venovanému našim deťom. 

Čítanie večer pred spaním je pre niekoho luxus, pre niekoho strata času. Čas strávený s našimi deťmi je 

najlepšia investícia pre našu budúcnosť. Rozprávky rozvíjajú slovnú zásobu, čitateľské zručnosti, fantáziu, 

tvorivosť. 

Nech vás teda inšpirujú literárne postavy v našej škole pri čítaní rozprávok. Verte, detské očká 

zažiaria. A to je najväčšia odmena pre nás všetkých. 

AČ 

 

 

 

Prváci medzi nami 
 

V mesiaci september sme vítali našich milých 

prváčikov v ŠKD. Pripravili sme im zaujímavé 

popoludnie. Hľadali farebné loptičky na školskom 

dvore a zaspievali sme si spolu aj veselú pieseň „Keď si 

šťastný“.  

Na záver sme všetkým odovzdali čestný diplom 

„Klubkáčika“ a taktiež sladkú odmenu. Všetci sme sa 

výborne zabavili a odniesli sme si kopu príjemných 

zážitkov.  

 

 

 

Mesiac úcty k starším 
 

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve mesiac október je „Mesiacom úcty k starším“.  

Hoci naši žiaci prežívajú krásne bezstarostné detstvo, nemožno zabúdať na starších, ktorí sú pre nás vzorom. 

Do našich klubov sme preto zavolali starkých a starké, s ktorými sme zažili príjemné popoludnie. 

Prváčikovia si pripravili pre nich krásne divadielko, ktoré vyčarilo úsmev na nejednej tvári. V ostatných 

kluboch sme si pozvali jednu starú mamu, ktorá deťom porozprávala o časoch minulých, kedy ona chodila 

do školy, o tom ako sa kedysi deti hrali, kým neboli počítače. Na záver nám prečítala krásnu rozprávku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stoj! Pozor! Choď! 
 

Druhý novembrový pondelok sme sa zúčastnili zábavného programu „Stoj! Pozor! Choď!“, 

zameraného na dopravnú výchovu. Celým programom nás sprevádzali herci Zuzka Vačková a Pavol Plevčík 

spolu so Semaforkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou cestnej premávky.  Naučili sme sa ako sa správať 

na ceste, prečo by sme mali na bicykli nosiť vždy prilbu a mnoho ďalších dôležitých informácií. Naši žiaci 

boli takí šikovní, že za správne odpovede a zapájanie sa do súťaží, získali mnoho odmien, ktoré im budú 

tento zážitok ešte dlho pripomínať.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hľadanie pokladu 
 

Aj november nám vedel ukázať svoju prívetivejšiu tvár, hoci slniečko nepálilo, stále sme mali dôvod 

pre našich prváčikov pripraviť v rámci ŠKD aktivitu v areáli školy, ktorá by ich potešila. Táto vydarená 

mala názov „Hľadanie pokladu“. Naša aktivita 

spočívala v zdolávaní úloh na piatich stanovištiach. Na 

čele každej skupiny stála pani vychovávateľka, ktorá 

svoju triedu sprevádzala a držala deťom palce. Na 

každom stanovišti sa deti popasovali s rozličnými 

úlohami a to športovou, matematickou, slovnou a 

hádaním hádaniek. Deti preukázali to, čo sa v nich 

ukrýva a s problémami si hravo poradili. Na záver 

dostali mapu areálu školy, v ktorej bol vyznačený 

ukrytý poklad. Nájsť ho nebol pre ne žiadny problém. 

Deťom sa aktivita páčila, všetci sme sa spoločne 

zabavili a na konci na deti čakal vytúžený poklad v podobe maškŕt.  

LP 
 

 

 
Výstava tekvíc 

 

Tekvice si vyrezávali aj naši predkovia už pred 100 až 150 rokmi, a tak si s nimi 

skrášľovali domy a priedomia. Aj naša škola sa posledný októbrový týždeň zaodela do 

jesenného voňavého šatu.  Chodby zdobili vyrezané tekvice so zaujímavými motívmi ako 

piráti, strašidelné hrady, čarodejnice... Pohľad pútala aj nezvyčajná tekvica, oblepená 

trblietavými kamienkami. Vybrať najkrajšiu nebolo možné, pretože každá bola originálna. 

Aby sme spolu s tekvičkami ladili, aj žiaci prišli do školy poobliekaní v oranžových farbách. Takto sme si 

vychutnávali jesennú atmosféru. 

 



Exkurzia: „Múzeum Janka Kráľa a Žiadosti slovenského národa“ 

 
 Dňa 7. novembra 2017 o 8.00 hodine sme sa my, žiaci 

8. ročníkov, vybrali na exkurziu, ktorá niesla názov „Múzeum 

Janka Kráľa a žiadosti slovenského národa.“ 

 Cestou do Liptovského Mikuláša sme sa dozvedeli, že 

exkurzia bude mať dve časti. Prvá časť sa niesla v duchu 

Jánošíka, pretože sme navštívili Mučiareň Juraja Jánošíka, kde 

sa nachádzali  hák, studňa, koleso, lavica – všetko predmety 

autentické z filmu Jánošík. Niektoré predmety v nás 

vyvolávali strach a ani sme si nechceli predstaviť tú bolesť, 

ktorú museli prežívať pri mučení. 

 Druhá časť pozostávala z viacerých tém. Výklad sme začali krátkou históriou mesta Liptovský 

Mikuláš, potom sme sa preniesli do obdobia romantizmu. Hlavnou témou bol život, pôsobenie a tvorba 

Janka Kráľa ako najrevolučnejšieho štúrovského básnika. 

Nábytok, ktorý sa nachádza v múzeu, naozaj používal 

spisovateľ Janko Kráľ a múzeum ho odkúpilo od jeho 

vnučky, ktorá žije v Rumunsku.  

 Obdobie romantizmu sme zavŕšili návštevou 

evanjelickej fary, kde boli spísané Žiadosti slovenského 

národa. Zaujímavé bolo sledovať fotografické zábery, ako 

sa škola postupom času zmenila na galériu.  

 Exkurzia nám priniesla mnoho zážitkov, 

poznatkov z histórie a už teraz sa tešíme na ďalšiu 

exkurziu. 

H. Račáková, 8.C 

 

 

Exkurzia v Bratislave 

 
        Bolo ráno 18.10.2017. Čakal nás rušný deň. Ideme do Bratislavy! 

        V autobuse bola dobrá nálada. Vystúpili sme. Na hrade Devín nás čakala príjemná sprievodkyňa, ktorý 

nám priblížila históriu hradu. Zastavili sme sa aj pri hradnej studni z 15. storočia. Bolo neuveriteľné, že sme 

stáli na mieste, kde pred tisíc alebo aj viac rokmi žili ľudia. Zaujala nás povesť o hradnej strážnej vežičke. 

Videli sme mnoho základov, hradnú kaplnku, bránu a veľa krásnych vecí. Aj vyložené exponáty - kosti, 

šperky, mince a rôzne úlomky z nádob boli zaujímavé. Bola možnosť si zakúpiť suveníry. Nasadli sme do 

autobusu a išli sme na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Videli sme tam ilustrácie autorov rôznych 

národností. Najviac sa nám páčil obrázok, kde vynikala fialová farba a obrázky z Číny a Indonézie. Mali 

sme možnosť vidieť ocenené ilustrácie. Keď sa prehliadka skončila, mohli sme sa odfotiť pred múzeom. 

Potom sme nastúpili do autobusu. Ďalšiu zastávku sme využili na obed a nákupy. Po tejto dvojhodinovej 

zastávke sme išli domov. Prišli sme približne o osemnástej. 

         Bola to krásna exkurzia. Veľa sme sa naučili a aj veľa pekného sme zažili. Určite by sme si to 

zopakovali.                                                                                       

  Barborka, Maťka, žiačky 6.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halloween ’17 
 

Tak ako vždy v tomto čase,  

Halloween sa konal zase.  

Masky sme si nahodili  

a koláče pripravili. 

Na chodbách  to žilo, vrelo, 

všetkým bolo nám veselo, 

viac ako v strašidelnom zámku, 

tešili sme sa na mňamku. 

 

Výhercovia v kategórii masky boli: 

Martina Holečková, 6.C 

Linda Slobodová, Hanka Chriašteľová, 4.A 

Sebastián Murín, 7.C 

 

V kategórii hallow. pochúťky zvíťazili: 

Samuel Tryzna, 7.C 

Alexandra Šimonová, 8.B 

Liliana Baculíková, 7.B 

 

 

 

MILUJ ŽIVOT, NIE DROGY 

 
Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskym týždňom boja proti drogám, 

vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený 

v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch. V tento týždeň prebehla 

v našej škole výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou - MILUJ ŽIVOT, NIE DROGY. Súťaže sa 

zúčastnili žiaci 4. až 7. ročníka. Najkrajšie práce vytvorili žiaci 4.A a 7.D.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesenná ikebana 

 

Koncom októbra sa uskutočnila v našej škole súťaž 

žiakov 4. - 9. ročníka v aranžovaní jesennej ikebany. Bohatá 

fantázia žiakov ich inšpirovala k tvorbe nápaditých prác. 

Súťažiaci boli rozdelení do 2 kategórií. Výsledkami tvorivej a  

usilovnej práce sme si aspoň na malú chvíľu skrášlili vestibul 

našej školy. 

Tento ročník sa nám vydaril a bolo naozaj čo obdivovať.  

Ďakujeme všetkým súťažiacim.                                   

 

1. kategória 

1. miesto - 4.A 

2. miesto - 6.A 

3. miesto – 6.C 

2. kategória 

1. miesto - 9.C 

2. miesto - 9.B 

3. miesto - 8.D, 9.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osemsmerovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

Epiteton, nonsens, strofa, rým, vtip, rytmus, esej, poézia, les, Hana Košková, balada, 
detektív, oči, téma, zima, text, Hronský 
 

TAJNIČKA: Vojtech .................. 

 

M E P I T E T O N L E S 

N S O O I P A L A D A T 

O E É Š H R O N S K Ý R 

N J Z I M A H T E X T O 

S Á IA D E T E K T í V F 

E V T I P L T É M A I A 

N H A N A K O Š K O V Á 

S R ý M K R Y T M U S . 



Horehronské hry 2017 

 
Dňa 4.10.2017 sa športovci našej školy zúčastnili 57. ročníka Horehronských hier v atletike žiakov 

a žiačok. Vo veľkej konkurencii sa nám podarilo získať hneď niekoľko cenných umiestnení. Vyhlasovanie 

výsledkov bolo plné emócií. Celkovo sme získali až 12 medailí. V závere nás čakalo ešte jedno prekvapenie, 

keď našu „Golianku“ vyhlásili za najúspešnejšiu školu na Horehronských hrách. Získali sme pre školu 

putovný pohár, ktorý si môžete pozrieť vo vestibule našej ZŠ. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili, 

GRATULUJEME. 

 

Celkové výsledky našich žiakov: 

disciplína Priezvisko a meno trieda výsledok umiestnenie 

60 m st. žiačky Šunová Petra 9.B 8,30 s 1.m 

 
Petrovičová Sofia 9.B 8,56 s 3.m 

60 m ml. žiačky Trnovská Linda 6.B 9,47 s 14.m 

 BeňákováLilien 6.A 9,76 s 23.m 

60 m ml. žiaci Kanoš Zdenko 8.A 8,49 s 3.m 

 Gregor Viktor 7.A 9,43 s 16.m 

 Tavačiak Timotej 6.B 9,78 s 20.m 

60 m st. žiaci Krnáč Jakub 8.A 8,43 s 28. m 

 Bočkaj Andrej 8.A 8,58 s 37.m 

300 m ml. žiaci Kanoš Zdenko 8.A 45,07 s 1.m 

 

Tavačiak Timotej 6.B 52,97 s 16.m 

300 m ml. žiačky Janeková Nikola 7.A 50,83 s 3.m 

 

Beňáková Nikola 6.A 54,53 s 15.m 

300 m st. žiaci Nemeček Filip 9.A 45,68 s 24.m 

 Eliaš Matej 8.A 50,40 s 33. m 

300 m st. žiačky Riečanová Lenka 7.C 56,40 s 20.m 

Diaľka st. žiaci Nemeček Filip 9.A 449 cm 18.m 

 Bočkaj Andrej 8.A 403 cm 31. m 

Diaľka st. žiačky Šunová Petra 9.B 465 cm 1.m 

 

Králiková Kristína 9.B 452 cm 3.m 

 Petrovičová Sofia 9.B 427 cm 6.m 

Diaľka ml. žiaci Valent Dominik 6.A 413 cm 7.m 

 

Balent Samuel 6.B 387 cm 11.m 

Diaľka ml. žiačky Trnovská Linda 6.B 360 cm 17.m 

Výška ml. žiačky Baculiková Liliana 7.B 120 cm 3.m 

 
Janeková Nikola 7.A 110 cm 4.m 

800 m st. žiaci/ky Vongrej Matúš 9.A 2:22,43 4.m 

 

Gregorová Sára 9.B 2:50,15 7.m 

1500 m st. žiaci Pisarovič Jakub 9.A 4:59,13 5.m 

1000 m ml. žiaci Balent Samuel 6.B 3:23,77 7.m 

 

Valent Dominik 6.A 3:32,66 11.m 

 

Fedor Matej 6.A 3:40,22 14.m 

600 m ml. žiačky Baculíková Liliana 7.B 1:55,70 5.m 

 

Zvarová Ema 7.D 2:03,99 9.m 

Guľa st. žiaci/ky Eliaš Matej 8.A 8,83 m 13.m 

 

MaruškaAlex 9.A 8,49 m 16.m 



 

Králiková Kristína 9.B 9,83 m 2.m 

Kriket ml. žiaci Gregor Viktor 7.A 37,15 m 15.m 

 Fedor Matej 6.A 30,36 m 21.m 

štafeta ml. žiaci Gregor, Valent, Balent, Kanoš 

 

34,46 1.m 

štafeta ml. žiačky Baculíková, Beňáková, Janeková, Trnovská 

 

35,28 

1.m 

štafeta st. žiačky Šunová, Králiková, Petrovičová, Gregorová 

 

33,6

4 1.m 

štafeta st. žiaci Krnáč, Bočkaj, Nemeček, Eliaš 

 

33,59 4.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niečo na zasmiatie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Olympiáda v anglickom jazyku 
 

Dňa 21. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády 

v anglickom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo celkovo 67 žiakov, z toho 30 

v kategórii 1A (6.-7. ročník) a 37 v kategórii 1B (8.-9. ročník). 

Súťažiaci sa už tradične popasovali s anglickou gramatikou a slovnou 

zásobou, ako aj textami na čítanie a počúvanie. Jedenásti najlepší postúpili do 

ústneho kola, kde predviedli svoje jazykovú zručnosti vo voľnom rozhovore 

a práci s obrázkom. 

 

Výsledky: 

* kategória 1A    * kategória 1B 

1. miesto: Michal Pecha (7.D)  1. miesto: Viliam Hudcovič (9.B) 

2. miesto: Zuzana Gálisová (7.A)   2. miesto: Nina Kováčová (9.D) 

3. miesto: Tereza Michelíková (7.C)  3. miesto: Emma Molnárová (9.C) 

4. miesto: Timotej Šaling (6.C)   4. miesto: Michal Babušák (8.A) 

5. miesto: Sarah Javorská (7.C)   5. miesto: Zahar Šapovalov (8.A) 

6. miesto: Eva Hatalčíková (8.C) 

Well done, kids! And good luck at the next level. 

 

 

 

Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu 

 

Dňa 25.10.2017 sa športovci našej školy zúčastnili Školských majstrovstiev 

Slovenska v cezpoľnom behu žiakov a žiačok, ktoré sa konalo v Červenom 

Kláštore.Za účasti žiačok zo škôl z ôsmich krajov v súťaži jednotlivcov dievčat  a v 

súťaži družstiev reprezentovali banskobystrický kraj úspešne žiačky našej školy. 

Vo veľkej konkurencii sa nám podarilo získať 2. miesto v družstvách žiačok ZŠ. 

V behu  na 2000 m žiačok ZŠ nás úspešne reprezentovala Petra Šunová z IX.B 

triedy, ktorá v súťaži jednotlivcov obsadila  5. miesto. Ďalšie skvelé individuálne 

umiestnenia dosiahli: Liliana Baculíková zo VII.B 14. miesto, Ema Zvarová zo 

VII.D16. miesto. 

 

Celkové výsledky našich žiačok: 

Disciplína Priezvisko a meno Trieda Umiestnenie Umiestnenie družstva 

Žiačky ZŠ beh na 2000 m Šunová Petra IX.B 5. miesto 2. miesto 

Žiačky ZŠ beh na 2000 m Baculíková Liliana VII.B 14. miesto 2. miesto 

Žiačky ZŠ beh na 2000 m Zvarová Ema VII.D 16. miesto 2. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY 
 

Dňa 21.11. sa uskutočnilo v našej škole Okresné kolo v basketbale dievčat ZŠ. Spomedzi šiestich 

družstiev si práve naše dievčatá vybojovali prvenstvo, keď porazili favorita - športové gymnázium 

a postupujú na KK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11. sa uskutočnilo OK v hádzanej žiakov ZŠ na ZŠ Moskovskej v Banskej Bystrici. Naši žiaci 

skončili na peknom 2. mieste za žiakmi domácej školy a vybojovali si tak postup na KK, ktoré sa uskutoční 

v Detve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11. sa uskutočnilo OK v hádzanej žiačok ZŠ  

na ZŠ Moskovskej v Banskej Bystrici. Žiačky našej školy 

skončili na 3. mieste, keď ich od postupu na KK a teda  

2. miesta v turnaji delilo len horšie skóre. 

 

 

 

 

 
 

 

Výroky našich žiakov 

 
Akú krásu uprednostňoval Kollár u ženy v diele Slávy dcéra? Originálnu! 

Z čoho sa skladá Slávy dcéra? Z personifikácie a metafory. 

Gramatické kategórie slovies sú - osoba, aké máme osoby? 1.,2.,3., číslo- singulár, plurál, čas - 8.36 

Čo je príslovie? Krátky proces, z ktorého vyplýva poučenie. 

Vysvetli význam slova kybernetika: choroba  

Vysvetli význam slova filatelista: športovec; muzikant; zabávač 

Vysvetli význam slova migrácia: bolesť hlavy 

Vysvetli význam slova lýceum: ocenenie; kozmetika; liek  
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ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 


