
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulášske predstavenie 
 

Každý rok si v mesiaci december pripomíname sviatok svätého 

Mikuláša. V predvečer sviatku navštevuje Mikuláš deti a nadeľuje im 

sladkosti, či iné darčeky. Nám v tomto období herci divadla Cliperton zahrali 

ako darček rozprávku bratov Grimmovcov Cisárove nové šaty. Vďaka nim sme 

sa aspoň na chvíľu preniesli do krajiny rozprávok, v ktorej krajčíri ušili 

cisárovi šaty, ktoré mohli uvidieť len múdri ľudia, ktorí sa hodia na výkon 

svojej práce. Všetci sa teda tvárili, že vidia neexistujúce šaty... Na predstavení 

sme sa aj tento krát veľmi dobre zabavili a zároveň aj niečo naučili. 

 

 

 

 

 

Vianočná besiedka v 3.A 
 

V stredu 14.12. sme mali  vianočnú besiedku. Na úvod sme zaspievali rodičom pesničku. Ela, 

Tomáško, Laura a Dianka porozprávali príbeh o Ježiškovi. Potom išla Lea tancovať. Boli sme na rade my. 

Ja, Aleš a Paťo s Riškom sme hrali futbal. Aleš raz trafil tyč a Paťo išiel po loptu. Po nás išla Hanka 

tancovať. Po nej už čakali hokejisti. Jakub bol v bránke, nedostal 

žiadny gól. Linda a Emka počas besiedky vyrábali ozdoby na 

stromček. Po hokejistoch vystupovala Ninka, hrala na flaute, po 

nej prišli tenisti Andrejko a Sofia. Hneď po nich hral Matúško na 

gitare vianočnú koledu a Ajko zahral na husliach Nad Tatrou sa 

blýska. Zacvičiť pre rodičov prišla aj gymnastka Adelka. Znova 

vystupovala Hanka, teraz s mamou na klavíri. Zaspievali sme si 

spoločne Tichú noc, a potom prišlo prekvapenie – pieseň sme 

zahrali spolu s pani učiteľkou na flautách. Nakoniec sme mali 

občerstvenie. Najviac sa mi páčili hokejisti. Bolo to super! 

Timejko Mala III.A 

 

 

 

 

 

Vianočná besiedka v 3.C 
 

Niekoľko mesiacov sme sa  pripravovali na vianočnú besiedku. 

Začala príchodom rodičov, ktorí sa usadili v triede. Pani učiteľka nás 

privolala krásnou vianočnou pesničkou. Po zaspievaní pesničky sme 

privítali rodičov krásnou recitáciou vianočného programu. Zaznela Tichá 

noc a niekoľko ďalších pekných pesničiek. Po zaspievaní pesničiek, sme sa 

napili a pripravili sme všetko pre divadielko. Zahrali sme rodičom krásne 

smiešny príbeh o rodine Hujerovcov. Bola to rodinná hádka. Nakoniec sme 

si zatancovali a zaspievali pár pekných pesničiek. A tým sme ukončili 

vianočné vystúpenie, za ktoré nám rodičia poďakovali a zatlieskali. Potom 

začala voľná diskotéka, počas ktorej sme tancovali, spievali, jedli a pili 

všetko, čo sme si doniesli a krásne pripravili na stoly. Bol to krásny 

zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať. 

Žiaci 3.C 

 

 

 



Stromček pre zvieratká 
 

Tak ako každý rok pred Vianocami, aj tento rok žiaci 1. stupňa nezabudli na zvieratká.  Spolu s pani 

učiteľkami sa vybrali do okolia školy vyzdobiť stromčeky rôznymi dobrôtkami, na ktorých si hladné 

a uzimené zvieratká mohli pochutiť. Vyzdobili veľa stromčekov a kríkov jabĺčkami, mrkvou, suchým 

chlebom, kožkami zo slaninky, lojom so semiačkami a inými potravinami vhodnými pre lesnú zver. Ani 

kačičky na Hrone nezostali hladné. Pretekali sa navzájom, ktorá si prvá uchmatne kúsky suchého chlebíka. 

Všetci prežili pekné chvíle a o rok si určite túto akciu radi zopakujú. Aj keď bola riadna zima, zahrieval ich 

nielen teplý čajík, ale aj dobrý pocit, že aj zvieratká budú mať plné brušká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytagoriáda 
 

V decembri sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka s chuťou pustili do riešenia zaujímavých úloh tohtoročnej 

Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov 

rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú 15 daných úloh. Výsledné hodnotenie sa teda skladá z dvoch 

položiek: z bodov za správnosť a z bodov za čas. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne 

riešenie úloh minimálne 10 bodov. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti 

a postupe do obvodného kola počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a až potom kratší čas 

vynaložený na riešenie úloh.  

 

            Školského kola 38. ročníka Pytagoriády sa zúčastnilo 35 žiakov, 

z toho 18 tretiakov – úspešný 1 a 17 štvrtákov – úspešní 4. 

 

 

Prehľad úspešných riešiteľov 
 

Meno Trieda Body za riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Stano Peter 3.B 10 8 18 1. 

 

 

      Meno Trieda Body za riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Kvasna Juraj 4.A 13 7 20 1. 

Fedor Richard 4.B 10 8 18 2. 

SteinigerTobias 4.A 10 4 14 3. 

Sochanová Adela 4.C 11 2 13 4. 
 

 

 



Novoročný viacboj 

 

Na začiatku nového roku si prajeme šťastie a najmä zdravie. Aby sme si práve 

toto zdravie upevnili, uskutočnil sa v ŠKD novoročný viacboj. Svojou usilovnosťou a aj 

s troškou šťastia sme zvládli všetky jeho disciplíny. Víťazi sa tešili z pekných odmien 

a ostatní sme si zaželali, aby  dobrá nálada, ktorá medzi nami vládla,  nás sprevádzala 

počas celého roka. 

 

 

 

 

Vianočná pohľadnica 
 

Aj keď vianočné pohľadnice pomaly vytláča 

internetová komunikácia, my sme na ne ani tento rok 

nezabudli. 

 Na hodinách výtvarnej výchovy sme so svojimi 

triednymi pani učiteľkami vyrábali vianočné pozdravy 

s rôznymi námetmi – zasnežené krajinky, snehuliaci, 

vyzdobené stromčeky, anjelici, či horiace sviečky a napísali 

sme do nich krásne priania. Počas vychádzky s pani 

vychovávateľkami sme ich rozniesli do mnohých poštových 

schránok obyvateľom Uhliska.  

 V novom roku  nás čakalo 

príjemné prekvapenie. Žiakom 1.B  

za vianočnú pohľadnicu prišla poďakovať milá, doteraz nám neznáma  pani a ako 

prejav vďaky priniesla darček - kancelárske papiere a lepidlá. Do 1.C zavítal pán Jozef 

Feranec a osobne sa za doručenie pohľadnice prvákom nielen poďakoval, ale doniesol 

im upečenú čokoládovú bábovku, novoročný pozdrav, čokoládky a nechal im aj recept 

na bábovku.  

Náš cieľ, potešiť počas sviatkov pokoja a lásky aj niekoho neznámeho, sme 

určite dosiahli. Tešíme sa, že sa ešte stále nájde veľa dobrých ľudí, pre ktorých aj malý pozdrav veľa 

znamená. Ďakujeme! 

 

 

 

DEŇ SV. VALENTÍNA 
 

Svätý Valentín  bol kňaz, lekár a neskorší svätec v talianskom Ríme. Ide o jedného z najznámejších 

a najobľúbenejších svätcov.  

Práve kňaz Valentín tajne sobášil zaľúbené páry a ignoroval zákaz cisára Claudia II. Ten zastával 

názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť, a preto zakázal 

svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Keď sa to cisár dozvedel, dal  kňaza uväzniť a popraviť. 

Tu možno hľadať pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci 

zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14. februára. Pred svojou 

popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, 

do ktorej sa podľa legendy dokonca zamiloval a  pred svojou smrťou poslal 

dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ 

Tak opäť si aj tento rok žiaci našej školy pripomenuli sviatok sv. 

Valentína a poslali prostredníctvom školskej valentínskej pošty niekomu, 

koho majú radi VALENTÍNKU. Najviac ich tento krát poslali žiaci 3.B.                                                              

KY 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.


Hviezdoslavov Kubín 
 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu 

jednotlivcov  v prednese  poézie a prózy na  Slovensku. Je nádherné a treba podotknúť, že táto súťaž sa 

konala na Slovensku už 63.krát. Do súťaže sa zapojilo vyše tridsať súťažiacich, ktorým ďakujeme za 

prípravu a reprezentáciu každej triedy.  

 

Najúspešnejší boli: 

 

POÉZIA  PRÓZA 
 

1. Hana Chriašteľová 3.A  1. Nicol Lara Riapošová 3.C 

2. Peter Stano 3.B  2. Ema Molitorisová 4.B 

3. Matúš Chválik 2.C  3. Ivanka Pechová 4.B 
 

Do okresného kola v prednese poézie postúpila Hana Chriašteľová z 3.A a v prednese prózy  

postúpila Nicol Lara Riapošová z 3.C, ktorá zároveň postúpila aj do regionálneho kola. Držíme jej všetci 

palce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JŠ 

 

 

Legolandiáda 2017 
 

Vo februári sa v našej škole uskutočnil ďalší ročník obľúbenej súťaže pre deti pod názvom 

„LEGOLANDIÁDA 2017“. Zapojili sa do nej deti zo všetkých oddelení ŠKD. Súťažiaci žiaci prezentovali 

svoje stavby z lega CITY, FRIENDS a TECHNIC. Mohli sme vidieť rôzne autá, vlak na diaľkové ovládanie, 

vrtuľník, bager či Eiffelovu vežu. 

 

Prvenstvo si odniesli žiaci:   Peter Žiak z 3.C 

Mathias Maruška z 1.C  

Natália Kubaliaková z 2. A 
 

Týmto sa chceme poďakovať všetkým deťom, ktoré sa do súťaže 

zapojili a prezentovali svoje práce, ako aj rodičom, ktorí umožnili svojim deťom tieto stavby do školy 

priniesť. Takto sa mohli pokochať výrobkami z lega aj deti, ktoré doma lego nemajú alebo nemajú možnosť 

niečo také  nádherné vytvoriť. 

 
Fotografie zo súťaže sú zverejnené na našej stránke školy v časti  FOTOGALÉRIA. 

AZ 



Karneval 

 
V tretí februárový týždeň sme pre žiakov v ŠKD 

pripravili „Karneval“. Pani vychovávateľky sa spolu 

s deťmi prezliekli do masiek. Každá maska bola jedinečná 

a krásna. Bolo vidieť pirátov, bojovníkov, rôzne zvieratká 

a nechýbali ani princezné. Počas karnevalu bola výborná 

nálada, deti s pani vychovávateľkami tancovali. 

Nechýbala ani tombola, kde deti vyhrali rôzne ceny. 

LD 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmír očami detí 
 

Hvezdárne v spolupráci s okresnými astronomickými kabinetmi, 

centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili 

XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2017. 

Z nášho 1. stupňa sa zapojili do tejto súťaže žiaci štvrtého ročníka. Pri 

vyjadrení tejto témy použili techniku: maľbu a kresbu. Vybrali sme 8 prác do 

okresného kola. Z našej 2. kategórie môže postúpiť 5 prác na celoslovenské 

kolo. 

       Držíme palce, aby boli žiaci z našej školy úspešní! 

AČ 

 

 

 

 

Hudobno-zábavný program 
 

Koncom februára pani vychovávateľky s deťmi privítali Viktora Guľváša, ktorý nám prišiel 

predstaviť svoje pesničky. Pesničky mali výchovný zámer. Deti spolu s Viktorom spievali, tancovali 

a v pesničke Afrika sa naučili jednoduché slovíčka v rôznych cudzích jazykoch. V programe sme sa stretli 

s piesňou, v ktorej sme sa popasovali s matematickou hádankou. Zabavili sme sa s pesničkou, kde sme sa 

hrdo prihlásili k mesiacu, v ktorom sme sa narodili. Program obsahoval pesničky s jednoduchými, veselými 

a ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami. 

 

 



„Vitamínová bomba“ 
 

V jeden februárový piatok sme si 

v ŠKD pre žiakov pripravili 

„Vitamínovú bombu“. Jej súčasťou bolo 

deti oboznámiť s tým, prečo sú vitamíny 

pre náš organizmus a zdravie tak veľmi 

dôležité. Mali sme možnosť porovnať, 

aké sú zdravé a nezdravé potraviny 

a v neposlednom rade samotné košíky 

ovocia a zeleniny aj ochutnať. Tento deň 

sme preto prežili zdravo a sme plní 

energie do ďalších dní. 

VŠ 

 

 

 

Biatlon s laserovou puškou 
 

Na svätého Valentína sme boli na 

biatlonových pretekoch na Plážovom kúpalisku. 

Zmerali sme si sily so žiakmi z iných 

banskobystrických škôl. Bežali sme 100 metrov 

a po 50 metroch sme strieľali z laserovej pušky. 

Po odbehnutých 100 metroch sme sa mohli 

občerstviť. S veľmi dobrým druhým miestom sme 

spokojní išli domov.  

Vďaka výhre sme o týždeň nato išli ako 

diváci na majstrovstvá sveta v biatlone juniorov 

do Osrblia. Na najvyšší stupienok sa postavil Nór.  

Po vyhlásení výsledkov juniorov vyhlásili 

výsledky podujatia pretekov na Plážovom 

kúpalisku v Banskej Bystrici. Na najnižší 

stupienok v kategórii žiakov prvého 

stupňa základných škôl sa postavila ZŠ 

Ďumbierska, druhý stupienok patril nám. 

Zvíťazili žiaci zo ZŠ Spojová. 

Ďakujeme pánovi primátorovi 

Jánovi Noskovi a aj ostatným 

organizátorom, ktorí nám odovzdali 

darčekové predmety ako spomienku na 

toto krásne športové podujatie. 

Tomáš Ilkanič 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silák – siláčka 2017(nový rekord školy) 

 

Majstrovstvá 1. stupňa vo výdrži v zhybe podhmatom 

 

Za búrlivého povzbudzovania spolužiakov sa aj v tomto roku uskutočnili Majstrovstvá prvého stupňa 

vo výdrži v zhybe podhmatom:  Silák – siláčka 2017. Víťazi triednych kôl súťažili v rámci ročníkov 

s nasledovnými výsledkami: 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1.
 r

oč
n

ík
 Sofia Bartková              1.C    

Tomáš Varga                 1.C 

 

 

Nina Polónyová             1.A 

Bianka Ľuptáková         1.A 

Matej Šípka                      1.A  

Natália Gerö               1.B 

Matej Mužík                 1.A 

Mathias Maruška        1.C 

2.
 r

oč
n

ík
 Sofia Eva Bakajsová    2.A 

Jakub Holek                 2.C 

 

 

Alica Guttenová              2.B 

AlexRychnavský            2.C 

Ema Hollá                     2.C 

Matej Donoval              2.B 

3.
 r

oč
n

ík
 Adela Rosputinská        3.A 

Jakub Surovec               3.A 

 

 

Tereza Drozdová            3.B 

Richard Surovčík             3.A 

Veronika Zeleňanská    3.B 

Lukáš Lačný                 3.B 

4
. 
ro

čn
ík

 Nina Galátová               4.C 

TobiasDanko                4.C 

 

 

Dominika Máliková       4.A 

Marko Mesík                  4.C 

Natália Holeková          4.B 

Jakub Tavačiak             4.B 

 

Najväčší potlesk si vyslúžil Tobias Danko, ktorý v zhybe vydržal 2:00,78 a vytvoril nový rekord školy. 

 

 

 

 

 

 

 



Deň výchov 

 

My deviataci, sme vám chceli ukázať deň plný poznatkov,  zábavy, alebo inak povedané Deň 

výchov. Práve dnes 24.2. ste si mohli osvojiť veľa informácií z hudobného sveta, výtvarného umenia 

a samozrejme etickej a občianskej výchovy, ktoré sa nám snažia vdýchnuť zdravé dospievanie, vlastné 

postoje a rešpekt k životu. 

Pri spolupráci s vami na našich stanovištiach sme boli zvedaví na vaše pocity, na to, čo sa dejes vami 

pri zábavných, logických , ale aj manuálnych zručnostiach. Počas tejto 

akcie sa popred naše stanovištia prehnalo niekoľko desiatok detí 4. ,5. a 

6. ročníka s rôznymi postojmi , či už tichými alebo hlasnými úvahami, 

ktoré zaujali nielen nás , ale aj naše pani učiteľky. 

Samozrejme, všetci žiaci boli odmenení za svoje nápady, 

kreativitu a vedomosti. Myslíme 

si, že Deň výchov vám priniesol 

veľa zážitkov, otvoril nové 

obzory poznania, tak ako nám. 

Dúfame, že aj vďaka nám, ktorí 

sme si pre vás aktivity 

pripravovali, budete sa tešiť na 

výchovné predmety v škole. 

                                                                                       

Žiaci 9.D 

 

 

 

 

LYŽIARSKY VÝCVIK 

 

Minulý týždeň sa všetky siedme triedy zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Donovaloch. V prvý deň 

prebehlo veľké triedenie. Rozdelili nás do šiestich skupín a mohlo sa lyžovať. Sneh bol veľmi ťažký a tak aj 

tí najlepší lyžiari padali. Druhý deň sa najlepšie skupiny presunuli na Novú Hoľu. Síce sme mali trochu 

strach, ale pod vedením pani učiteliek Valentovej a Šimčíkovej sme sa strachu zbavili a začali sme si 

lyžovanie užívať. Aj napriek strašnej hmle na tretí deň sme všetci v zdraví prežili. Štvrtý deň snežilo, fúkal 

vietor a dokonca padali aj krúpy! No opäť sme to bravúrne zvládli. Posledný deň sme strávili na Somárskej 

lúke. Mali sme preteky, chodili sme po terénnych nerovnostiach a skúšali rôzne zábavné cvičenia. Deň sa 

skončil veľkým fotením a odovzdávaním čokoládových cien pre víťazov aj porazených. Počas výcviku sme 

sa naučili veľa techník lyžovania a zažili mnoho neopakovateľných zážitkov.  

A. Oráčová 7.D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hviezdoslavov Kubín – školské kolo II. stupeň 

 
Dňa 26.1. sa ako každý rok na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese 

poézie a prózy. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií v poézii aj v próze. O popularite tejto súťaže 

medzi žiakmi niet pochýb. Zúčastnilo sa jej 57 prednášajúcich, z toho 30 v prednese poézie a 27 v prednese 

prózy. O kvalitné umiestnenie v súťaži sa bojovalo zaujímavými výbermi, prirodzeným prednesom, ale aj 

milým výzorom podčiarknutým slávnostnými košeľami, motýlikmi, sukňami i zaujímavými účesmi. To 

všetko dodávalo súťaži príjemnú atmosféru aneopakovateľné čaro. Každého recitátora po svojom výkone 

čakala sladká odmena.  

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za nádherný zážitok. A tu sú naši najlepší prednášajúci, 

ktorí za svoje výkony získali diplomy a hodnotné knihy: 

II. kategória -  próza 

1. miesto:  Michal Pecha, VI.D 

2. miesto:  Dominika Bobríková, V. B 

3. miesto:  Adam Kicko, V.C 

              Viktória Markovičová, VI.D 

III. kategória – próza 

1. miesto:  Michaela Maderová, VIII.C 

2. miesto:  Hanka Račáková, VII.C 

3. miesto:  Kristína Pýchová, VIII.B 

              Alexandra Babothyová, IX.B 

II. kategória – poézia 

1. miesto:  Eva Gracová, VI.D 

2. miesto:  LilienBeňáková, V.A 

              Matej Kováč, V.D 

3. miesto:  Petra Rovná, V.D 

III. kategória – poézia 

1. miesto:  Sára Gregorová, VIII.B 

2. miesto:  Viktória Krišteková, IX.D 

3. miesto:  Alexandra Oráčová, VII.D 

              Ivana Kaššayová, VIII.C 

 

 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 
 

Vo februári sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Najkrajšie práce 

postúpili do okresného kola. V okresnom kole  sa úspešne umiestnili a do celoslovenského kola postúpili 

práce V. Kordošovej,  Z. Lichej z 9.C a A. Burianovej z 9.B. Víťazkám blahoželáme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia v Martine 
 

Dňa 8.2. nás pani učiteľka Barillová s pani učiteľkou Pechovou zobrali 

do Martina na exkurziu do Ústavu fyziky. Išli  iba ôsmaci, a preto hlavnou   

témou bola elektrostatika a elektrický prúd. Pán profesor nás hravým 

a zábavným spôsobom naučil rôzne veci o elektrostatike, ktoré sme neskôr 

využívali a aj využívame na hodinách fyziky. Ukázal nám mnoho pokusov, 

ktoré sme si samozrejme mohli skúsiť a niekedy sme ich robili aj my sami.  

Skúšali sme napríklad pohnúť zavesenou šnúrkou či balónom bez 

dotyku. Alebo sme súťažili, kto prvý pritiahne pomocou zelektrizovanej tyče 

plechovku do cieľa, či ako prinútiť balón držať na strope bez lepidla, šnúrky, hélia alebo dačoho podobného. 

Už vieme, že pomocou elektrizovania dokážeme pohnúť nielen pevnou látkou, ale aj kvapalinou. Dokonca 

už dokážeme vytvoriť elektrický obvod aj pomocou nás. 

Zistili sme, že fyziku nás sprevádza celý život, je všade okolo nás a všetky deje, čo sa na prvý 

pohľad zdajú nevysvetliteľné, majú svoje vysvetlenie. Sme radi, že sme boli na tejto exkurzii. Za to 

ďakujeme pani učiteľkám. Veľmi sa nám tam páčilo, zaujímalo nás to a  dúfame, že nás tam zoberú aj o rok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradný areál očami žiakov 
 

Žiaci 7.C v rámci projektového vyučovania na regionálnej výchove vytvorili makety hradného 

areálu. Mohli sme vidieť zmenšeniny Nemeckého kostola, Kostola sv. Kríža, Matejovho domu a pod. Žiaci 

si pripravili zaujímavosti o týchto pamätihodnostiach. 

 

 



Geografická olympiáda 
 

Dňa 11.1. sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 

Výsledky 
kat. „G“ 5. ročník: 1. miesto - R. Kovalčík 5.C 

2. miesto - J. Snopko 5.C 

3. miesto - D. Valent 5.A 

kat. „F“ 6.-7. ročník: 1. miesto - M. Pecha 6.D 

2. miesto - E. Gracová 6.D 

3. miesto - A. Oráčová 7.D 

kat. „E“ 8.-9. ročník: 1. miesto - M. Rosputinský 9.B 

2. miesto - P. Kováčik 9.B 

3. miesto - B. Kvarteková 9.B 

 

 

 

„Strapatá“ slovenčina 
 

Od podstatného mena utvor povolanie v mužskom rode: 

Mlieko- mliečnik 

Koža - mäsiar 

Múr - stavbár 

Pivo - barman 

Zdrobnenina od slova jež - Ježiško 

 

 

 

ANEKDOTY SPOZA ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo dejepisnej olympiády 
 

Dňa 14.2. sa uskutočnilo na ZŠ Spojová Okresné kolo dejepisnej olympiády. Naši žiaci úspešne 

reprezentovali:  

 

Kategória „C“ 1. miesto: M. Rosputinský 9.B   

Kategória „F“ 4. miesto: E. Gracová 6.D 

Kategória „F“ 1. miesto: M. Pecha 6.D                    

Kategória „E“ 4. miesto: A. Oráčová 7.D 

 

 



Školské kolo  

literárno-výtvarnej súťaže  

„Ľudské práva očami detí“ 
 

Ľudské práva sú práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. Medzi základné ľudské 

práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, právo 

zhromažďovania a iné. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa na našej škole uskutočnilo 

školské kolo literárno-výtvarnej súťaže pod názvom „Ľudské práva očami detí.“ Do súťaže boli zapojené 

piate ročníky. Žiaci sa mohli vyjadriť písomne, formou básne alebo výtvarne. 

 

Literárna súťaž  

  

víťazi:  1. M. Pecha 6.D 

  2. Ľ. Hajský, T. Šaling 5.C 

  3. J. Laubertová 5.C 

 

Výtvarná súťaž  

 

víťazi: 1. L. Pagáčová, 5.D 

 2. M. Kršačok, 5.D 

 3. J. Šťavina, 5.A 

 

 

 

 

Hrady na chodbách 
 

Ktoré dievča sa v ranom detstve nehralo na princeznú? Ktorý chlapec si nepredstavoval, že je 

rytierom? Kto nikdy nestaval hrady z piesku či z kociek? 

Tieto detské fantázie si žiaci 5.C a 5.D zhmotnili na hodinách dejepisu, keď v rámci oboznamovania 

sa so spôsobom života na hradoch v stredoveku dostali príležitosť predviesť svoju tvorivosť pri stvárnení 

najznámejších slovenských hradov. 

Výsledné projekty boli v 2D alebo 3D formáte, buď ako referáty alebo papierové modely. Pri tvorbe 

hradov si žiaci rozširovali vedomosti, nadobúdali IKT a prezentačné zručnosti, a najmä potrápili svoju 

fantáziu.  

 

Mgr. Michaela Snopková 

 

 

 

Športové výsledky 
 

Okresné kolo:  FLORBAL 1. miesto - chlapci  

1. miesto - dievčatá                      

HÁDZANÁ 2. miesto - chlapci 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%A1_sloboda&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prejav


 

 

 

 

 

 

Prváci sa zapojili do výtvarnej súťaže „Stopy“ v časopise Vrabček ...a vyhrali ... 
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