
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okresné kolo gymnastického štvorboja 
 

V posledný marcový deň sa v ZŠ Gaštanová konalo okresné kolo gymnastického štvorboja. Našu 

školu reprezentovalo 5 družstiev v 3 kategóriách, všetky obsadili medailové umiestnenie.  

 

V kategórii A (1.-3. ročník) obsadilo družstvo chlapcov 2. miesto, rovnako družstvo dievčat 2. miesto.  

V kategórii B (4.-6. ročník) obsadilo družstvo chlapcov 3. miesto, družstvo dievčat 2. miesto. 

V kategórii C (7.-9. ročník) obsadilo družstvo dievčat 1. miesto. 

 

Družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 13. 

apríla v našej škole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naši medailisti z krajského kola gymnastického štvorboja 
 

V priestoroch našej základnej školy sa uskutočnilo krajské kolo gymnastického štvorboja, na ktorom 

sa zúčastnili víťazi okresných kôl z celého nášho kraja. Veľmi nás potešili všetky naše družstvá, ktoré  

po výbornom výkone získali medaily. 

 

Kategória A (1.-3. ročník) obsadilo družstvo dievčat 3. miesto, družstvo chlapcov 2. miesto. 

Kategória B (4.-6. ročník) obsadilo družstvo dievčat 3. miesto. 

Kategória C (7.-9. ročník) obsadilo družstvo dievčat 1. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarším dievčatám budeme držať 
palce v celoslovenskom kole! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predškoláci na návšteve v škole 

 
V mesiaci marec zavítali do našej školy deti z materskej školy aj  

so svojou pani učiteľkou. Privítali ich malí prváci, ktorí sa s nimi podelili 

o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť 

školákom. Spolu s prvákmi sa potom zahrali, spoznávali písmenká, 

vyskúšali si písanie na tabuľu, počítali, kreslili aj spievali. Po práci dostali 

sladkú odmenu. Veríme, že s niektorými sa stretneme aj v budúcom 

školskom roku, už ako s našimi novými prváčikmi. 

 



Návšteva planetária 
 

Koncom marca sme sa všetci štvrtáci vybrali na exkurziu do Planetária v Žiari nad Hronom. Veľmi 

sme sa tešili. V autobuse bola zábava. My sme sa  celou cestou tam aj späť hrali.  

V planetáriu bolo úžasne. Teta nás zaviedla do kinosály, kde nám pustila film Uffove dobrodružstvá 

na Marse, kde malý Uff spoznával vesmír. Potom sme sa rozdelili do dvoch skupín. Dievčatá išli  

na prednášku o Slnku, Zemi a Mesiaci. Dozvedeli sme sa o prvom človeku, ktorý objavil slnečnú sústavu, 

o prvom človeku, ktorý vyletel na Mesiac, o zložení slnečnej sústavy, o existencii trpasličích planét Pluto 

a Eris... Chlapci išli pozorovať Slnko. Najprv nám ujo o Slnku porozprával. Neskôr sme prešli  

do pozorovateľne, v ktorej sme ďalekohľadom pozorovali Slnko. Videli sme žeravú guľu plnú žeravých 

plynov s čiernymi fľakmi. Nakoniec sme si pokúpili rôzne suveníry. 

Plní vedomostí a zážitkov sme sa vrátili do školy. 

Martina Holečková 4.C a Timotej Tavačiak 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitateľský maratón 
 

Marec – mesiac knihy je už tradične v našej škole previazaný s čitateľskými aktivitami na I. stupni. 

V malej telocvični sa postupne vystriedali všetky triedy, aby si spoločne čítali knižky známych 

spisovateľov. Nechýbala dobrá nálada a príjemne strávený čas 

pri čítaní. Už sa tešíme 

na ďalší rok. 

 

Žiaci I. stupňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň fyziky 
 

Dňa 23.3 2016 sa konal deň fyziky. Žiaci deviateho ročníka pod vedením učiteľov fyziky 

zorganizovali pohľad na svet fyziky zábavnou a zaujímavou formou vzdelávania pre deti z nižších ročníkov.  

Deti z prvého stupňa sa mohli zahrať s rôznymi vedeckými hračkami.   Deti sa  oboznámili napríklad  

s elektrikou, magnetizmom, ťažiskom, odporom vzduchu , ale aj s logickými hračkami. Pri elektrike deti 

mohli vidieť pokusy s Van de Graaffovým generátorom a elektrickým poľom. Pri magnetizme deti mohli  

vyskúšať rôzne hry a pokusy s magnetmi. Pokusy, v ktorých sa využíval odpor vzduchu, boli napríklad 

fúknutie papierovej guľôčky do fľaše, alebo vyfúknutie kolíka z drevenej kocky. Logické hračky zahŕňali 

Rubikovu kocku aj pyramídu, jojo  a rôzne iné hlavolamy.  

 Aj v  učebni fyziky na vás čakalo veľa zaujímavých  pokusov. Pri prvom stole na vás čakali pokusy 

s vajíčkami, kde si deti skúšali ako oddeliť žĺtok od bielka alebo rozoznať uvarené vajce od  surového. Pri 

stanovisku číslo dva si deti museli potrápiť myseľ a to napríklad tým, ako dostanú mincu zaliatu vodou preč, 

bez toho, aby si zamočili ruky tak , že mohli použiť sviečku a pohár. Na ďalšom stanovisku ich čakalo 

predvedenie toho, ako sa vytvára vákuum. Na stanovisku číslo štyri  deti mohli vidieť vodnú fontánu, tento 

pokus pozostával z kadičky, v ktorej bola voda  uzavretá zátkou s otvorom. Keď ste na kadičku naliali 

horúcu vodu, tak voda z kadičky vystrekla až do výšky  pol metra. No a dostávame sa na posledné 

stanovisko, kde ste sa mohli oboznámiť s rôznymi druhmi elektrických obvodov.  Deň fyziky bol nielen 

zábavný, ale aj poučný   a to nielen pre žiakov 1. stupňa, ale aj deviatakov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morena, Morena, kde si prebývala... 
 

Vynášanie Moreny je stará ľudová tradícia, ktorú si zachovávame dodnes. Bábka 

vyrobená zo slamy, oblečená do kroja a ozdobená stužkami, ktorá predstavuje zimu, sa 

zapáli a hodí do vody. Tak ako Morenu unáša rieka preč, tak pomaly odchádza zima 

a ľudia sa tešia na jar.  

Ani tento rok sme túto tradíciu nevynechali a veselo sme spievali.  

So slovami piesne ,,Do bariny, do bariny...“ sme horiacu Morenu hodili do Hrona 

a tešili sa, že sme urýchlili príchod jari.  
 



Môj zážitok z veľkonočných prázdnin 
 

Cez veľkonočné prázdniny som toho zažila veľmi veľa. Vo štvrtok sme boli na Urpíne. Fúkal silný 

vietor, tak sme si púšťali šarkana. Bola s nami Laurinka a jej sestra Miška. Cestou naspäť sme zbierali 

podbeľ, z ktorého mi maminka spravila výborný čajík. V piatok sme boli vo vojenskej kaplnke vo Zvolene. 

V nedeľu sme navštívili zámok vo Vígľaši. Je to krásny zámok, v ktorom je aj hotel. Cestou naspäť sme sa 

zastavili na Masarikovom dvore. Bolo tam krásne jazierko, v ktorom plávali ryby. Mali tam aj kone, ktoré 

som mohla pohladkať. Volali sa Gaštan, Nikolas, Alazor, Lyso, Pedro, SunDay, Černica, Nynke,  Keša 

a Severka. Maminka mi sľúbila, že nabudúce môžem na jednom koníkovi aj jazdiť. Už teraz viem, ktorého 

z nich si vyberiem. Som šťastná, že som tam bola. Moje prázdniny sa mi veľmi páčili. 

Ninka, II.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje zážitky z poštového múzea 
 

Ak by som sa spýtala detí, koľkí poznajú tablet, iphone, gmail., SMS-ku, email, odpoveď by bola: 

„všetci“. Ale koľko z nás vie, ako sa píše list, pohľadnica a čo znamená tajomné PSČ? Mnohí z nás to  

do piatku ani netušili, pričom naše staré mamy by povedali: „malina“. V poštovom múzeu som sa naučila 

vypísať pohľadnicu, nalepiť na správne miesto známku, pečiatku a už len poslať ockovi do Ufi. Nech vie, že 

na neho denne a bežne myslím. Keď sa vráti, mám mu čo o múzeu porozprávať. A možno si raz aj na mňa 

niekto spomenie a pošle mi odniekiaľ takú peknú pohľadnicu alebo list.  

Linduška, II.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápis do prvého ročníka 
 

Začiatkom apríla sa na našej škole otvorili dvere školy zvlášť pre tých najmenších – budúcich 

prváčikov, nakoľko sa na škole konal zápis do prvého ročníka. Už pred 13. 00 hod. stáli rodičia  

pred triedami zápisu, s očakávaním, ako ich deti zvládnu prvú malú životnú skúšku. 

A tváričky  detí? Očkami sledovali všetko okolo seba a s nesmelým úsmevom sa odovzdávali  do rúk 

pani učiteliek, ktoré ich vítali a zbavovali strachu. Za chvíľočku už deti pracovali a presvedčili pani 

učiteľky, že majú dostatočné vedomosti, aby vymenili škôlku za školu. 

Zapísali sme 120 detí, ktoré odchádzali s úsmevom na tváričkách a nás hrialo na srdci, že si vybrali 

práve našu školu. 

 

 

 

 

Minihádzaná 
 

V apríli sa žiaci 4. ročníka zúčastnili turnaja  

v minihádzanej na ZŠ Sitnianska. Zúčastnené družstvá odohrali 

medzi sebou kvalitné zápasy. Pri účasti piatich družstiev sa naši 

žiaci umiestnili po výborných a bojovných výkonoch na 2. 

mieste, keď prehrali 5:8 s neskorším víťazom – ZŠ Sitnianska.  

Diplom, medaily a pohár za II. miesto získali títo žiaci:  

Juraj Šťavina, Lilien Beňáková, Elizabeth Durajová, Samuel Duraj 
zo 4.A 

Linda Trnovská zo 4.B 
Dominik Valent, Šimon Rusko, Peter Floch, Oliver Zachar zo 4.C 

 

 

 

Beh pre zdravie 
 

Dátum – 7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy 

oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Svetová 

zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, 

ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité problémy zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť,  

a preto sa aj žiaci navštevujúci ŠKD zúčastnili štafetového behu a pripomenuli si dôležitosť pohybu pre naše 

zdravie. Na tartanovom ovále si na 250m okruhu zmerali sily žiaci všetkých siedmych oddelení  

a najrýchlejší dvaja chlapci a dve 

dievčatá z každého oddelenia boli 

odmenení malou drobnosťou. 

Najrýchlejší čas medzi chlapcami 

dosiahli  

Dominik Valent a Šimon Rusko 

a medzi dievčatami  

Lilien Beňáková. 

 

 

MK 

 

 



Šplhúň 2016 
 

Majstrovstvá 1. stupňa v šplhu na tyči 
 

Každoročná súťaž v šplhu sa tento rok uskutočnila v máji v priestoroch veľkej telocvične. Za mohutného 

povzbudzovania spolužiakov sa najlepšie umiestnili títo žiaci: 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1. ročník Sofia Eva Bakajsová      7,69 

Jakub Holek                   6,40 

Ivana Halgašová            9,57 

Teo Ondra                     8,11 

Ema Hollá                   10,51 

Adam Lehocký             8,86 

2. ročník Adela Rosputinská         7,36 

Richard Surovčík           5,99 

Sofia Ondiková             8,63 

Lukáš Lačný                 7, 95 

Veronika Zeleňanská  10,28 

Jakub Surovec               8,06 

3. ročník Dominika Malíková       8,90 

Erik Jančo                      9,59 

Tereza Kubicová           9,19 

Oliver Chromiak         10,24 

Lívia Maľová              11,42 

Sebastian Wick           10,78 

4. ročník Emma Rychnavská        7,70 

Martin Kováč                 6,56 

Eliška Brašeňová           9,77 

Šimon Rusko                 7,33 

Lilien Beňáková          10,73 

Martin Viktor                8,30 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Gulliverove cesty 
 

V máji sme sa my 

štvrtáci vybrali do bábkového 

divadla na predstavenie 

Gulliverove cesty. V divadelnej 

hre hrali bábky, herci, aj veľké 

bábky – herci na chodúľoch. 

Gulliver nám najprv 

porozprával príbeh o sebe, ako 

sa plavil na lodi, ako prišla 

búrka, hromy, blesky.  

Na svojich cestách sa stretával s rôznymi bytosťami ako sú 

maličkí Liliputáni a velikánske obry. Na svojich dobrodružstvách loďou zažíval smiešne a zábavné príhody. 

Predstavenie sa mi veľmi páčilo, herci boli vynikajúci.  

A hlavná myšlienka:  

„Nerob malým a slabým zle, lebo sa ti to raz môže vrátiť.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aďko Škrváň 4.C 

 

 

 

 

Tretiaci na dopravnom ihrisku 
 

Aj tento školský rok sme  navštívili dopravné ihrisko, a tak ako minulý rok sme cestovali autobusom. 

Ja som sedela úplne vzadu a nevedela som sa dočkať, kedy tam už prídeme. 

Keď sme tam už konečne prišli, rozdelili sme sa do dvoch skupín, naša trieda III. C išla na dopravné ihrisko 

a III.B si išla opakovať dopravné značky. Na ihrisku sme si mohli vybrať, či budeme jazdiť na kolobežke, 

bicykli alebo štvorkolke. Ja som si vybrala kolobežku. Ak niekto spravil dopravný priestupok, musel byť 

dve minúty chodec, ja som ich našťastie urobila iba pár. Páčilo sa mi aj jazda na štvorkolke, vychutnávala 

som si všelijaké zákruty a odbočky. 

Potom sme sa s III.B vymenili, aby sme si tiež zopakovali dopravné značky. 

Potom nasledovali kontrolné otázky za ktoré sme dostávali jednotky. Ja som 

mala len dve chyby.  

Nechcela som ešte odísť, ale prišiel koniec. Cestou naspäť sme v autobuse 

spomínali, aké to bolo super! Cesta ubehla rýchlo, okolo bola krásna príroda 

a malé domčeky. Keď sme sa vrátili do školy, hneď sme išli na obed. Bol to 

super deň!      

Adelka z lll.C 

 



Atletický trojboj v ŠKD 
 

Jeden májový piatok sa najlepší športovci z ŠKD zúčastnili atletického TROJBOJA pozostávajúceho 

z behu na 50 m (1., 2. ročník), 60 m (3., 4. ročník), skoku do diaľky z miesta a hodu kriketovou loptičkou. 

Najlepší jednotlivci zo všetkých oddelení súťažili s obrovskou snahou, nadšením a radosťou. Odmení  

za vynikajúce výkony boli medailami, malou sladkosťou a obrovským potleskom svojich spolužiakov. 

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: 

1. ročník – Zvarová, Holek 

2. ročník – Sýkorová, Žiak 

3. ročník – Porubčanová, Cimerman 

4. ročník – Beňáková, Valent 

 

 

 

 

Z truhlice rozprávok PAVLA DOBŠINSKÉHO 
 

Ľudia vždy túžili po kráse, po pravde a po spravodlivosti. Keď ich v každodennom živote 

nenachádzali, vymýšľali si príbehy, v ktorých vyrozprávali svoje túžby. Ľudia si rozprávky rozprávali  

z pokolenia na pokolenie. Neskôr zberatelia začali rozprávky zapisovať.  Najznámejší slovenský zberateľ - 

rozprávkar bol Pavol Dobšinský. 

Podujatie pod týmto názvom bolo určené našim tretiakom. Tematické podujatie ponúklo množstvo 

informácií o slovenských ľudových rozprávkach a ich zberateľovi Pavlovi Dobšinskom.  

Teta knihovníčka, ktorá nás sprevádzala po stopách celej zberateľskej a bohatej tvorbe Pavla 

Dobšinského si pre zvedavé deti pripravila viacero rozprávok. Úlohou detí bolo zábavnou a hravou formou 

dopĺňať rozprávkové postavy do konkrétnych rozprávok, vyplniť tajničky, v ktorých im vyšli názvy 

rozprávok.  Deti úlohu hravo zvládli, kto z nich by nepoznal rozprávky, s ktorými sa stretávajú od útleho 

detstva: Soľ nad zlato, Trojruža, O troch grošoch, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, Janko Hraško, Starý 

Bodrík a vlk a iné. Na záver všetky deti dostali časopis, ktorý sme si v škole prečítali. 

 

Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, 

sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, 

lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, 

našich vlastných myšlienok a činov potom vodidlom. 

                                                                   KOMENSKÝ 

 

 

 

 

 

Puss in boots 
 

V pondelok sme do školy vstávali radšej než inokedy. V pláne sme 

mali divadelné predstavenie. Spolu s prvým zvonením sme vyrazili zo školy. 

Cesta ubehla pomerne rýchlo a ani sme sa nenazdali a už sme sedeli 

v sále a nadšene očakávali hercov. Práve, keď som sa začal rozprávať  

so spolužiakom, sa začalo predstavenie s názvom Puss in boots. Kocúra 

v čižmách sme už všetci poznali, ale vďaka výborným hercom sme sa 

nenudili. Neobyčajné na tomto predstavení bolo, že niektoré časti hovorili  

po anglicky a veľa sa tam spievalo. 

Veľmi sa mi vystúpenie páčilo, herci boli úžasní. 

Robko Kovalčík 4.C 
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Deň matiek 

 
Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mamka je ten 

človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo sme pociťovali od prvých 

dní nášho života. Jej hlas sme počúvali, učili sa prvé slová od nej. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži 

si našu lásku. Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu 

života nezabúdali.  

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Hoci oslavy Dňa matiek sa konajú  

po celom svete v rôznom čase, rovnaké sú pocity, s ktorými ľudia oslavujú tento sviatok. Po celom svete 

ľudia s láskou a vďakou oslavujú Deň matiek a na znak úcty ich obdarúvajú pozdravmi, kvetinami 

a zahŕňajú pozornosťou a láskou. 

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú 

a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! 

  

Naše milé mamičky, 

radi  pijú kávičky. 

Radi nás majú – pravda je, 

ich láska srdiečko zahreje. 

Desiatu nám robia do školy, 

aby sme hladní neboli. 

Pomáhajú robiť úlohy, 

by sme hlúpi neboli. 

Stále sú na nás dobré a milé, 

aj keď nie vždy si to zaslúžime. 

 

Lujza a Jurko z III.A 

 

 

 

 

 

 

 

Matematické súťaže 
 

V tomto školskom roku sa žiaci 3. a 4. ročníkov zapojili do riešenia Pytagoriády. 

Čo je to Pytagoriáda? Matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov 

rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa 

prideľujú príslušné body. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali 

nižšie kolo súťaže. 

 

Školského kola sa zúčastnilo 16 tretiakov a 18 štvrtákov. 

Úspešní  III.A Kvasna, Komžíková, Chromiak, Filipovič 

               III.B Jančovič, Boháčik, Tavačiak 

               III.C Gálisová, Sochanová, Beráková, Kluková 

               IV.A Drugová 

               IV.B Gutten, Babinský, Marko, Kováč 

               IV.C Kovalčík, Kolečková, Tryznová, Valent 

 

Do okresného kola vybrali 1 tretiaka – Kvasnu a 2 štvrtákov – Holečkovú a Kovalčíka 

Úspešní : Kvasna Juraj – 1. miesto medzi tretiakmi 

                Holečková Martina – 14. miesto medzi štvrtákmi 

 

 

 



Minihádzaná 

 
V júni sa žiaci 1. stupňa zúčastnili posledného turnaja v minihádzanej v tomto školskom roku v ZŠ 

vo Vlkanovej. Našu školu reprezentovali dve družstvá.  

Tretiaci a jeden druhák aj napriek tomu, že nevyhrali ani jeden zápas, podali výborné výkony, naučili 

sa mnoho nových vecí a získali skúsenosti, ktoré budú môcť využiť na turnajoch organizovaných 

v budúcom školskom roku.  

Družstvo štvrtákov si po výborných  výkonoch vybojovalo opäť strieborné medaily. Víťazom turnaja 

sa stalo družstvo ZŠ Sitnianska A, na treťom mieste sa umiestnili s rovnakým počtom bodov ZŠ 

Vlkanová a ZŠ z Revúcej, štvrtá skončila ZŠ Sitnianska B. Turnaj mal 

vysokú úroveň a všetky družstvá bojovali fair-play.  

 

Našu školu reprezentovali:  

 
L. Beňáková, E. Durajová,  
P. Floch, D. Valent, S. Duraj, 
M. Holečková, O. Zachar,  
J. Snopko, S. Kunzová,  
T. Kubicová, J. Kvasna,  
T. Steiniger, M. Šuna,  
J. Jančovič, P. Žiak 

 

 

 

 

 

 

Bystrianska jaskyňa 

 

V utorok 31.5.2016 sme spolu s III. B navštívili Bystriansku jaskyňu. 

Nastúpili sme do autobusu a hneď sme mali všetci v ušiach slúchadlá, aby 

nám ubehla cesta rýchlejšie. Po príchode pred jaskyňu sme sa najedli, napili 

a nakúpili suveníry. Konečne sme vošli do jaskyne. Bola mi trochu zima, ale 

to nevadilo. Keď sme prešli pár metrov, pani sprievodkyňa nás privítala 

takýmito slovami: „Vitajte v Bystrianskej jaskyni! Túto jaskyňu zdobí 

kvapľová výzdoba a z 28 sa tu nachádza 13 druhov netopierov. Prespávajú tu 

od októbra do apríla a v máji vylietajú za potravou. Keď spia, údery srdca sa 

im znížia na 4 údery za minútu, keď odletia za potravou, tep srdca za minútu sa im zrýchli na 500 až 800 

úderov. Ich spánok sa odborne nazýva HYBERNÁCIA.“ 

Keď sme vstúpili do KLENOTNICE milá pani sprievodkyňa nám ukázala troch krokodílov visiacich 

dole hlavou, trpaslíkov, lebku zvieraťa a malú a veľkú PAGODU. Vysvetlila nám, že kvapeľ visiaci  

zo stropu je STALAKTIT a ten čo rastie zdola je STALAGNIT a keď sa spoja, je to STALAGNÁT. Potom 

nám ukázala jednu z troch priepastí, sedem oblúkov a sedem komínov, stopu YETTYHO a ČERTA, ktorý 

ho vraj naháňal. Na mieste vchodu do liečebne pre detičky sme sa spolu odfotili. Na konci prehliadky bola 

na strope jaskynná HOLUBICA. Keď sme vyšli z jaskyne, pani učiteľka nám povedala, čo budeme robiť. 

Niektorí si ešte dokúpili darčeky pre blízkych a ja som si kúpila značku Bystrianskej jaskyne.  

Cestou späť som zasa počúvala hudbu zo slúchadiel. Bolo to úplne super! Chcela by som si to 

zopakovať ešte raz.        

Adelka z  III.C 

 



Stretnutie s bývalými zamestnancami našej školy 
 

V priestoroch školskej jedálne sa uskutočnilo milé podujatie – posedenie s bývalými 

zamestnancami našej školy. 

Našich zaslúžilých kolegov privítal pán riaditeľ Peter Zlevský, ktorý sa im 

poďakoval za učiteľskú prácu a zároveň poprial ešte pevné zdravie. Po ňom sa predstavili 

básňami, literárno-hudobným pásmom deti zo školského klubu a prekrásnym 

spevom Andrejka Snopková z 8.C. 

Stretnutie pokračovalo ďalej rozhovormi a spomienkami na veselé chvíle „prežité 

pred pár rokmi“. 

 

 

 

 

 

Potulky Banskou Bystricou – Matejov dom 
 

V stredu na Deň detí sme boli v Matejovom dome. Najprv sme prišli do malej miestnosti, v ktorej 

nás privítala pani sprievodkyňa. Zaviedla nás po točitých  schodoch do miestnosti, v ktorej nám pustila film 

o minulosti Banskej Bystrice. Po pozretí filmu nás rozdelili na dve skupiny. Jedna bola III.C a druhá sme 

boli my – III.B. Prechádzali sme cez miestnosti, v ktorých sa nachádzali rôzne kľúče, obrazy bohatých 

predstaviteľov mesta z minulosti a umelcov. Videli  sme domy, aké si stavali Slovania. V jednej miestnosti 

bola truhlica s 12 nádobami, kde vhadzovali guličky, ktorými sa hlasovalo, kto sa stane richtárom. Krásna 

bola richtárova kancelária, volebná miestnosť, predmety, ktoré sa používali 

v domácnosti -  príbory, mince, nádoby, remeselnícke náradie a staré zdobené 

kachle. V ďalšej miestnosti bola ruka s mečom, ktorú vykladali vonku, keď 

prišiel kat a bola poprava. Bola tam aj plechová zástava so znakom mesta, 

ktorá sa vykladala, keď boli trhy. Súčasťou je aj bašta, v ktorej boli drevené 

postavy, ktoré stvárňovali Svätú rodinu. Bolo tam aj staré kňazské rúcho, ktoré 

sa nám viac páčilo, ako to dnešné. V poslednej miestnosti boli šperky, 

náušnice, náhrdelníky, prstene a iné veci. Návšteva sa nám veľmi páčila.  

Po skončení prehliadky sme išli na námestie, kde nám pani učiteľky ukázali 

najvýznamnejšie historické budovy a pamiatky mesta.  

Ďakujeme pani učiteľkám Hýsekovej a Kybovej, že nás zobrali na túto 

exkurziu.      

Žiaci III.B 

 

 

 

 

Polepetko 
 

K príležitosti oslavy Dňa detí sme boli v divadle. Predstavenie bolo o chlapcovi, ktorý sa 

volal Polepetko, lebo všetky slová poplietol. Ani vlastná mať mu nerozumela. 

Jedného dňa sa ho mama spýtala, čím chce byť. Odpovedal, že 

princeznou. Polepetko sa vybral do sveta a stretol čarodejníka Rumburaka, ktorý 

sa narodil z Kinder vajca. Vďaka čarovnému plášťu sa dostal do kráľovstva, kde 

stretol princeznú. Rumburak jej ukradol čarovný prsteň, ktorý sa Polepetkovi 

podarilo získať. Trikrát ho otočil, vďaka čomu bola princezná úplne popletená. 

Predstavenie sa ale skončilo krásnou svadbou. Bolo to veľmi humorné, s peknými 

pesničkami, talentovanými hercami a s rozprávkovým koncom, kde dobro zvíťazilo 

nad zlom. 

 

Sandrika zo 4.C 

 



Harmanecká jaskyňa 

 
Na Deň detí sme sa všetci štvrtáci veľmi tešili, lebo sme išli na výlet do Harmaneckej jaskyne.  

K jaskyni viedol náučný chodník dlhý 1,5 km. Bola to naozaj dlhá cesta. Pre niektorých to bolo 

náročné, no spoločne sme to zvládli. Jaskyňou nás 

sprevádzala pani sprievodkyňa, ktorá nám 

porozprávala o jej vzniku, o kvapľoch, ktoré 

pripomínajú rôzne veci, napr. Bojnický zámok, 

sochu Číňana, zamrznutý vodopád, sochu Ľudovíta 

Štúra, rozliate kakao. Videli sme aj jazierka, kde 

boli mince, ktoré tam návštevníci hodili  

pre šťastie. V jaskyni sme spolu prešli 1 024 

schodov. Nakoniec sme si na pamiatku pokúpili 

krásne suveníry. 

Prehliadka bola veľmi zaujímavá. Výlet sa 

nám veľmi páčil, všetci sme boli spokojní. 

 
Rebeka, Duško a Oliverko zo 4.C a Dominika zo 4.B 

 

 
 

Futbalový zápas ŠKD 
 

V krásnom zápase plnom výborných výkonov, vydarených akcií a bohatom na góly zvíťazilo 

družstvo LEVOV nad TIGRAMI  8:4. Bol to vyrovnaný zápas, no družstvo Levov malo v bráne výborného 

brankára Timoteja Maľu, ktorý družstvu Tigrov (hlavne Peťovi Žiakovi) zmaril niekoľko vyložených 

gólových príležitostí a tak sa veľkou mierou pričinil o víťazstvo svojho družstva. Najlepším strelcom zápasu 

sa stal Juraj Šťavina, ktorý skóroval po výborných prihrávkach Timoteja Cimermana. 

Za výborné výkony v zápase boli medailami odmenení títo hráči:  

Sloboda Leon 1.B, Holek Jakub 1.C, Lačný Lukáš 2.B, Žiak Peter 2.C, Maľa Timotej 2.A, 

Kvasna Juraj 3.A, Cimerman Timotej 3.A, Šťavina Juraj 4.A 

MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za krajšie prostredie 
 

Naša Zem je náš domov, preto sme ju povinní chrániť a zveľaďovať. Sú 

však aj takí, ktorí ju naopak ničia. Z tohto dôvodu sa aktívni občania z Uhliska 

pod záštitou pána primátora rozhodli svoje okolie vyčistiť. Ani naši klubkáči 

neostali bokom a usilovne zbierali všetky nečistoty okolo rybníka. Takto spolu 

kúsok po kúsku urobíme svet krajší. 

Za našu dobre vykonanú prácu, nás pán primátor odmenil sladkou 

odmenou. 

EO 

 



Maľovaný chodník 
 

22. marec -  Svetový  deň vody, si deti v ŠKD aj tento rok pripomenuli 

kresbou na chodník. 

Vytvorili zaujímavé diela, ktoré upozornili na fakt, že voda je najdôležitejšou 

zlúčeninou na zemskom povrchu. 

 

Vedeli ste, že :   

- 2/3 nášho tela tvorí voda?  

- Štvrtina obyvateľov našej Zeme má nedostatok pitnej vody? 

- 80 % chorôb na svete súvisí s kvalitou vody, alebo jej nedostatkom? 

EŠ 

 

 

 
Štafeta priateľstva prvákov a predškolákov 

 

Už sa stalo tradíciou, že sa niektorých akcií klubkáčov 

zúčastňujú aj predškoláci z MŠ na Starej  tehelni. Budúci prváci 

sa veľmi tešia na svojich kamarátov - školákov, aby si zmerali 

sily. Tak sa stalo aj 23. mája, kedy  zmiešané družstvá 

chlapcov a dievčat z materskej školy bežali štafetový beh  

s družstvom žiakov prvého ročníka. Nakoniec vyhrali prváci, 

ale deti z MŠ sa taktiež nedali zahanbiť. Keďže bol krásny 

slnečný deň, 250m okruh si spolu zabehli všetci prváci 

a škôlkári.  

Súťažiaci získali sladké odmeny a mladších kamarátov sme potešili 

omaľovánkami. Deťom sa štafeta a beh priateľstva  veľmi páčil. 

VA 

 
 

Olympijsky festival žiakov I. stupňa 
 

Začiatkom júna sa na našej škole uskutočnil Olympijský festival, na ktorom sa zúčastnili športovci 

piatich škôl. Všetci zúčastnení si vyskúšali atmosféru olympijských hier, ktoré začínajú olympijskou 

hymnou, nesením olympijského ohňa a vlajky a sľubom športovcov a rozhodcov. Následne sa začali súťaže: 

beh na 50 m, skok do diaľky, vybíjaná dievčat a futbal chlapcov.   

Získali sme veľa medailí, čomu sa najviac tešili naši žiaci.  

MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osobnosti Liptova 

 
Ani si neviete predstaviť, ako veľmi som sa tešila na túto exkurziu nielen preto, že bolo hmlisto a ja 

som mala dôvod konečne sa ukázať v novej koženej bunde, ale aj preto , že ma to celkom chytilo. 

,,Štúrovci“ - všetky tie klebety a fakty.  

Keď sme dorazili do Liptovského Mikuláša, privítala nás príjemná nízka pani originálne oblečená... 

pôsobila tak ,, ECO“. Previedla nás expozíciou rozkvetu Liptovského Mikuláša a jeho históriou. Keď sme 

vošli do úzkej chodbičky, zbadala som okno maľby. Na stenách boli vystavené drevené sochy, ani jedna 

však nemala obidve ruky. Nasledovala  časť venovaná Jánošíkovi najväčšom národnom hrdinovi všetkých 

čias.  Zarážajúce bolo, že ani jedna legenda nebola pravdivá ..?! Videli sme hák, na ktorom ho obesili , oblek 

legendami opradený, historické kresby a podobizne. Presunuli sme sa do miestnosti v skratke ukrývajúcej 

život Janka Kráľa a jeho rodiny. Po vstupe cez nízke dvere ma oslovila skutočne krásna posteľ- nadýchané 

vankúše a periny,  prikrývka s kvetovým vzorom a ručne vyrezávané motívy na bočniciach postele. ,,V takej 

by sa ale spalo!“ Všetci si posadali na vankúše a počúvali pôsobivý výklad panej. Prednášajúca nám nášho 

revolucionára predstavila v svetle, ako ho nikto nepoznal, jeho cestovanie, ťažkú prácu, väznice, tmavé 

i svetlé chvíľky života... Bolo to naozaj pozoruhodné. Prešli sme do ďalšej, tretej izby, v ktorej bol ukázaný 

obedový príborník i servis viažuci 

sa vzhľadom aj srdcom k Jankovi 

Kráľovi. Keď sme vyšli von na 

čerstvý vzduch, bola som rada, že 

sa môžem nadýchnuť sviežeho 

vánku, no v pamäti sa mi uchovali 

spomienky na dobovú expozíciu, 

dávny život i čo to o nás  

Slovákoch, odkiaľ sme.. z kadiaľ 

pochádzame.. . 

 Na všetky tieto otázky už 

poznám odpovede a je to tam, kde 

je môj domov, moja vlasť... 

Neviem sa dočkať kedy sa sem 

vrátim. 

 
 

Majáles         

 

Tak ako po uplynulé roky, zorganizovali šikovní rodičia a učitelia dopoludnie plné zábavy a súťaží 

pre všetky deti, a to nielen z Uhliska. Tento ročník bol už v poradí 16. a niesol sa v cestovateľskom duchu. 

Okolie školy sa zmenilo na cestu okolo sveta, na ktorej sa deti mohli zoznámiť s rôznymi krajinami. Po 

folklórnom programe súboru Matičiarik deti vyzdobili „májku“ a mohlo sa začať so súťažami. Každé dieťa 

po úspešnom absolvovaní všetkých stanovísk získalo sladkú odmenu. Na záver si z tomboly šťastlivci 

odniesli hodnotné darčeky. Môžeme už len skonštatovať, že ďalší vydarený majáles je za nami a tešíme sa 

na ďalší rok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čítaš, čítam, čítame 

 
Chcete vedieť ako čítajú naši siedmaci? My sme sa to dozvedeli tak, že sme vybrali 15 žiakov a 

každý z nich čítal minútku a tu sú výsledky: 

1. miesto - 7. B  323 riadkov  

2. miesto - 7. C   283 riadkov 

3. miesto - 7. D   252 riadkov 

4. miesto - 7. A  246 riadkov 

                                                   Víťazom gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

EURÓPA V ŠKOLE 

 

ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI - to bolo motto 63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA 

V ŠKOLE. Viazalo sa k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 

2016 Európska Únia. Súťaž sa skladala z dvoch častí- literárnej a výtvarnej. Víťazné práce zo školského 

kola postúpili do okresného kola. Víťazkou vo výtvarnej časti sa stala A. Burianová z 8.B, ktorej práca 

postupuje do celoslovenského kola, v literárnej časti bola ocenená práca H. Račákovej zo 6.C.  

 

 

 

 

 

EXKURZIA ORAVA 

 

Jedného krásneho slnečného dňa sa žiaci ôsmych tried zišli pred školou a vyrazili na výlet.     

Cesta ubehla veľmi rýchlo a kým sme sa nazdali, stáli sme pred Oravským múzeom Pavla Országha 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Po prehliadke sme ďalej pokračovali v exkurzii. Po chvíli cesty sme sa 

ocitli pred Oravským hradom. Hneď nás všetkých zaujal. Keď nás po ňom pani sprievodkyňa previedla, boli 

sme milo prekvapení. Je naozaj nádherný! Príchod domov dopadol bez problémov.      

Exkurzia sa nám veľmi páčila a určite by sme si ju radi zopakovali.  

Žiaci ôsmeho ročníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hokejové derby žiakov športových tried 
 

V máji Aréna Barani privítala žiakov z košickej Základnej školy Považská 12. V priateľskom 

hokejbalovom zápase si zmerali sily žiaci 5. a 8.ročníka. V súboji naši piataci podľahli Košičanom, ale česť 

našej školy zachránilo družstvo ôsmakov, ktorí porazili rovesníkov z Košíc. Primátor Ján Nosko prispel na 

rozvoj športu košickej základnej škole sumou 500 eur, postaral sa o úvodné buly a časť zápasu bol 

dozorujúci lekár na striedačke hostí.  

 

 

 

Literárna  exkurzia - Liptovský Mikuláš 
 

V daždivé aprílové ráno sa žiaci 6.B a 6.D triedy spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka vybrali  

na literárnu exkurziu na Liptov.  

Prvou našou zastávkou bola Závažná Poruba – rodisko básnika Milana Rúfusa. Vystúpili sme priamo 

pred jeho rodným domom a začali sme s prehliadkou izieb, v ktorých bolo  pôvodné zariadenie.  Na stenách 

sa nachádzali staré foto - grafie Rúfusových rodičov, v policiach mnoho kníh. Dozvedeli sme sa nové 

a zaujímavé infor-mácie o živote  básnika, jeho rodine aj o literatúre. Mohli sme sa pozrieť aj na povalu 

domu, kde sa často konajú literárne besedy. 

        Ďalej pokračovala naša cesta do Liptovského Mikuláša. V mestskej  časti Vrbica je Dom Martina 

Rázusa a práve ten sme navštívili. Doplnili sme si vedomosti z vyučovacích hodín literatúry o spisovateľovi, 

politikovi, evanjelickom farárovi, ktorý pôsobil a je aj pochovaný na cintoríne v Banskej Bystrici. Lektorka 

nám porozprávala o celej Rázusovej rodine  – hlavne o sestre, spisovateľke Márii Rázusovej - Martákovej, 

pretože aj jej bola venovaná časť výstavy v Rázusovie dome. 

Vedomosti o Milanovi Rúfusovi a Martinovi Rázusovi, ktoré sme získali z literárnej exkurzie, 

využijeme aj vo vyšších ročníkoch. 

 

 

 



Naučme deti športovať 
 

8. mája sa konal 2. ročník zaujímavej športovej akcie  

na podporu detí trpiacich detskou mozgovou obrnou (DMO). Aj 

v tento deň sa v športovom areáli našej základnej školy zišlo 

veľké množstvo vynikajúcich športových osobností, ktoré prišli 

podporiť túto akciu. Deti sa nielen stretli so svojimi športovými 

idolmi, ale mohli aj absolvovať rôzne aktivity a otestovať si 

hravou formou svoje telesné schopnosti. Po absolvovaní 

jednotlivých disciplín ich čakala v cieli sladká odmena a diplom. 

Tí šťastnejší si odniesli domov aj hodnotné ceny z tomboly. 

Všetci ale odišli spokojní, obohatení o nové zážitky a dobrým 

pocitom, že svojou troškou prispeli na dobrú vec. Podarilo sa 

vyzbierať 4 025 eur, ktoré odovzdali občianskemu združeniu 

NOŽIČKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olympijský festival detí a mládeže 

V stredu 25. máj sa športový areál ZŠ Golianova stal dejiskom obľúbeného športového dňa  

pre žiakov druhého stupňa jedenástich základných škôl v B. Bystrici. Po slávnostnom úvode sa mladí 

športovci rozišli na svoje stanovištia . Súťažilo sa v rôznych atletických disciplínach (beh, skok do diaľky, 

štafeta..), vybíjanej, basketbale, futbale a florbale. Našou najsilnejšou disciplínou bola atletika. Žiaci 

z GOLIANKY sa postavili na stupienok víťazov pri viacerých disciplínach. Medzi najšikovnejších atlétov 

patrili M. Pisarovič a A. Babothyová. Naši žiaci nesklamali a vo florbale obsadili prvé miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veľkonočná ikebana 

Tradične, ako každý rok pred Veľkou nocou, sa uskutočnila na našej škole prehliadka šikovnosti 

a zručnosti našich žiakov - Veľkonočná ikebana. Nápadité a precízne spracované aranžmá skrášlili na jeden 

deň vestibul školy a pripomenuli nám blížiace sa sviatky jari. 

 

 

23.3.2016 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo veľkonočnom aranžovaní. Vo vyrovnanej 

konkurencii  banskobystrických škôl a okolia, sa naši žiaci umiestnili na prvých troch miestach.  

M.Šotíková 6.D – 3.miesto v kategórii ml. žiaci, A. Martinec  8.B– 1.miesto v kategórii st. žiaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POTULKY STREDOVEKOU BANSKOU BYSTRICOU 
 

6.6. 2016 – tento dátum sa zapísal na Základnej škole Golianova 8 ako  6. ročník projektu 

z regionálnej výchovy pod názvom Potulky stredovekou Banskou Bystricou. 

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s učiteľmi premenili školu na temný stredovek. Učebne sa zmenili 

na divadelné scény. A tak žiaci nižších ročníkov mali možnosť sledovať voľbu richtára, privítali v Hradnom 

areáli Mateja Korvína, pozorovať kruté mučenie. V kuchyni u Juraja Thurzu sa zúčastnili jeho hostiny. 

Videli cech pekárov, ale aj baníkov zo Španej Doliny a ich namáhavú prácu . V dobových kostýmoch ich 

pozdravil Juraj Thurzo a Jakub Fugger. Dievčatá a chlapci si prišli na svoje pri stredovekej módnej 

prehliadke. Veľa sa dozvedeli od lesníkov. 

Scenériu stredoveku doplnili workshopy venované výrobe hlinených domčekov, šperkov, hlinených nádob. 

Na vonkajších stanovištiach v areáli školy boli žiaci svedkami rytierskeho súboja, pri lukostreľbe poľovali 

na stredoveké zvieratá, u sokoliarov  spoznávali dravce.   

Všetci na Golianke sme sa presunuli na niekoľko hodín do minulosti. Spoznali sme nespoznané.  

Za spoluprácu ďakujeme Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici. 

Sme radi, že naše pozvanie prijali aj významní predstavitelia mesta. Aj s nimi sme sa mohli podeliť 

o zážitky a emócie, ktoré nás sprevádzali v tento deň. 

 

                      Alena Ratkovská 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

jún 2016 

ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 

 


