
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV 

 

Naši mladší kamaráti, 

predškoláci z MŠ Na Starej tehelni 

a MŠ 9. mája navštívili v marci 

našu ZŠ, aby na chvíľku „nakukli“ 

ku prvákom v 1.A, 1.B, 1.C triede, 

a tak si po prvýkrát vyskúšali 

školské lavice. Na túto výnimočnú 

návštevu sa tešili všetky deti, 

pretože byť na skutočnej 

vyučovacej hodine v škole je pre 

nich veľkým dobrodružstvom.  

Pani učiteľky spolu so 

svojimi prváčikmi predviedli, ako 

sa vyučuje zábavným spôsobom na hodine matematiky, predstavili škriatka Hupsa, ktorý im pomáha písať 

nové písmená, čítať Hupsove príbehy... a to všetko prostredníctvom interaktívnej tabule. 

Odvážnejší predškoláci pracovali spolu s prváčikmi. Pozorne pozerali vôkol seba, aby im nič 

neuniklo. Po skončení vyučovacej hodiny si všetky deti navzájom odovzdali darčeky. Malí kamaráti sa 

veľmi tešili, že sa v septembri vrátia opäť do našej školy... ako noví prváci. 

 

Podobnú návštevu absolvovali aj rodičia budúcich prváčikov so svojimi ratolesťami v ďalšom týždni. 

Navštívili viaceré triedy, kde si pozreli prácu na interaktívnych tabuliach, ukážky výučby rôznych hodín - 

matematika, slovenský jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova... Prezreli si školskú 

jedáleň, športový areál a pán riaditeľ im odpovedal na ich zvedavé otázky. Veríme, že ich naša škola zaujala 

a v septembri sa spolu stretneme. 

VA, DD 

 

Čitateľský maratón 

 

Na hodinách čítania sme si spoločne pripomenuli marec – mesiac knihy, všetci žiaci sa v malej 

telocvični zapojili do čitateľského maratónu. Čítanie najviac zaujalo našich najmladších prváčikov, ktorí sa 

ho zúčastnili po prvýkrát. Starší kamaráti im ukázali, že keď 

budú poctivo trénovať čítanie, budú vedieť aj oni tak pekne 

čítať.                                        

JK 

 

 
 

 

 

 

 



 

Deň vody 
 

Čo to kvapká z kohútika? Á, to je iba voda! Pozor, pozor milé 

deti! To nie je iba hocijaká voda. To je živá voda. Dáva život všetkému 

okolo nás,  aj nám. Bez vody by nebola naša Zem taká krásna. A preto si  

každoročne 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Naši klubkáči si 

tento deň pripomenuli tým, že kriedami na asfalt vyčarili tie najkrajšie 

podoby vody. 

 

 

 

 

 

Morena, Morena... 
 

Vždy, pred Veľkou nocou si pripomíname ľudovú 

tradíciu ,,vynášania Moreny“. Pripravíme si veľkú bábku 

vyrobenú zo slamy, oblečenú do kroja a ozdobenú farebnými 

stuhami. Predstavuje zimu, s ktorou sa chceme rozlúčiť 

a privolať tak čo najskôr jar, jar plnú slnečných lúčov a farieb 

prírody. 

 Dlhý sprievod a piesne o Morene a Smrtnej nedeli sa 

niesli celým Uhliskom. Na moste sme Morenu podpálili 

a hodili do Hrona, aby ju odniesol ďaleko - ďaleko... Tak ako 

zimu, ktorá síce bola tento rok krásna a bohatá na snehovú 

prikrývku, no už sa veľmi tešíme na krajšiu, voňavejšiu 

a farebnejšiu jar.  

        

    MT 

 

 

 

Zdobenie veľkonočného stromu a hľadanie 

vajíčok  
 

V mesiaci apríl, pred Veľkou nocou sme v našom 

ŠKD hľadali veľkonočné vajíčka. Farebné vajíčka boli 

poskrývané azda v každom kúte nášho školského dvora 

a každé oddelenie ich malo za úlohu nájsť v čo najkratšom 

čase. Túto aktivitu sme všetci absolvovali s úsmevom na 

tvári a v plnom nasadení. Všetci „pátrači“ boli bohato 

odmenení.  

VŠ 

 

 

 

 

 

 

 
 



Deň Zeme 
   

Deň Zeme je sviatok našej planéty. Planéty, ktorá dáva život ľuďom, živočíchom a rastlinám. Ľudská 

rasa je najinteligentnejší druh, ktorý na tejto planéte žije, ale niekedy to tak nevyzerá, pretože pomaly ničí 

všetko krásne a potrebné, čo nám Zem ponúka. Už veľa živočíšnych a rastlinných druhov vymrelo kvôli 

ľudskej bezohľadnosti. My ľudia potrebujeme prírodu viac ako ona nás, a preto by sme sa mali o ňu starať 

a chrániť ju.  

Učíme sa ako šetriť energiou, ako recyklovať a triediť odpad a tým prispievať k ochrane životného 

prostredia. Je veľmi dôležité starať sa o svoje okolie kde bývame, kde chodíme do školy.     

AH 

 

Naša milá planéta ZEM! 
K Tvojmu sviatku Ti prajeme všetko najlepšie, 

aby si bola zdravá a čistá a hlavne,  

aby si Ťa ľudia vážili  a bola si šťastná! 

Sľubujeme, že Ťa budeme chrániť!                                                                                               
 Žiaci II.C 

 

 

Na Divokom západe... 
  

 ...taký bol názov 17. ročníka Majálesu, ktorý sa konal 8. mája v našej 

základnej škole. Veľká vďaka patrí šikovným pani učiteľkám a rodičom 

v spolupráci s OZ Uhlisko, za organizáciu tejto už tradičnej a hlavne u detí 

obľúbenej akcie. 

 Slávnostnú časť otvorili svojim spevom a tancom deti z detského 

folklórneho súboru Matičiarik. Spolu s pánom riaditeľom potom postavili 

,,máj“ ozdobený farebnými stužkami. A mohlo sa začať súťažiť. 

 V areáli školy boli pripravené rôzne stanovištia s indiánskym 

motívom a deti sa za malú chvíľu preniesli v čase do Divokého západu. 

Chlapcov asi najviac potešili pištoľníci, lov bizóna, krotenie mustanga, či 

hod lasom. Dievčatá si prišli na svoje pri indiánskych tancoch, zapletaní 

vrkôčikov a výrobe náramkov priateľstva. Ale aj hľadanie zlata, útek zo 

zajatia, stretnutie so Šamanom, plavba po divokej vode, bojové maľovanie 

na tvár či výroba indiánskej čelenky sa stretlo u detí a ich rodičov s veľkým úspechom. 

 V škole prebiehal indiánsky trh – burza športového materiálu, kde si bolo možné zakúpiť napr. 

kolobežky, bicykle, kolieskové korčule, prilby, chrániče a iné športové potreby. V cieli čakalo na malých 

indiánov po splnení všetkých úloh sladké prekvapenie. Nechýbala ani indiánska hudba, obľúbená tombola 

a občerstvenie. Dokonca aj počasie bolo ukážkové a domov sa všetci určite vrátili s úsmevom na tvári, 

dobrým pocitom a s nezabudnuteľnými indiánskymi zážitkami. 

PŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnastický štvorboj 

 
Rovnako ako po iné roky, aj v tomto roku sa po triednych kolách uskutočnilo školské kolo 

Gymnastického štvorboja. V ňom sme vybrali družstvá detí, ktoré nás v jednotlivých kategóriách 

reprezentovali na okresnom kole v Podlaviciach.  

V krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo v našej škole, sme si zmerali sily s najlepšími gymnastami 

a gymnastkami z nášho kraja a podarilo sa nám to výborne. 

Našim úspešným žiakom gratulujeme k výbornej reprezentácii školy! 

 

 

 družstvo chlapcov A družstvo dievčat A družstvo dievčat B družstvo chlapcov B 

okresné kolo 1. miesto 1. miesto 2. miesto 4. miesto 

krajské kolo 2. miesto 2. miesto 2. miesto - 

 Jakub Holek 

Timotej Mala 

Leon Sloboda 

Samuel Ľupták 

Peter Stano 

Adela Rosputinská 

Hana Chriašteľová 

Nina Tomášová 

Sofia Ondiková 

Ema Hollá 

Nina Galátová 

Eliška Brašeňová 

Lilien Beňáková 

Natália Holeková 

Linda Trnovská 

Richard Surovčík 

Jakub Surovec 

Juraj Kvasna 

Dominik Valent 

Šimon Rusko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šplhúň 2017 

 
Šplh je jedným z historických olympijských športov. Telocvičňu  máme inú, ako dávny gréci, ale 

jednu vec majú dnešné deti  rovnakú: chuť pretekať a  zvíťaziť. Prvý môže byť len jeden, to platilo aj po dva 

štvrtky, keď sa v telocvični stretli víťazi triednych kôl súťaže  v šplhu.  

 

Výsledky sú nasledovné:  

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1.
 

ro
čn

ík
  

Sofia Bartková              1.C    

Daniel Béreš                  1.A 

 

 

Klára Pajgertová              1.C 

Martin Maslík                  1.C 

 

Nella Hýbelová             1.C 

Mathias Maruška          1.C 

2.
 

ro
čn

ík
  

Ivana Halgašová            2.A 

Jakub Haluška               2.C 

 

 

Ema Hollá                        2.C 

Adam Lehocký                2.A 

 

Pavlína Targošová        2.B 

Timotej Vozár              2.A 

3.
 

ro
čn

ík
  

Adela Rosputinská        3.A 

Lukáš Lačný                  3.B 

 

 

Laura Luptáková              3.A 

Jakub Surovec                  3.A 

 

Linda Sýkorová            3.C                 

Richard Surovčík          3.A 

4
. 

ro
čn

ík
  

Nina Galátová               4.C 

Braňo Kubáň                 4.A 

 

 

Dominika Máliková         4.A 

Tobias Danko                   4.C 

 

Natália Holeková          4.B 

Sebastián Wick             4.B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za krajšie mesto 
 

Aj tento rok sme sa zúčastnili akcie „Za 

krajšie mesto“. Našou úlohou bolo zbieranie 

odpadkov v školskom areáli. Spoločne sme 

vyzbierali osem vriec odpadkov. Žiaci sa na 

zbieranie odpadkov tešili a mali radosť, že sme 

spoločne prispeli k tomu, aby sme mali areál školy 

bez smetí. Takto žiaci dokázali, že si vážia prírodu, 

aj to, že smeti patria do koša.  

LD 

 

 

 

 

 

Deň matiek 
 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si  Deň matiek pripomenuli 

v nedeľu 14. mája.  

Byť mamou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je  špeciálny čas povedať  a 

poďakovať našim mamám, alebo vyrobeným darčekom vyjadriť ako ich máme radi, a čo pre nás 

znamenajú... Týždeň pred Dňom matiek  na I. stupni pracovala každá detská rúčka. Deti sa snažili vyrobiť 

ten najkrajší darček pre svoju maminu. 

 

A keď prišiel DEŇ... poďakovali... za lásku... starostlivosť... obetu... 

Ďakujeme maminky ♥ 

 

 

 
STRETNUTIE  S DÔCHODCAMI 

 

V máji zavítali do našej školy bývalí zamestnanci – kolegovia, ktorí  si užívajú zaslúžený dôchodok. 

Stretnutie, na ktoré sa každoročne všetci tešíme, sa stalo príjemnou tradíciou. V tomto školskom roku našich 

hostí čakalo milé prekvapenie. Mali možnosť nahliadnuť do súčasného  učiteľského života v podobe 

prezentácie, prostredníctvom interaktívnej tabule, ktorú pripravila p. učiteľka Majka Pýchová. To, ako učiteľ 

v súčasnej modernej dobe pracuje so žiakmi, ako využíva moderné technológie, bolo zaujímavým  

obohatením spoločného stretnutia. Nechýbal prednes i spev žiakov 3.A triedy s doprovodom  nádherných 

tónov huslí, ktorý vyčaril úsmev a pohodu prítomných kolegov. Všetkých srdečne privítal pán riaditeľ Peter 

Zlevský. Pani kuchárky sa postarali o výbornú večeru. Nechýbali spomienky na našu školu i poďakovanie za 

prácu učiteľov, ktorá je náročná a obetavá. Bývalí kolegovia  vysoko ocenili prácu terajších zamestnancov 

školy, ktorá je úspešná. Sú hrdí a šťastní, že patria do „rodiny na Golianke“. Tešíme sa  na stretnutie o rok.

            VA 



Zber papiera 
 

 

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

 

Najlepšie kolektívy     Najlepší jednotlivci 

 

 

5.D Dvonka Richard    715 kg 

5.A Kálus Tobias    630 kg 

5.A Sedliačik Michal 530 kg 

2.B Jonášová Ester 500 kg 

4.A Madošová Kristína    446 kg 

2.B Caban Šimon    433 kg 

2.B Dobrík Lukáš   407 kg 

5.A Valent Dominik 391 kg 

7.A Kopečný Matúš 351 kg 

1.C Karásková Viktória 345 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Počet kilogramov 

5.A              3 219,5 kg 

2.B              1 784,5 kg 

4.A              1 359,5 kg 

3.B              1 336,0 kg 

1.C              1 241,0 kg 

5.B              1 200,0 kg 

3.A              1 163,3 kg 

6.B              1 106,0 kg   

7.B 1 083,3 kg 

2.C              1 076,5 kg 



Svetový deň mlieka – kokteilový deň 
 

Ako za posledné roky býva na našej škole zvykom, aj tento tretí májový utorok sme si pripomenuli, 

aký veľký význam má pre nás mlieko. S pani vychovávateľkami sme si najprv porozprávali o význame 

mlieka, ktoré je súčasťou našej stravy od narodenia a následne sme ulahodili našim maškrtným jazýčkom. 

Okrem vyrábania rôznych mliečnych kokteilov, sme si tiež pripravili nepečený smotanový zákusok, ktorý 

pošteklil naše chuťové bunky.  

MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čokopríbeh 
 

Začiatkom mája sme nechali v ŠKD upustiť uzdu našim chuťovým bunkám 

a fantázii aj vďaka divadelnému predstaveniu pod názvom „O chlapcovi, ktorý 

hľadal vôňu čokolády“. Kamarát Martin Daniš, ktorý nám prišiel Čokopríbeh 

prerozprávať, nás do deja veľmi rýchlo vtiahol, až sme miestami strácali dych 

a brušká nás boleli od smiechu. Vôňa čokolády alebo náš krik privolal aj 

samotného pána riaditeľa, ktorý sa na predstavenie prišiel tiež pozrieť.   

MH 

 

 

 

 

 

 
 



Farebný týždeň 
 

V mesiaci máj sme počas celého týždňa chodili v ŠKD farebne oblečení. Deti za to získavali body 

a oddelenie s najväčším počtom bodov získalo spoločenskú hru do oddelenia a sladkú odmenu. Pondelok 

sme boli oblečení v červenom, čo symbolizovalo jablko. V utorok bola farba zelená, čo symbolizovalo 

hrušku. V stredu sa pani vychovávateľky a deti poobliekali do žltej farby, ako citrón. Vo štvrtok sme boli 

oblečení do modrej farby, ktorá pripomínala hrozno a posledný deň v piatok to bola farba oranžová, ktorá 

mala symbolizovať pomaranč. Deti a pani vychovávateľky všetkých oddelení boli veľmi snaživé, za to 

získali veľkú pochvalu. Môžeme už teraz povedať, že sa tešíme na budúci školský rok, kedy budeme zas 

môcť chodiť farebne oblečení podľa zadania.   

MR 

 

 

Noc v škole 

 
Prišiel 1. jún a ako každý rok aj teraz, tento deň patril nám – deťom. Náš sviatok bol ale oveľa lepší 

ako inokedy, pretože sme celá trieda netrpezlivo čakali na noc v škole. O osemnástej hodine sme sa stretli 

v triede. Nabalení chutnými koláčmi od našich mám, pripravení na spanie v telocvični. Na pleciach spacáky  

a v rukách vankúše. Na večeru sme si objednali pizzu, ktorú sme v jedálni zapili Mirindou. Keď sme si 

naplnili bruchá, peši sme sa presunuli na amfiteáter, kde premietali film Y.T. MIMOZEMŠŤAN. Musím sa 

priznať, že ja som tento film nikdy nevidel, no veľmi sa mi páčil. Aj keď bolo chladno, prežili sme to, veď 

sme otužilci. Po skončení filmu sme mali nočný presun Banskou Bystricou naspäť do školy. Svietili sme 

baterkami a bolo to super! Pred spaním sme to v škole ešte poriadne roztočili vankúšovou bitkou. Keď sme 

už boli v pyžamách a mali svieži dych – šup do spacákov. Zaspávali sme pri rozprávkach a v tom nás 

nastrašilo strašidlo. Noc bola krátka, ale super! Ráno sme sa naraňajkovali a išli do parku na preliezky 

a zmrzlinu. 

Ďakujeme pani učiteľke, že to s nami vydržala, budeme na to dlho spomínať. 

Adamko zo 4.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bystrianska jaskyňa 

 
Dňa 1.6. na MDD sme navštívili Bystriansku jaskyňu. Cesta zo školy do obce Bystrá nám v autobuse 

ubehla veľmi rýchlo. Pred vstupom do jaskyne sme sa ešte obliekli, aby nám v jaskyni nebola zima. Pani 

sprievodkyňa, ktorá nás čakala pred jaskyňou, nás sprevádzala počas celej prehliadky. Oboznámila nás 

s históriou a prírodnými pomermi jaskyne. Dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavých vecí – kto jaskyňu 

objavil, akú má dĺžku, aká je v nej teplota vzduchu, koľko je v nej priepastí, čo sú stalagmity a stalaktity, ale 

aj to, koľko druhov 

netopierov v nej žije. Vďaka 

pani sprievodkyni, našej 

predstavivosti a fantázii sme 

videli aj čertove kopyto, 

odtlačok snežného muža 

Yetiho, či krokodíla... O 

sieni, v ktorej sa liečia choré 

detičky, nám pani 

sprievodkyňa len rozprávala, 

navštíviť sme ju nemohli. Po 

prehliadke jaskyne sme si 

kúpili na pamiatku rôzne 

suveníry. 

Žiaci II.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá kraja žiačok vo florbale 
 

Dňa 16.3.2017 sa v ŠH v Detve konali Majstrovstvá kraja základných škôl vo florbale. Naše dievčatá 

prešli celým turnajom bez prehry, vo všetkých zápasoch zvíťazili a stali sa majsterkami kraja, keď si 

zároveň vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska do Liptovského Mikuláša. O tento krásny úspech sa 

pričinili tieto hráčky:   

Matejková (kapitánka družstva), Styková, Kvarteková, Koniarová, Petrovičová, Babothyová, Burianová, 

Beňaková, Donovalová ( brankárka ), Kunkelová, Kovárová. 

 
 

 

Majstrovstvá kraja žiakov v hádzanej 
 

Dňa 15.3.2017 sa v ŠH v Detve uskutočnili Majstrovstvá kraja základných škôl v hádzanej. Žiaci 

našej školy vyhrali suverénnym spôsobom svoju skupinu a do semifinále postúpili z prvého miesta. V ňom 

narazili na zdatného súpera a neskoršieho víťaza tohto turnaja, ZŠ z Lučenca. Naši žiaci bojovali, ale 

v tomto zápase sa nám odvrátila šťastena a hoci sme mali oveľa viac streleckých pokusov a ešte 1 minútu 

pred koncom sme vyhrávali o gól, nakoniec sme tento zápas prehrali a bojovali len o konečné tretie miesto. 

V  zápase o bronz sme suverénnym spôsobom porazili družstvo ZŠ zo Bzovíka.  

ZŠ Golianova reprezentovali: 

Donoval Oliver, Fajfer Patrik, Jamrich Mário, Kandra Lukáš, Kováčik Peter, Drzewiecky Michal, Legiň 

Jakub, Rusko Šimon, Svitek Róbert, Tomčík Jakub, Valent Dominik 

 

                                                                                               Monika Kollárová 



Veľkonočná ikebana 
 

Znovu k nám zavítala jar a s ňou aj Veľká noc. Je to čas, kedy si skrášľujeme svoje okolie, ale najmä 

príbytky. Tradične sa v našej škole konala súťaž vo veľkonočnom aranžovaní. Súťažili žiaci druhého stupňa 

a opäť nesklamali. Vytvorili nádherné dielka, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli. Súťažilo sa 

v dvoch kategóriách 4.-6.ročník a 7.-9.ročník. Víťazi postúpili do okresného kola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo veľkonočnej ikebany 
 

Vo vynovených priestoroch Robotníckeho 

domu sa uskutočnilo 10.4.2017 okresné kolo vo 

veľkonočnom aranžovaní žiakov základných škôl. 

Našu školu reprezentovali víťazi školského kola A. 

Martinec 9.B, M. Škamla 7.A, M. Fedor5.A, R. 

Tryznová 5.B. Prví traja menovaní sa umiestnili na 

prvých miestach a odnieslisiokrem diplomov aj vecné 

ceny.  Blahoželáme! 

 
 

 
 

 

Futbal žiaci OK v malom futbale, 28.4.2017 
 

Žiaci našej školy, ZŠ Golianova, si v malom futbale vybojovali spomedzi  všetkých základných škôl 

nášho obvodu výborné 2. miesto a prebojovali sa na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12.5.2017 v Tami 

aréne v Banskej Bystrici. O tento úspech sa pričinili: Kováčik P., Kandra L., Hrnčiarik J., Hudcovič V., 

Hronec P., Bosman A., Bezděka M., Lasheen M., Svitek R. a Zaťko R. 

 

 

 

Futbal žiačky OK v malom futbale, 2.5.2017 
 

Mladšie žiačky našej školy, ZŠ Golianova, sa po výborných výkonoch v Okresnom kole v malom 

futbale prebojovali do Krajského kola, ktoré sa uskutoční 19.5.2017 v Tami aréne v Banskej Bystrici. 

O tento úspech sa pričinili: Beňáková L., Donovalová E., Baculíková L., Janeková N., Babčanová K., 

Žiaková Z., Gálisová Z., Vrbická K. 



ZŠ Golianova žiari hokejovým úspechom 
 

 

3. máj 2017. Von bolo sychravé počasie, no našu školu rozžiarilo slnko šťastia. V tento deň sme boli 

ozaj všetci šťastní. Vrátili sa naši bývalí žiaci, dnes už veľké hokejové pojmy. Priniesli nám ukázať Pohár 

Vladimíra Dzurillu. S veľkým aplauzom sme vítali trénerov V. Országha, R. Zedníka, držiteľa StanleyCupu 

M. Handzuša, kapitána mužstva T. Surového, M. Češíka, P. Lampera, M. Luntera, M. Rotha a vedúceho 

družstva M. Škamlu. Škoda, že pre svoje reprezentačné povinnosti neprišli T. Zigo a T. Matoušek. Naša 

škola je hrdá na týchto našich bývalých žiakov, ktorí po prvýkrát v histórii Banskej Bystrice pomohli získať 

titul majstra Slovenska v hokeji. Prežili sme s nimi nezabudnuteľné chvíle. Stali sa pre nás  veľkým vzorom. 

Chlapci, ďakujeme vám za majstrovský titul. 

Mgr. B. Šimová 

 

 

 

 

EXKURZIA ORAVA 
 

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili 

literárno- výtvarnej exkurzie v nádhernom 

oravskom kraji. Dňa 18.5.,  na deň múzeí, 

sme v Dolnom Kubíne navštívili dom P.O. 

Hviezdoslava, kde sme si pozreli 

zaujímavú expozíciu, ktorá hovorila 

o živote a diele významného slovenského 

spisovateľa. Potom sme sa presunuli do 

Oravského Podzámku, kde sme obdivovali 

jeden z najkrajších hradov nielen na 

Slovensku, ale aj v Európe. Oravský hrad 

nie je známy len svojou nádhernou 

expozíciou, ale aj tým, že sa na ňom 

natáčalo veľa filmov a rozprávok.  

 

                                                                                                                                              Žiaci 8.roč. 

 



OSOBNOSTI BB 

V pondelok, 5. júna 2017, sa to v škole na Golianovej ulici hemžilo slávnymi osobnosťami, tými 

aktuálnymi, ale aj takými z dôb dávno minulých. Deviataci si totiž v rámci ročníkového projektu regionálnej 

výchovy Osobnosti Banskej Bystrice pripravili odovzdávanie cien, ktoré v ničom nezaostávalo za 

hollywoodskou oscarovou nocou. V deviatich kategóriách bolo 28 nominovaných, spomedzi ktorých vzišli 

nasledujúci víťazi: 

 

Literatúra: Terézia Vansová 

Geografia: Matej Bel 

História: Ján Golian 

Hudba: Svetozár Stračina 

Výtvarné umenie: Dominik Skutecký 

Fyzika: Jozef Murgaš 

Biológia: Jozef Dekrét Matejovie 

Šport: Jaroslav Starší 

Návštevník mesta: Charles, princ z Walesu 

 

S každým z víťazov sa potom žiaci a priatelia školy mohli 

bližšie oboznámiť na stanovištiach, ktoré si deviataci pripravili pod 

vedením svojich vyučujúcich. 

V sprievodnom programe si všetci oddýchli vo filmovom 

klube, kde si pozreli portréty ďalších osobností mesta. Na 

športových stanovištiach si vyskúšali streľbu na hokejovú bránku, 

ale aj skutočnými laserovými puškami využívanými v biatlone, 

svoje orientačné schopnosti si overili v mini-bludisku pod vedením 

trénerov orientačného behu a ich zdatnosť pri nosení munície 

otestovali partneri z klubu vojenskej histórie Golian. 

Deviatakov prišli podporiť aj bývalí žiaci školy, jednak 

neodmysliteľné technické trio Mak-Mitru-Baranka s podporou 

fotografa Klima, no najmä absolventka konzervatória Ema 

Kristofová, ktorá prispela do úvodného programu piesňou Nebe to 

ví z muzikálu Johanka z Arcu, a vychádzajúca hviezda moderného 

umenia Jozef Stančík, ktorý v umeleckom klube predstavil svoju 

tvorbu a zaspomínal na svoje roky na Golianke.  

Popoludní sa všetci rozchádzali síce unavení, no plní dojmov a zážitkov. Za pomoc pri realizácii 

tohto krásneho náročného projektu ďakujeme pani učiteľke Snopkovej, ktorá všetko poskladala dokopy, 

pani zástupkyni Komanovej, ktorá zanietene viedla nácvik úvodného programu, pani učiteľkám Kupcovej, 

Valentovej, Kollárovej, Gernicovej, Kristofovej, Pechovej, Striešovej, Gáborovej, Šimčíkovej a Bialekovej a 

pánovi učiteľovi Laubertovi, ako aj pani Dobrovičovej a Frühwaldovej, Stredoslovenskému múzeu, Múzeu 

SNP, klubu vojenskej histórie Golian, klubom Hadveo a Laserové pušky a Občianskej rade Uhlisko. 

 Vaši deviataci   
 
 

 

 

 

 



Zelený svet 

Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala 

22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí 

a mládeže ZELENÝ SVET 2017, ktorej vyhlasovateľom je 

Ministerstvo životného prostredia SR. Výtvarná súťaž je 

sprievodnou akciou medzinárodnej filmovej súťaže 

ENVIROFILM. Do výtvarnej súťaže bolo zaslaných 4750 prác 

z krajín celého sveta. Súťažilo sa v kategóriách: kresba a maľba, 

grafika a multimediálne práce. Súťažiaci boli rozdelení podľa veku 

do niekoľkých kategórií. V grafike získala 1. miesto žiačka Júlia 

Laubertová z 5.C triedy.                          

 
 

 
 

Olympiáda z ruského jazyka 

Olympiáda z ruštiny bola pre mňa premiérou. Celá súťaž sa 

uskutočnila v Bratislave. Bývali sme na miestnom internáte, kde 

prebiehala aj súťaž. Prvý deň prebiehala písomná časť. Večer nás 

vedúci zobrali na prehliadku Bratislavy, kde nás oboznámili 

s pamätihodnosťami a výklad prebiehal v ruštine. Na druhý deň súťaž 

pokračovala ústnym kolom, ktorá sa mi vydarila. Potom nasledovala 

dlhá hodina čakania na výsledky. Spoznala som sa s novými 

kamarátmi. Pri vyhlasovaní zo mňa odpadla všetka nervozita. 

Výsledok prekonal moje očakávania. 5. miesto na Majstrovstvách 

Slovenska v ruskom jazyku bolo tou najkrajšou odmenou za 

celoročnú prácu.                                                                            

A. Babothyová 9.B 

 

 

 

 

Športové úspechy našich žiakov  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši žiaci si vybojovali 1. miesto vo florbale 



ŠKOLSKÉ  MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v orientačnom behu – Piešťany 

 13.-14.6.2017 

DRUŽSTVÁ ZŠ DIEVČATÁ: 

Poradie Kategória Názov školy a družstva Jednotlivci Štafety Súčet 

1 ZŠ-D Gymn. Karola Štúra Modra 45.51 60.16 106.07 

2 ZŠ-D Gymn. PierredeCoubertina Piešťany 51.56 63.30 115.26 

3 ZŠ-D ZŠ Golianova ul. Banská Bystrica 63.18 62.40 125.58 
4 ZŠ-D ZŠ a MŠ Červený Hrádok 57.29 74.50 132.19 

5 ZŠ-D ZŠ s MŠ Hôrky Žilina 81.20 76.19 157.39 

6 ZŠ-D ELBA- Súkr. šport. gymn. Prešov 87.52 129.16 217.08 

 ZŠ-D ZŠParkAngelinum Košice  56.31  

(Barbora Kvarteková, Kamila Kunkelová, Alexandra Burianová, Petra Šunová, Sára 

Gregorová, KarolínaBabčanová, LilianaBaculíková) 

ŠTAFETY ZŠ DIEVČATÁ: 

3. ZŠ Golianova BB-A       
Poradie Kategória Názov školy a družstva Jednotlivci Štafety Súčet 

1 ZŠ-CH ZŠ Jána Kupeckého Pezinok 39.44 55.52 95.36 

2 ZŠ-CH Cirkevná spojená škola Piešťany 39.46 59.32 99.18 

3 ZŠ-CH ZŠ a MŠ Červený Hrádok 45.06 69.13 114.19 

4 ZŠ-CH Ev. gymn. J.A.Komenského Košice 70.45 101.56 172.01 

5 ZŠ-CH ELBA- Súkr. šport. gymn. Prešov 91.10 85.03 176.13 

6 ZŠ-CH ZŠ Golianova ul. Banská Bystrica 75.00 106.57 181.57 

7 ZŠ-CH ZŠ Lichardova ul. Žilina 82.01 129.56 211.57 

 

(Aurel Barto, Adrián Kúr, DominikValent, JakubHrnčiarik, Samuel Baculík, Daniel Slaný) 

ŠTAFETY ZŠ CHLAPCI: Chlapci si na štafete obhájili pekné 6. miesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOKEJ NA NAŠEJ ŠKOLE V SEZÓNE 2016/2017 
 
Je tu opäť koniec sezóny. Tak ako každý rok, taj aj v tomto roku naši hokejisti zo športových hokejových tried 

(ŠHT) počas školského roku absolvovali dlhodobú (od septembra do marca) hokejovú súťaž, v ktorej sa darí každému 
rôzne. Na pár riadkoch sa Vám budem snažiť priblížiť ako to všetko prebieha a ako sa hokejistom v sezóne 2016/2017 
darilo. 
 9. ŠHT - v tejto sezóne sa 1. krát vytvorila nová – celoslovenská súťaž Kadetov (hráči roč. nar. 2001 a mladší). 
V tejto súťaži súperilo najlepších 12 tímov v tkzv. TOP skupine zo Slovenska. Ďalších 15 tímov v nižšej súťaži. Budem 
písať o TOP skupine, lebo tam sme hrali... Po základnej časti (22 zápasov) sa tabuľka rozdelila na 3 časti (1-6 miesto, 
7-10 miesto a 11-12 miesto). Naši chlapci skončili na 6 mieste a hrali v skupine o majstra Slovenska, systémom každý 
s každým 2x doma – 2x von. Ako sa ďalej delila tabuľka nebudem písať, lebo je to veľmi komplikované . V skupine 
o majstra sme nakoniec skončili na 6. mieste, čo považujem za úspech, lebo súťaž bola veľmi kvalitná a každý jeden 
zápas v súťaži bol ťažký.   

8, 7, 6, 5 ŠHT hrali dlhodobú regionálnu súťaž, kde hralo v každej vekovej kategórii 9 tímov a každý sa stretol 
s každým 4 krát – 2x doma a 2x von, čo nám dáva spolu 32 zápasov. Mužstvá ŠHT si už v súťaži počínali rôzne čo 
odzrkadľuje tabuľka. Pri 6 a 5 ŠHT sa tabuľky neuvádzajú, tak je uvádzaný len sumár zápasov. Z tohto hľadiska sa 
najviac darilo 5 ŠHT, ktorá vyhrala až 24 zápasov.  

K tabuľke pripájam aj 3 najproduktívnejších hráčov v kategóriách Kadeti, 8 a 7 ŠHT. Pri 6 a 5 ŠHT sa štatistiky 
neuvádzajú. U brankárov som bral do úvahy % úspešnosti zákrokov. Podrobnejšie štatistiky si môžete pozrieť na 
http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/sutaze , www.hc05.sk/mladez alebo na nástenke vedľa malej telocvični. 

 

TABUĽKY – 8, 7, 6, 5 ŠHT 
 

Trieda Umiestnenie Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 

8. ŠHT 4. miesto 32 14 7 11 168 : 121 35 

7. ŠHT 7. miesto 32 6 4 22 71 : 189 16 

6. ŠHT –– 32 14 4 14 –- 32 

5. ŠHT –– 32 24 4 4 –– 52 

   
TABUĽKA Základná časť – Kadeti 

 

Trieda Umiestnenie Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 

Kadeti 6. miesto 22 11 2 9 70:58 24 

 

TABUĽKA Top skupina – Kadeti 
 

Kadeti 6. miesto 20 6 1 13 59:84 13 

   
ŠTATISTIKY - HRÁČI 

  Kadeti:       8. ŠHT: 
1. Pisarovič M .  30 gólov + 24 nahrávok   1. Pisarovič J.  14 + 43  
2. Ferenčík B..   7 + 21    2. Živický P.  36 + 20 
3. Jamrich M..  6 + 18    3. Rákoš J.  27 + 10 

 
7. ŠHT:       

1. Galica J.  5 + 12     
2. Mičko M..  8 + 7     
3. Hýbela O.  6 + 4      

   
ŠTATISTIKY -BRANKÁRI 

Kadeti:  Belániy F. 92,08 %   8. ŠHT:   Opaterný S.  88,15 % 
                 Kulka E. 82,68 %                  Almássy D.  84,52 % 
 

7. ŠHT:  Galica F. 79,86 %        
                 Zachar R.   76,82 %         Spracoval: Mgr. Karol Ozorák

  

http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/sutaze
http://www.hc05.sk/mladez
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ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 


