
     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Začiatok školského roka je 

významným dňom hlavne pre tých 

najmladších žiakov základnej 

školy. Bránu tej našej ZŠ na 

Golianovej ulici v pondelok  2. 

septembra prekročilo 75 budúcich 

prváčikov. 

Ich slávnostný deň začal 

privítaním v novej triede 

a zoznámením sa s budúcou pani 

učiteľkou aj pani vychovávateľkou. 

Nový školský rok odštartoval pán 

riaditeľ svojim príhovorom 

k všetkým žiakom a zamestnancom 

školy. Budúcim prvákom osobitne 

zaželal veľa úspechov a ešte viacej 

trpezlivosti v ich novej etape života.  

 

 

 

 

Všetky tri prvácke triedy sa spolu 

s rodičmi presunuli do telocvične. Tam 

bolo pre nich pripravené slávnostné 

uvítanie do školy. Čakala ich farebná 

školská brána, ktorú pre svojich žiačikov 

vyzdobili pani učiteľky a pani 

vychovávateľky. Prekročením tejto 

školskej brány sa z nich stali ozajstní 

žiaci našej školy. Na druhej strane im 

pani učiteľka odovzdala uvítací list 

a sladkú odmenu za úspešne zvládnutú 

prvú skúšku odvahy. Hrdí rodičia 

samozrejme svoje detičky povzbudzovali 

potleskom a nešetrili ani úsmevom. 

V triedach na prvákov čakali darčeky – ich prvé knižky. Dnes im z nich budú čítať rodičia, ale o pár 

mesiacov to dokážu aj títo usilovní prváci. Veľa úspechov! 

         ZŠ Golianova 8 Banská Bystrica 

 



         

 

 

 

 Začiatok školského roka sme v školskom klube detí zahájili podujatím „Prváci medzi nami“. Naši 

malí prváčikovia sa v jedno krásne slnečné počasie stali oficiálnymi členmi našej super partie. Začalo to 

hľadaním farebných loptičiek, kde triedy 1.A, 1.B a 1.C mali za úlohu v čo najkratší čas nájsť svoje loptičky 

a položiť ich do určeného 

kruhu. Hra to bola zábavná a aj 

sme sa spoločne nasmiali! ☺  

A kto súťaž vyhral? 

Zhodli sme sa, že všetci. Pani 

vychovávateľky si na záver 

spoločne s deťmi zaspievali 

pesničku a v kruhu sme si 

sľúbili, že budeme najlepší 

prváci, akí tu kedy medzi nami 

boli. ☺ 

 

 

Pani vychovávateľky Veronika, Radka a Milka 

 

 

 

  

  

Didaktické hry v prírode – Šarkaniáda – ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 

Tradičné,  jedno z najobľúbenejších športových podujatí žiakov prvého stupňa ZŠ Golianova - 

púšťanie šarkanov  na Urpíne, spája príjemné s užitočným. V rámci didaktických hier, ktorých cieľom je 

v prvom rade pohyb a pobyt v prírode, sa žiaci zdokonaľujú v dopravnej výchove a ochrane životného 

prostredia.    

Didaktické hry začínajú prvou vyučovacou hodinou 

v triedach, kde sa žiaci oboznámia s dodržiavaním základných 

pravidiel cestnej premávky, súvisiacich s ich presunom po 

chodníkoch a cestných  komunikáciách a sledovaním 

dopravných značiek. Ďalej si osvojujú základné pravidlá, ktoré 

platia pri bezpečnom pohybe a pobyte v prírode s ohľadom na 

rastliny a živočíchy, ktoré v nej žijú. Súčasťou prípravy je aj 

poučenie o BOZP, o význame poskytnutia prvej pomoci 

v prípade úrazu v prírode a dôležitosti orientácie v okolí školy a svojho bydliska.    Po 

teoretickej príprave a spoločnom presune žiakov na blízky kopec Urpín, prebieha súťaž o najlepšieho šarkana. 

Každý žiak vynaloží čo najväčšie úsilie, aby práve jeho šarkan bol ten najkrajší a vyletel čo najvyššie. 

Odmenou je príjemné, športom strávené dopoludnie a víťazom je každý účastník.  

                                                                                           (Mgr. Janka Kybová) 



 

 

 

 „ Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem.“ —  George Bernard Shaw  

 

„ Príde deň, keď zabitie zvieraťa bude považované za rovnaký zločin ako zabitie človeka.“ - Jean Cocteau 

„Zvieratá sú takí milí priatelia, nekladú otázky, nevyslovujú kritiku.“- Mircea Eliade 

                     4.októbra sme si spolu so žiakmi na prvom stupni 

pripomenuli „Svetový deň zvierat“. V tento deň sa všetci tešili, lebo mohli 

mať v škole svoje najobľúbenejšie zvieratko. Zvieratá si žiaci mohli obzrieť, 

pohladkať a niektorí okúsili aj ich ostré zúbky. Aj medzi našimi žiakmi je 

veľa chovateľov  zvierat, ktorí sa o svojich zvieracích  kamarátov nielen 

starajú, ale snažia sa ich aj niečo naučiť.   

                     Tí, ktorí si nemohli doniesť živé zvieratko priniesli si 

svoje najobľúbenejšie plyšové zvieratko alebo obrázok. Rozprávali nám, ako 

sa volajú ich zvieratká a odkiaľ ich majú. Ťažko si vieme predstaviť život bez 

zvierat. Hoci nevedia svoje pocity  vyjadriť slovami majú právo na citlivé zaobchádzanie. A toto právo a 

lásku k zvieratám sa snažíme prehĺbiť aj v mysliach našich žiakov.  Je preto prirodzené  a dôležité, aby bol 

náš vzťah k zvieratám priateľský, lebo od ich osudu závisí aj naša budúcnosť. Hoci je venovaný zvieratám, 

týka sa najmä ľudí, pretože len my vieme zlepšiť svoj vzťah k nim a prejaviť to skutkami.  

                 Na záver sme sa porozprávali o tom, prečo nesmieme zvieratám ubližovať. 

                    Už teraz sa tešíme na budúci rok.                   AH                                                                                                         

 

 

 

V utorok 15.10.2019 prebehlo vo veľkej telocvični testovanie k identifikácii športového talentu žiakov 

1.ročníkov. Malí športovci boli testovaní v skoku z miesta, behu na 4x10m, vytrvalostnom behu, ľah-sed, 

výdrž v zhybe, kotúľali naraz 3 lopty po vyznačenej dráhe a nakoniec si zahrali hru ,,Vlajková naháňačka“. 

Všetky úlohy úspešne zvládli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
    Na našej škole sa už tradične 

uskutočnil Týždeň zdravej výživy 

v čase od 14.10. do 18.10.2019. 

Počas celého týždňa sa žiaci 1.stupňa 

snažili prostredníctvom zdravej 

desiaty a olovrantu  dbať na jednu z 

najdôležitejších vecí k dobrému a 

dlhému životu, ako je zdravé 

stravovanie.                                                                                                                                                              

    16. október – Svetový deň  

zdravej výživy – im  pripomenul,  

že život každého človeka je 

jedinečný, neopakovateľný  

a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.                                             

    Žiaci boli poučení, aká je dôležitá práve vyvážená strava. Potrebný je najmä dostatok vitamínov, 

minerálov, bielkovín a vlákniny, ktorú môžeme nájsť napríklad v cestovinách, ovocí, zelenine alebo 

v celozrnnom chlebe. Vitamíny sú  však najúčinnejšie v ovocí a v zelenine. Naopak, k zdravému stravovaniu 

nepatrí veľa mastného, či slaného.                                                                                                                                                                                   

Žiaci dodržiavali pitný režim pitím čistej nesladenej vody, či čajov, a hlavne sa dokázali  zriecť 

každodenných sladkostí. Týždeň zdravej výživy sme ukončili DŇOM JABLKA, kedy bola vyhlásená súťaž 

o najväčšie jablko. 

    Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú, že  jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový 

systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Odborníci 

dodávajú, že jablko má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Heslom dňa 21.októbra sa stala 

veta: „Dve surové jablká denne pôsobia blahodarne na náš metabolizmus.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tento názov  každoročne patrí tradičnej výstavke, ktorá je zaujímavá  a veľmi pestrá. 

Žiaci 1. stupňa poprosia svoje mamičky, babičky, staré mamy, či prababičky, aby pohľadali vo svojich 

spomienkach skutočné predmety, ktoré im voľakedy dávno dobre poslúžili.  

 

V tomto školskom roku bola výstavka opäť jedinečná.  Starodávne knihy, príbory, hoblíky,  

fotoaparáty, nádoby, hrnce, kroje, výšivky, zvonce, obrusy, krpce, varechy, misky, lampy, či starodávne 

bábiky, pripomínajú dnešným deťom aj dospelým pravdivý obraz skutočného a naozaj ťažkého života našich 

predkov, o ktorom nám srdečne porozprávala p. učiteľka Mirka Cibuľová. Sme veľmi radi, že výstavka sa 

stala veľmi obľúbenou a atraktívnou cestou za krásou a poznaním.  

        Výstavku navštívili od 15. do 21. októbra 2019 všetci žiaci 1. stupňa, tri triedy z 2. stupňa. a nechýbali 

ani naši malí kamaráti, predškoláci z MŠ Na Starej tehelni.  

 

 

 

 

 
V utorok 29.10. k nám prišla naša bývalá, skúsená pani 

učiteľka Miroslava Cibuľová porozprávať o jej detstve, o tom, ako 

chodila do školy. 

 Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých, poučných, ale 

i smiešnych informácií. Priniesla nám ukázať svoj šlabikár. Vôbec 

nebol taký farebný a plný obrázkov, ako máme my teraz. Tiež nám 

ukázala aj dve perá. Prvé bolo staršie, muselo sa s ním písať opatrne, 

lebo ak sa nabralo veľa atramentu, vznikla machuľa. Druhé pero bolo 

už modernejšie, stlačili ste ho, nabral sa atrament a mohli ste písať. 

Priniesla aj svoje vysvedčenie. Niektoré predmety sa volali inak, ako 

dnes. Napríklad matematika boli počty a výtvarná výchova zase 

kreslenie. Hovorila nám, že televízor mala len jedna rodina v celej 

dedine a boli na ňom iba dva programy. 

Za toto krásne rozprávanie sa jej chceme veľmi pekne 

poďakovať a popriať jej hlavne veľa zdravia. 

                                        Anička Chorvátová 



 

 

 

 

 

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, 10. ročník česko-slovenského 

projektu Záložka do knihy spája školy: „List za listom – baví 

ma čítať“. 

Do projektu sa prihlásilo 1 155 škôl, z toho 421 škôl 

z Českej republiky a 734 škôl zo Slovenska.  

Do projektu sa už tradične zapájame každý rok. Po 

zaregistrovaní nám bola pridelená Základná škola z 

Topoľčian. Topoľčany sú mesto ležiace na Slovensku 

v Nitrianskom kraji. 

Pod vedením šikovných a tvorivých pani učiteliek naši 

žiaci vyrobili záložky rôznych tvarov a veľkostí, použili rôzne 

techniky, tvorivosť a fantáziu, ktorej sa medze nekladú.  

Doplňujúcim programom výroby záložiek bol        

22. október – Deň školských knižníc, kedy sme sa ocitli vo 

svete rozprávok a žiaci sa zmenili na rozprávkové bytostí. 

V novembri nás ešte čaká beseda o obľúbených knihách so slovenskou detskou spisovateľkou Gabrielou 

Futovou, na ktorú sa už veľmi tešíme. Do balíka so záložkami sme pribalili aj listy a básničky, ktoré už tradične 

píšu naši štvrtáci.  

Celá myšlienka projektu spojiť žiakov zo Slovenska a Česka je úžasná a prináša žiakom pocit, že 

netvoria niečo len tak, ale pre kamarátov, ktorým chcú i na diaľku urobiť radosť a tešiť sa na záložku, ktorá 

prekoná takú diaľku a urobí radosť zase im. Výroba záložiek sa stala peknou tradíciou na našej škole v mesiaci 

október. 

Ďakujeme za tento projekt všetkým jej tvorcom, ZŠ z Topoľčian za krásne záložky a všetkým pani 

učiteľkám, ktoré podporujú čítanie. ...čítanie nie je len o čítaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                         
     Od roku 1999 sa  na školách traduje Medzinárodný  deň školských knižníc.  Tohoročnou 

témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov 

od vzniku Česko-Slovenska.“ Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou 

podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici , k čítaniu a poznávaniu nového. 

Tento rok sa na našej škole  v rámci Dňa školských knižníc ocitli deti v maskách rozprávkových 

bytostí, z kníh, ktoré si samy prečítali. Tak sa ocitli „Vo svete rozprávok .“  Od princezien až po ježibaby, 

čarodejníkov, čertov, netopierov, jednorožcov, drakov, rôznych zvierat a strašidiel.      

Čo dodať? Hurááá, poznávajme ďalšie knihy, bytosti a tešíme sa o rok!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aj keď októbrové slniečko ešte príjemne hrialo, prváci a druháci s radosťou a veľkým očakávaním 

absolvovali korčuliarsky kurz. V šatniach na štadióne sa všetci rýchlo vystrojili, obuli korčule, založili prilby, 

natiahli rukavice a veselo vyšli na ľad. Niektorí stáli na ľade prvýkrát so strachom v očiach. Postupne sa 

osmelili a neodradilo ich ani pár pádov. Zdatnejší druháci popracovali na zdokonaľovaní štýlu, korčuľovali aj 

na jednej nohe, dopredu, dozadu, okolo prekážok. Páni tréneri si ich rozdelili do skupín a najväčšou odmenou 

a povzbudením bolo preradenie do lepšej skupiny.  Po hodine tréningu sa príjemne unavení vrátili z ľadovej 

plochy do šatní a cestou do školy sa podelili o svoje zážitky. Posledný deň každého korčuliara čakal diplom 

za úspešné zvládnutie korčuliarskeho kurzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Druhý novembrový pondelok v mesiaci sme sa spolu s našimi pani vychovávateľkami zúčastnili 

filmového predstavenia „Snežný chlapec“, 

ktoré sa konalo v ESC. O pol druhej sme si 

pobrali všetky dobroty do našich taštičiek, 

ktoré nám nachystali doma maminky a 

ockovia a nadšene sme pred školou čakali na 

autobus, ktorý nás odviezol na miesto 

konania. Hoci v autobuse nás bolo veľa, 

vraveli sme si, že dobrých ľudí sa všade 

zmestí a ten kúsok sme sa trošku potlačili. 

Rozprávka bola krásna, preto sme ju miestami 

pozerali so zatajeným dychom.  

 



 

 

Do niektorých oddelení ŠKD aj tento rok prišiel náš kamarát p. 

Marek Novoťák,, za pomoci ktorého pod našimi rukami vznikajú 

krásne umelecké diela z hliny. Neuveríte, koľko talentov aj na 

našej škole objavil. ☺  

Chceli by sme sa mu veľmi poďakovať za krásny zážitok 

a dúfame, že u nás nebol posledný krát.  

 

 

 

      Každý rok je súčasťou edukačného procesu na I. stupni 

dopravná výchova. Pripravujeme sa na ňu prostredníctvom 

projektu „Bezpečne domov – bezpečne na cestách.“                                                                                                                                                                

Neoddeliteľnú súčasť projektu tvorí dlhoročná spolupráca 

s erudovanými policajtmi p. Cimermanovou a p. Tušimom. Vďaka 

nim spoznávame rôzne dopravné situácie a zároveň sa učíme na ne 

adekvátne reagovať. Odborným výkladom nás učia pohotovo 

rozmýšľať v rôznych situáciách, nakoľko sa každodenne už aj my 

najmenší, stávame účastníkmi cestnej premávky. Tešíme sa, že sa 

tento rok do projektu zapojilo 75 nových žiakov – prváčikov, ktorí 

si s ostatnými žiakmi preverujú svoje vedomosti aj v praxi na 

autíčkach a kolobežkách v ŠKD.                                             

Čo pribudlo v tomto roku? Blokové pokuty vyrobené 

našimi detskými rukami pre rodičov, za porušenie pravidiel 

v cestnej premávke ... Boli by sme šťastní, keby tých pokút bolo čo 

najmenej... 

 

 

 

Čo tak, stretnúť sa so skutočnou spisovateľkou? Zaznelo z úst jednej 

žiačky, ktorá práve dočítala knihu Mamička, nezblázni sa. Slová sa 

premenili na skutočnosť.                                                                                                                               

Dňa 22.11.2019 sa zvedavé očká detí stretli zoči-voči so 

spisovateľkou Gabrielou Futovou.   Nechýbala výstavka výtvarných prác 

detí nakreslených podľa diel spisovateľka. Gabriela Futová deťom 

porozprávala o živote spisovateľky, o tvorení kníh, o jej radostiach 

a starostiach i o knihe, v ktorej  vystupujú jej najbližší - Štyri kosti pre 

Flipra. Nedočkavé deti si priniesli i zakúpili nové knihy, ktoré im pani 

spisovateľka vlastnoručne podpísala. Cez príbehy detských hrdinov, ktoré 

vytvorila autorka Gabriela Futová sa deti prenášajú do iného sveta, 

prežívajú radosti aj starosti s hrdinami jej kníh a rozvíjajú si čitateľskú 

gramotnosť . 

           Pani spisovateľka, veľa zdravia a ĎAKUJEM 



                                                

           Dňa 8.10.2019 sa športovci našej školy zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu  žiačok 

a žiakov, ktoré sa konalo v Žiari nad Hronom. Vo veľkej konkurencii sa nám podarilo získať 2.miesto v 

družstvách žiačok ZŠ,  3. miesto v družstvách žiakov ZŠ. 

         V behu  na 1500 m žiačok ZŠ nás úspešne reprezentovala Liliana Baculíková z IX.B triedy, ktorá 

v súťaži jednotlivcov obsadila  2. miesto. Ďalšie skvelé individuálne umiestnenia dosiahli: Ema 

Zvarová z  XI.D  - 7.miesto, Sofia Naňová zo VII.B -  9. miesto. Účasť na   Majstrovstvách Slovenska 

v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese nám unikla len o kúsok. 

       Ďalších niekoľko cenných individuálnych výsledkov v  behu na 3000 m žiakov ZŠ dosiahli: Yehor 

Tsyban z IX.A, ktorý obsadil krásne 10.miesto, Martin Halabuk z IX.A, ktorý obsadil 14.miesto a Dominik 

Valent    z VIII.A  16.miesto. Súťažiaci od začiatku  vybehli na trať veľmi vysokým  tempom, ktoré bolo 

potrebné udržať  počas celých pretekov, aby sa umiestnili na popredných miestach. Pri veľkom počte 

súťažiacich vznikali aj kolízie s ďalšími pretekármi. Aj napriek tomu obsadilo  družstvo našich žiakov 

v zložení: Tsyban Yehor, Halabuk Martin, Valent Dominik v celkovom poradí 3.miesto. 
VŠETKÝM  ZÚČASTNENÝM  ŽIAKOM  NAŠEJ  ŠKOLY     GRATULUJEME! 

 

 

Naše ďalšie športové úspechy: 

Horehronské hry- ZŠ Golianova 2.miesto 

Bedminton OK žiačky- ZŠ Golianova 3.miesto K. Babčanová, E. Zvarová  

Hádzaná OK žiačky- ZŠ Golianova 1. miesto : Beňáková, Holečková, Simanová, 

Zacharová, Kubicová, Králiková, Žiaková, 

Kunzová 

Plavecká štafeta- ZŠ 

Golianova 2. miesto: 

T.Tavačiak T. Ilkanič T., 

Sýkorová L., Naňová S.  

             

Hádzaná OK žiaci- ZŠ Golianova 3. miesto : Medveď, Lupták, 

Peržel, Valent, Zrak, Sedliačik, Puškár, Majling, Šťavina, Tóth 

 

 

 



 

 
Fyzika je celkom dosť ťažký 

predmet. Pocítia to hlavne žiaci vo vyšších 

ročníkoch. Všelijaké fyzikálne zákony, ktoré 

sa treba učiť, to nie je nič pre mňa. No keď 

sa robia pokusy, je na hodine vždy sranda. 

Určite hovorím za viacerých, nielen za seba. 

Pokusy má predsa každý rád, a preto sa 

všetci potešia, keď im pani učiteľka oznámi, 

že práve ich trieda ide na exkurziu, na ktorej 

budeme robiť rôzne pokusy. Samozrejme 

my, 6.D, sme tiež 

neboli výnimkou. Všetci sme boli šťastní a s radosťou sme čakali na deň, kedy už 

pôjdeme na exkurziu .  

Keď prišla streda (25.9.), všetci sme sa zišli o 7:00  pred školou. Ani nám veľmi 

nevadilo, že sme museli vstávať skôr. Tá predstava, aké pokusy by sme mohli vyskúšať, 

bola silnejšia ako únava (samozrejme aj predstava toho, že sa nebudeme musieť učiť 

dosť pomohla). Pani učiteľky nám ešte pred odchodom spred školy rozdali vesty, ktoré 

sme si vo vlaku mali dať na seba, aby mali väčší prehľad o tom, kto ide s nimi. Po 

navlečení viest, mohli sme vyraziť. Na stanici sme nastúpili do vlaku, posadali sme si 

a vlak sa pohol. Po asi hodinovej ceste sme konečne dorazili do Martina. Vystúpili sme a prešli sme sa ku 

Gymnáziu Viliama Tótha. Tam nás už čakal veľmi milý pán, ktorý nám objasňoval záhady formou pokusov.  

Keď sme vyšli na poschodie a posadali sme si, začala sa zábava. Prvým pokusom bolo postaviť 

drevený „ hríbik“ na nožičku. Nikomu to nešlo okrem našej pani učiteľky. Tá prišla ku stolu, roztočila „hríbik“ 

na klobúčiku a ten sa postupne prevracal, až sa napokon ostal točiť na nožičke. Potom sme sa snažili prevrátiť 

pohár s vodou tak, aby z neho nevytiekla voda. Dosť sme sa pri tom pooblievali. Napokon nám to však musel 

pán učiteľ ukázať. Začal ním točiť a voda vďaka odstredivej sile nevytiekla. Keď som to však skúšala ja, 

trochu som sa obliala.  

Ďalšie pokusy boli tak isto veľmi zaujímavé. Napríklad sme si ukazovali, ako sa dajú prelievať plyny 

a potom zapaľovať. Najlepší pokus bol, keď nám pani učiteľka zapaľovala na ruke bublinu. Bublina bola 

z horľavého plynu, a preto horela. Nebolelo to však, lebo sme si predtým namočili ruky do bublifuku. Bolo to 

super. Skúšali sme aj sfukovať plastové poháriky, fúkali sme héliové bublinky alebo sme vodu v pohári udržali 

vďaka papieru. Bolo to veľmi zábavné.  

Keď sme skončili, spokojní sme sa vrátili opäť na stanicu. Tam sme počkali na vlak a vrátili sme sa 

naspäť do B. Bystrice. Bol to veľmi zábavný a zaujímavý deň. Touto exkurziou sme sa presvedčili, že fyzika 

je jeden z najzábavnejších a najzaujímavejších predmetov. 

                                                                                    Hana Chriašteľová 6.D  
 

 

Slnečné farby jesene inšpirovali  žiakov 4.- 9.ročníka pri tvorbe jesenného aranžovania, ktoré je už 

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

farbu a materiály vycibril na úroveň, keď sa naozaj svojimi dielkami približujú dospelým aranžérom. Medzi 

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

aranžérske diela boli vystavené v spoločných priestoroch školy, kde ich mohol každý obdivovať.     

                                                                                                                                                                                  



Víťazi školského kola nás 

reprezentovali na okresnom kole- L. 

Šalamúnová, A. Sochanová, M. 

Babčanová, Tryznová.                      

1.miesto získala L. Šalamúnová 

          

 
 Počas jesenných dní je v parku rušno. Sotvaže sa koruny stromov premenili na palety maliarov, 

mnohé z nich už začínajú zvliekať svoj šat. Výnimkou nie je ani majestátny javor, týčiaci sa nad spleťou 

ciest. 

 Sťa strážca brány do sveta kúziel púta pozornosť širokého okolia. Neobyčajne rozsiahla koruna 

skrýva množstvo veľkolepých tajomstiev. Mnohí z pocestných vkladajú 

do jeho otcovských rúk svoje túžby, aj tajné myšlienky. Pod rúškom 

dôvernosti sa vracajú do jeho náruče. 

 Závany vetra menia tancujúce listy na ihravé ruky mávajúce 

vtákom vdiaľ. Ich jemné dlane sa nežne dotýkajú pevného kmeňa. 

Šupinatá kôra pokrývajúca jeho povrch, chráni sladký poklad. 

 Pestrofarebný odev zahaľujúci bujne rozvetvené konáre 

v najbližších dňoch zhodí vietor. No pokým vánok vanúci po stráňach 

parku nezosilnie, pocestní môžu obdivovať jeho hustú korunu vyplnenú 

farbami jesene. Vrcholec týčiaci sa k belasej nebeskej klenbe, zdobí 

tiara zlatistého lístia. V posledných lúčoch slnka už z diaľky žiari sťa 

diadém. Plášť zo sýtočerveného lístia vejúci ponad hlavy miestnych 

pútnikov, šelestí hlasom kňažnej jesene. Jej odkaz prenáša vietor do všetkých kútov krajiny. 

Barbora Anna Drugová , 8.C 

 MÚDROSTI  NAŠICH  ŽIAKOV, TENTOKRÁT  Z BIOLÓGIE  

- Človek nemusí  poskytnúť prvú pomoc postihnutej osobe vtedy, keď má oficiálne vystavený papier, 

že má podpriemernú inteligenciu   

- Ľudské telo sa zbavuje prebytočného CO2 prdením 

- Dimorfizmus je, keď samica po oplodnení zabije samca 

- Pŕhlivce majú pŕhlivú nervovú súpravu 

- Vnútorné oplodnenie je, keď sa jedinec oplodní sám  

      -  Erytrocyty dávajú z tela von choroboplodné látky 

      - Biele krvinky rozpúšťajú potravu v žalúdku 

      - Rastlina má živočíšne pohlavné orgány 

- Čo je kríženie? Keď rýchlu myš skrížime s pomalou a z tej pomalej vznikne rýchla 

- Uveď príklad na koreňovú zeleninu: mrkva, petržlen, BAŠTRNÁK 



 

Aj tento školský rok sme sa my, siedmaci ,tešili na 

exkurziu do Bratislavy. Cestovali sme všetky štyri 

triedy dvoma autobusmi. Hoci nám  cesta  trvala 

takmer tri hodiny, dalo sa to zvládnuť . Konečne sa 

pred nami týčil  hrad Devín. Vyrojili sme sa všetci 

z autobusov. Mali sme šťastie , že nám počasie 

prialo. Boli sme zvedaví na odborný výklad 

sprievodcu . Ešte viac sme sa dozvedeli 

o Štúrovcoch , ktorí sa na hrade Devín radi stretávali. 

Zopakovali sme si aj vedomosti z geografie. Veď 

máloktorému z nás sa podarilo  dostať na sútok rieky Moravy a Dunaja. Ďalšou našou zastávkou bol 

Bratislavský hrad.  Po prvýkrát sa na ňom konala výstava ilustrácií detských kníh - Bienále. Všetci sme si 

mali možnosť prezrieť krásne ilustrácie umelcov z celého sveta. Mali sme za úlohu nájsť ilustrácie, ktoré 

boli ocenené. Na svoje si prišli hlavne tí , čo radi kreslia . Poslednou zastávkou bol 

obchod IKEA.  Po dlhom dni sme sa konečne najedli a veľa z nás si kúpilo aj 

plyšové hračky .Cestou domov sme v autobuse spievali a bola tam  zábava. 

Exkurzia sa nám vydarila . 

                                               J. Tavačiak , N. Zhurauliou  7.B 

 

 

 

Bol sviatok „Halloween“, alebo po slovensky „dušičky“. My, 

členovia dramatického krúžku, sme sa rozhodli, že potešíme 

žiakov našej školy. Pripravili sme krátky program. V deň predstavenia sme sa stretli skôr. Prvé dve hodiny 

sme sa maskovali, potom sme vyrazili, najskôr na prvý stupeň, po ňom na druhý stupeň. Učitelia ani žiaci 

nevedeli, že prídeme. Zo začiatku sme sa rozbiehali s menšou trémou a obavami, či všetko dobre zvládneme. 

Nezabudli sme ani na jedáleň. Pani kuchárky boli prekvapené a potešili sa. Aby to nebolo len o programe, 

tak sme doniesli aj nejaké sladkosti a rozdávali vo všetkých triedach. 



 
  

V týždni od 11.11 do 15. 11. 2019 žiaci z celého Slovenska riešili on-line informatickú súťaž Bobor. 

  

V kategórii Kadeti súťažilo 17 530 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 4 968 (28,3%). 

V kategórii Benjamíni súťažilo 21 456 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 4 897 (22,8%). 

V kategórii Bobríci súťažilo 23 023 súťažiacich,úspešných riešiteľov je 12 890 (56,0%). 

Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 51 žiakov. 

 

  

 
  

V piatok 22. 11. 2019 sa konala medzinárodná matematicko – 

fyzikálna súťaž družstiev Náboj Junior.  Družstvo žiakov 

Zuzana Žiaková (9.B), Viktória Markovičová (9.D), Ema 

Zvarová (9.D), Jakub Kejmar (9.B)  -– získalo v náročnej konkurencii 905 tímov zo Slovenska, Poľska 

a Česka krásne 10. miesto.  
                    Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

Žiaci 7. až 9.ročníka zažili vynikajúcu atmosféru  na koncerte s tematickým názvom STOP ŠIKANE. Koncert sa 

uskutočnil v utorok, 26.11., v Misijnom dome. Dvaja mladí umelci strhli žiakov svojou chytľavou hudbou k spevu 

a navodili výbornú náladu v celej sále. Aj keď téma bola vážna, pútavým rozprávaním zaujali žiakov. Porozprávali 

poslucháčom veľa zaujímavých príbehov, ktoré sa nie vždy končili šťastne.

5.ročník – kat. Bobrík najúspešnejší riešitelia 

  

Lehocký Adam                     100.percentil  

Béreš Jakub                          100.percentil 

Hanusová Laura                    95.percentil 

Hollá Ema                             95.percentil 

Košík Viktor                         92.percentil 

Medveďová Katarína            91.percentil 

Balážová Barbora                 91.percentil 

Balent Timotej                      91.percentil 

Oceľ Filip                             91.percentil 

 

 6.-7.ročník – kat. Benjamín najúspešnejší riešitelia  

  

Lovič Filip                                          96.percentil 

  

Čunderlík Ivan                                    92.percentil 

  

Turňa Marek                                       92.percentil 

  

8.-9.ročník – kat. Kadet najúspešnejší riešitelia  

  

Šťavina Juraj                         95. percentil 

  

Štít Fedor                                         90.percentil 

 

Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme. 


