
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toto známe príslovie našich predkov síce posledné roky 

až tak nevychádza, ale to vôbec nevadí. Pretože 6.december aj tak 

patrí všetkým deťom a to bez ohľadu na to, či je sneh alebo nie. 

Mikuláš príde vždy.  

A prišiel aj k nám. Žiaci dramatického krúžku spolu s pani 

učiteľkou Horňáčkovou a pánom učiteľom Veltym nás milo 

prekvapili svojim vystúpením, v ktorom nechýbal Mikuláš a jeho 

pomocníci – anjel, čert, škriatkovia...Každej triede doniesol aj 

balíček sladkostí, ktoré p. učiteľky určite spravodlivo rozdelili 

svojim žiakom. 

Rozžiarené očká detí a veľký potlesk boli dôkazom toho, 

že sa nám to veľmi páčilo.   

                                                                        ĎAKUJEME!     ŠM                                                                                  

                

             

 

 

 

 

 

 

 

Na Mikuláša sme boli na divadelnom predstavení o Snehulienke a 7 trpaslíkoch, 

ktoré sa konalo v Misijnom dome. Herci divadla Clipperton nás opäť poriadne zabavili 

a ako vždy nesklamali, hlavne svojimi hereckými aj speváckymi výkonmi. Počas celého 

dňa sme mali výbornú náladu, keď sme si spomenuli na Dudroša, Mudroša, Kýblika, či 

krásnu Snehulienku. A nechýbal samozrejme princ a šťastný koniec rozprávky. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé predstavenie.    TR 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako býva dobrým zvykom aj tento rok žiaci nedočkavo čakali, či k nám zavíta Mikuláš so 

svojou bohatou nádielkou. Všetci sme sa stretli pri krásnom stromčeku, kde sme si 

zaspievali koledu, ktorá len umocnila začínajúcu vianočnú atmosféru. Očká sa nám však 

najviac rozžiarili, keď sme zbadali pod stromčekom vrecká s prekvapením, kde sme si našli 

veľa hier, ktoré nám spríjemnia každý deň v ŠKD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vesmír je v očiach detí tajuplný a veľmi ich zaujíma. Inak tomu nebolo ani v mobilnom 

planetárium, ktoré prišlo do nášho ŠKD. Deti 

spoznávali vesmír nie z lavice, ale v nafúknutej 

kupole, v ktorej si mohli pohodlne ľahnúť. Videli 

veľkosť a zloženie jednotlivých planét vo vesmíre, 

mali možnosť vidieť rôzne súhvezdia, kométy. Pútavý 

výklad lektora dopomohol vytvoriť príjemnú 

atmosféru, ktorá bola nabitá zaujímavými 

informáciami.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Už druhý rok budú Vianoce pre seniorov v domoch dôchodcov o čosi štedrejšie a krajšie. 

Vďaka projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ si pod vianočným 

stromčekom nájdu darčeky aj tí, pre ktorých sa stali obyvatelia domova dôchodcov 

jedinou rodinou a nečakajú darček od nikoho. Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia 

napĺňajú krabice od topánok darčekmi a následne ich zabalia do vianočného baliaceho 

papiera. Aj žiaci 1.stupňa zo ZŠ Golianova 8 v Banskej Bystrici s nadšením podporili túto 

krásnu myšlienku a spolu s rodičmi sa bez zaváhania zapojili do tohto projektu. Priniesli 

množstvo maškrtiek, sladkostí, kávu, voňavé čajíky, domáce džemy, drogériu, ponožky, 

rukavice, šály, krížovky, hrnčeky, anjeliky, sviečky... Veľa žiakov pripravilo krabičky 

doma s rodičmi a už naplnené darčekmi doniesli do školy. 

Nezabudli pribaliť vlastnoručne vyrobený vianočný 

pozdrav alebo obrázok, ktorý babičky a deduškov zahreje 

pri srdiečku najviac. Pri odovzdávaní krabíc všetkých 

hrial na duši láskavý pocit, že sa ich darovaním podarí na 

štedrý deň vyčariť úsmevy na tvárach opustených 

dôchodcov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Počas Vianoc myslíme na našich 

najbližších, rodinu i kamarátov. 

Chceme však potešiť milým 

vianočným pozdravom aj ľudí z okolia 

našej školy. Žiaci na hodinách 

výtvarnej výchovy vyrábajú rôzne 

zaujímavé pohľadnice: maľované, 

lepené, vyšívané, skladané, doplnené 

vrúcnym prianím príjemne prežitých 

Vianoc.  Hotové pozdravy potom 

s radosťou dávame do poštových 

schránok s pocitom, že  náš pozdrav 

niekoho poteší. Veríme, že každé 

vrúcne prianie má svoje 

neopakovateľné čaro . 
 



 

                                                

 

Na vianočnú besiedku sme sa tešili 

už od septembra. Chystali sme si básničky, 

divadielko, tanec, spev. Nacvičovali 

karatisti, hokejisti, plavci aj futbalisti. Na 

flaute sme sa učili koledu. Veľmi nás 

potešilo, že do jedálne prišli maminky, 

ockovia, sestričky, bračekovia, starké 

i starkí. Všetkým sa vystúpenie veľmi 

páčilo. V triede nás čakalo veľa sladkých 

pochúťok. Už teraz sa tešíme na ďalšiu 

besiedku.  

Žiaci II.A 

 

  

Guľky, sviečky, zvončeky, zdobia nielen 

v izbách, ale aj v školách stromčeky. 

Dňa 9.12.2019 žiaci 2.C svojím vianočným 

vystúpením otvorili v škole bránu  

predvianočným a vianočným dňom. Pre 

rodičov, starých rodičov, súrodencov  

spievali, tancovali, 

vinšovali a v nejednom 

oku sa zaleskla slzička 

šťastia. Šťastie a radosť 

zažiarila na tváričkách detí. 

Želáme šťastné a veselé.... 

               Žiaci II.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My žiaci 1.stupňa sme sa zúčastnili výchovného koncertu v robotníckom dobe v B. Bystrici, ktorý si pre 

nás pripravila  ZUŠ J. Cikkera  v spolupráci s  Konzervatóriom J. L. Bellu. Spoznali sme ako sa tancuje 

džez a aký nádherný je balet. Páčili sa nám aj vystúpenia zamerané na ľudový tanec. Z koncertu sme 

odchádzali všetci nadšení a plní zážitkov. 

 

 

 

 

 



 

 

 

V januári sme sa všetky oddelenia ŠKD zúčastnili na novoročnom trojboji na ihrisku pri našej škole, kde 

nás čakali tri športové disciplíny: hod loptičkou do kruhu, hod kruhom na ihlan a hod loptičky do bránky 

hokejkou. Na každom stanovišti sme získavali body. Po splnení všetkých disciplín sme si body spočítali 

a dostali sladkú odmenu.                                                                                                                               /Švantenrová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorotka Golhová 4.C 

ŠKD 



 

 
 

             V utorok, 10. 12. 2019, sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka s chuťou pustili do riešenia zaujímavých úloh 

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

príkladov rozhoduje aj čas, za ktorí žiaci vypočítajú 15 daných úloh. Za správnosť a za čas vypočítaných 

príkladov sa prideľujú príslušné body.  

               Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek : z bodov za správnosť a z bodov  

za čas. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh minimálne 10 bodov. 

Hodnotenie úloh je 1 a 0. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti 

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

čas vynaložený na riešenie úloh.  

Pytagoriáda – Výsledková listina školského kola 41. ročníka Pytagoriády v šk. roku 2019 / 2020.  

Školského kola sa zúčastnilo 69 žiakov .                          Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom! 
 

Prehľad kategórií a počet súťažiacich: 

Kategória P 3 P 4 

Počet súťažiacich 30 39 

Počet úspešných riešiteľov 9 21 
 

       P3     3.ročník   
Meno Body za riešenie Body za čas Spolu 

1. Chválik Samuel                3.B 14b. 10b. 24b. 

2. Minárik Filip                    3.B 12b. 11b. 23b. 

3. Stanová Nina                    3.C 14b. 8b. 22b. 

4. Gyurkovics David            3.B 14b. 6b. 20b. 

5. Halmaiová Alexandra      3.B 12b. 8b. 20b. 

6. Kožák Matúš                    3.B 12b. 5b. 17b. 

 Vajcíková Nina                3.C 12b. 5b. 17b. 

8. Boháčiková Michaela       3.B 10b. 6b. 16b. 

9. Marcinek Maxim              3.B 10b. 5b. 15b. 
 

  P 4      4.ročník  
  

 
    

 
Meno Body za riešenie Body za čas Spolu 

1. Tryznová Kristína              4.C 14b. 8b. 22b. 

2. Žambor Matúš                   4.C 13b. 8b. 21b. 

3. Stets Roksolana                 4.C 15b. 5b. 20b. 

4. Rosputinská Miroslava      4.B 12b. 8b. 20b. 

5. Chorvátová Anna               4.B 12b. 7b. 19b. 

6. Maslík Martin                    4.C 12b. 6b. 18b. 

7. Čierny Andrej                    4.C 11b. 7b. 18b. 

 Golhová Dorota                 4.C 11b. 7b. 18b. 

 Šípka Matej                       4.A 11b. 7b. 18b. 

 Tryznová Natália               4.C 11b. 7b. 18b. 

11. Jenča Matúš                       4.B 10b. 8b. 18b. 

 Kazíková Viktória             4.B 10b. 8b. 18b. 

 Koreň Radoslav                 4.C 10b. 8b. 18b. 



14. Polónyová Nina                 4.A 12b. 5b. 17b. 

15. Kolesárová Veronika         4.C 11b. 6b. 17b. 

 Spišisková Romana           4.C 11b. 6b. 17b. 

 Švecová Agáta                   4.B 11b. 6b. 17b. 

18. Rajčeková Daniela             4.A 10b. 7b. 17b. 

 Surovec Peter                     4.C 10b. 7b. 17b. 

20. Hazuchová Lara                 4.B 10b. 4b. 14b. 

21. Rusko Erik                         4.A 10b. 1b. 11b. 

 

 

 

             

      Na zimu sa všetci tešíme. Hlavne na sánkovačku, lyžovačku, či guľovanie snehovými guľami. Zima 

je ročné obdobie, kedy ale nemyslíme len na seba a zimné radovánky, ale nezabúdame ani na vtáčiky, 

ktoré prezimujú doma.  

Stalo sa už tradíciou žiakov 1. stupňa postarať sa  o uzimené vtáčiky pred vianočnými sviatkami. 

Vyrobené kŕmidlá a potravu pre vtáky sme opäť rozvešali na stromy v okolí školy  

a blízkeho okolia.  

Boli sme šťastní, že počas chladného obdobia pomôžeme prežiť vtáctvu  prikrmovaním rôznymi 

dobrotami. Určite nás vtáčiky na jar  odmenia krásnym štebotavým spevom.                  AD 

 

                                                                                                                     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Konečne prišiel vytúžený deň. Pani učiteľky nám vybavili exkurziu do planetária v Žiari nad 

Hronom. Veľmi sme sa tešili, aj keď sme nevedeli, čo 

nás v planetáriu čaká. Nastúpili sme do dvoch autobusov, 

ktoré nás odviezli do okresného mesta nad riekou Hron.                                                     

Plní očakávania sme vstúpili do budovy so zaujímavým 

prostredím. Privítala nás teta sprievodkyňa, od ktorej 

sme sa dozvedeli, že sme v Krajskej hvezdárni a 

planetáriu Maximiliána Hella, teda v zariadení, ktoré 

pozostáva z astronomického observatória a planetária. 

Potom nás rozdelila na dve skupiny.  Zložili sme si veci 

a na nohy sme si dali návleky.  

             Naša návšteva  začala v zaujímavej kinosále, 

ktorá nás na chvíľu zaviedla do skutočného vesmíru. 

Dozvedeli  sme sa o histórii planetária a potom sa nad 

nami pohybovali hviezdy, planéty, Mesiac a dokonca aj 

kométy. Videli sme súhvezdia, ktoré majú svoje mená 

ako Malý voz, Veľký voz, Veľký pes, Orion, Pegas... 

Špeciálne premietacie zariadenie premietalo na okrúhly 

strop aj slnečnú sústavu, o ktorej sme sa prednedávnom 

učili. Vidieť všetky planéty bolo fantastické. Mohli sme 

sa dozvedieť aké sú veľké, rozdielne farebnosťou a 

z čoho sú zložené. Potom sme sa presunuli do Ufo-sály, 

kde sme sedeli v kruhu a teta sprievodkyňa nám 

rozprávala a premietala o jednotlivých planétach, o 

Mesiaci, jeho fázach a zatmení Slnka.  

         Keďže bolo zamračené, nemohli sme sledovať 

oblohu hvezdárskym ďalekohľadom. Preto nás čakal tretí 

sprievodca vo veľkej sále, kde sme mali ukážky 

ďalekohľadov a ich využití. Hádali sme na obrázkoch 

mená astronómov, vedcov a hvezdárov.  

          Na záver sme si kúpili na pamiatku 

pohľadnice a iné suveníry. Exkurzia 

sa nám veľmi páčila. Bol to 

naozaj vydarený deň.                                       

 

                       Žiaci 4.A 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



Blahoželáme  

Jurkovi Dianiškovi z 3.A , ktorý reprezentoval 

našu školu v Okresnom kole Hviezdoslavovho 

Kubína a postupuje do Regionálneho kola.        

Držíme palce v ďalšom kole. 

 

 

       Dňa 28.1.2020 sa na našej škole konalo školské kolo  66. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a 

prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Súťaže sa na I. stupni 

zúčastnilo  36    žiakov , ktorí boli pripravení na veľmi dobrej úrovni. Tešíme sa, že každý rok počet 

malých recitátorov stúpa. Tento rok po prvý krát obohatili súťaž aj žiaci druhého ročníka. Všetkým 

deťom ďakujeme  a gratulujeme za perfektnú prípravu  a výborný prednes.... 

 

  

1. Rusko Erik 4.A 

2. Zacharová Rebeka 3.A 

3. Spišiaková Alexia   3.A 

1. Dianiška Juraj 3.A 

2. Pajgertová Klára 4.C 

3. Stanová Nina  3.C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mikuláš na Golianke 

Ako sa to všetko začalo?  

Na ZŠ Golianovej 8 dostala pani učiteľka nápad, aby sme založili hudobno 

dramatický krúžok. Samozrejme všetko vyšlo a na krúžku sa nás začalo 

hromadiť čoraz viac. Máme za sebou už dve úspešné vystúpenia (prvým bol 

Halloween)  a o jednom z nich vám teraz spoločne povieme.  

O týždeň na to, sme sa všetci spoločne stretli v jednej triede a začali sme vymýšľať už náš tohtoročný druhý 

program a tým bol Mikuláš. Hlavnou myšlienkou bolo zabaviť žiakov a spríjemniť im predvianočný čas. 

V programe bola zahrnutá divadelná hra a spev. Pani učiteľka nám povedala, aby sme si zohnali kostýmy 

týkajúce sa Mikuláša. Keď sme si zohnali kostýmy tak sme začali nacvičovať náš program. Trvalo nám pár 

týždňov kým sme program vyšperkovali k dokonalosti.  

Generálka (skúška tesne pre vystúpením)  

Generálku sme mali dve hodiny pred vystúpením a museli sme 

všetko prejsť v kostýmoch a ráno sme museli prísť namaľovaní. 

Snažili sme sa to spraviť čo najlepšie aby sme na vystúpení 

odvystupovali čo najlepšie a podali zo seba čo najlepší výkon.  

Vystúpenie 

Vystúpenie dopadlo veľmi dobre 

a bavili sa aj staršie deti a učitelia, čo 

sme vôbec nečakali!  Vydaril sa nám 

každý jeden spev a mali sme radosť 

z toho, že sme potešili deti. Ďakujeme 

našim učiteľom na krúžku , ktorí nás 

viedli a podporovali k podaniu čo 

najlepšieho výkonu. Poďakovanie patrí 

aj muzikantom za hudobný doprovod 

a divákom ktorí nás neustále 

podporovali svojim potleskom. Bolo 

pre nás veľkou cťou účinkovať v tomto krásnom programe.                                                                                                                                                                                                      

                                                                             H. Danišová, V. Hanková 7.C 

Školské kolo Pytagoriády 

  

Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. decembra 

2019.Vyhlasovateľom Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organizačne ju 

zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže. Cieľom súťaže je súťažnou formou 

vzbudiť u detí záujem o matematiku a 

podchytiť potenciálne talenty. Každé kolo 

spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 

min. (celoštátne kolo 20 úloh počas 60 min.). 

Na našej škole sa Pytagoriády zúčastnilo 78 

žiakov.  



  

Najlepší riešitelia           

             

P 3             

Meno 

Body za 

riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Chválik Samuel                14b. 10b. 24b. 1. 

Minárik Filip                    12b. 11b. 23b. 2. 

Stanová Nina                    14b. 8b. 22b. 3. 

Gyurkovics David            14b. 6b. 20b. 4. 

              

P 4             

Meno 

Body za 

riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Tryznová Kristína              14b. 8b. 22b. 1. 

Žambor Matúš                   13b. 8b. 21b. 2. 

Stets Roksolana                  15b. 5b. 20b. 3. 

Rosputinská Miroslava      12b. 8b. 20b. 4. 

              

P 5             

Meno 

Body za 

riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Viktor Košík 13 8 21 1. 

Adam Lehocký 13 7 20 2. 

Ema Hollá 13 7 20 2. 

Timotej Balent 11 9 20 3. 

              

P 6             

Meno 

Body za 

riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Boris Kováč 12 8 20 1. 

Peter Stano 10 8 18 2. 

Stela Videršpánová 10 7 17 3. 

       

P 7             

Meno 

Body za 

riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Šimon Filipovič 12 6 18 1. 

Ema Molitortisová 10 6 16 2. 

              

P 8             

Meno 

Body za 

riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Matej Babčan 11 6 17 1. 

Adam Gutten 12 3 15 2. 

Fedor Štít 11 4 15 3. 

Juraj Šťavina 10 5 15 4. 
  



  

Olympiáda v ruskom jazyku 
 

Dňa 29.11. 2019 si merali sily naši najlepší žiaci z ruského 

jazyka. Ich úlohou bolo preukázať zdatnosť v odposluchu, 

čítaní s porozumením a samotnej konverzácii. Nebolo to 

jednoduché, lebo vedieť plynule rozprávať nielen podľa 

obrázkov, ale aj loviť v pamäti slovnú zásobu, si vyžaduje 

neustálu prípravu na 

hodiny ruského 

jazyka. Tu sú naši 

najúspešnejší, ktorým 

prajeme ešte veľa 

úspechov a držíme im 

palce!!!!!!!! 

Naša víťazka Nikola 

Polončíková z 9. C 

 

2. miesto Laura 

Pinterová z 9. D  
 
3. miesto Eliška Kaderjaková z 9. C 
  
4. miesto Barbora-Anna Drugová z 8. C 
  
5. miesto Sebastián Murín z 9. C 
  
6. miesto Rebeka Tryznová z 8. B 

 

 

Karate - Majstrovstvá 

Slovenska 
Júlia Laubertová, žiačka VIII.C 

triedy, obsadila na 

Majstrovstvách Slovenska U21, 

juniorov a dorastencov v karate, 

v kategórii 12. – 13. ročných do 

50 kg, krásne 5. miesto – 

GRATULUJEME! 

 
  

Okresné kolo v stolnom tenise 

Zuzana Žiaková, Emma Zacharová a Sofia Ondíková si vybojovali v okresnom kole v stolnom tenise 2. 

miesto.  

    

 

https://zsgolianova.edupage.org/news/#3978


  

Vianočný turnaj 

Vo štvrtok 19. 12. 2019 sa na zimnom štadióne odohral 

exhibičný duel medzi nádejnými kadetmi z 9. A triedy a 

výberom našej banskobystrickej hokejovej a trénerskej 

elity. Súčasťou tohto podujatia bola ušľachtilá myšlienka 

pomoci zvieratkám v útulku. Nielen ľudia, ale aj mnohé 

nemé tváre v čase zimy bojujú s existenčnými 

problémami. A tak sa mladí kadeti rozhodli, že pomôžu 

opusteným psíkom v karanténnej stanici a pokúsia sa 

uľahčiť im život dostupnou pomocou: materiálnou a 

dobrovoľnými finančnými príspevkami. 

 „Ďakujeme 9.ŠHT hokejovej triede ZŠ Golianova 8 za 

zorganizovanie Vianočnej zbierky pre zvieratká v núdzi, za krásnu materiálnu pomoc a finančný príspevok, 

ktorý nám poslali na transparentný účet SAOZ ako príspevok na zateplenie  búd pre našich psíkov. 

Vyzbieralo sa 810 eur. Psíky dostali krmivo, deky, hračky, nádoby na krmivo a ďalšie potrebné veci.“ 

  

PASOVANIE PIATAKOV 2020 

Pasovanie piatakov sa na našej škole Golianova 8 koná každý rok, zahŕňa súťaže pre piatakov, ktoré 

im pripravili žiaci 9.C, ako jedni z najstarších študentov tejto školy. Súťaže sa týkajú športu a vedomostí. Zo 

športu tu bol futbal a bedminton, na preskúšanie žiakov v ich vedomostiach boli vedomostné súťaže spojené 

s matematikou a počúvanie s porozumením. Súťaženie dopĺňali aj moderátori, ktorí chodili po jednotlivých 

stanovištiach a pýtali sa žiakov a učiteľov, ako sa im páči program a ako sa im darí. Pasovanie piatakov nie 

je zábava len pre piatakov, ale aj pre deviatakov, ktorí súťaže a hry usilovne vymýšľali počas ich voľného 

času. Na konci akcie sa konalo aj vyhodnotenie. Na prvom mieste sa umiestnila trieda 5.B, na druhom 5.A, 

na treťom 5.C a na štvrtom mieste trieda 5.D.   Ohlasy na túto akciu boli veľmi pozitívne, či od učiteľov 

alebo od žiakov. Každý zúčastnený si súťaženie užil naplno.   -9.C 

                                                  

   



  

Cesta do Ameriky – Majstrovstvá  sveta detí v pretekoch 

SPARTAN 

Na  jeseň minulého roka som bol nominovaný na Majstrovstvá sveta detí v pretekoch Spartan. O čom vlastne 

Spartan je? O prekonaní samého seba. O zdolávaní prekážok, podliezaní, preliezaní, preskakovaní, rúčkovaní, 

šplhaní a v neposlednom rade o angličákoch. Spartan preverí každého. Tu zistíš nie len svoju fyzickú, ale aj 

psychickú zdatnosť. Nomináciu som získal na základe umiestení v predchádzajúcich sezónach. V roku 2018 

som skončil 3 x na 1.mieste ( Donovaly, Kubínska hoľa, Valčianska dolina), v roku 2019 som bol 3 x na  

2.mieste (Pezinok, Bialka Tatranska, Krynica) a 1x na 3. mieste (Valčianska dolina).  

Preteky sa konali v americkom štáte Kalifornia v meste Castaic, neďaleko Los 

Angeles. Naša cesta začala 28.11.2019 na letisku vo Swechate. Leteli sme cez 

Frankfurt nad Mohanom, kde sme mali iba jednu hodinu na prestup. Letisko 

obrovské, no geografické schopnosti mojej mamy nesklamali a let sme stihli. 

Let do LA trval 11 hodín. Tu sme prežili 

nezabudnuteľných 14 dní. 

Hneď 28.11.2019 majú v Amerike sviatok – deň Vďakyvzdania. Mali 

sme možnosť ochutnať tradičné jedlá. Po tomto dni v piatok majú 

Američania BLACK FRIDAY. Ale nie ako u nás, tomu sa hovoria 

výpredaje. Nezažiješ-neuveríš. Navštívili sme obchodné centrum, kde 

som minul všetky svoje úspory. 

 Počas ďalších dní sme navštívili mesto Las Vegas. Mesto herní, kasín, veľkých 

hotelov. Každý v inom štýle. V hoteli Venecia sa môžete povoziť na gondolách. 

V hoteli Paríž navštíviť Eifelovu vežu, Víťazný oblúk, v hoteli New York-New 

York sme navštívili Newyorské uličky, sochu Slobody. Fascinujúcim zážitkom 

bola fontána, ktorá hrala a striekala v rytme melódie od legendárnej skupiny 

Beatles. Naša 

cesta viedla aj do 

mesta San Diego, 

kde sme navštívili 

pieskové útesy, krásne pláže. Videli sme tulene. 

Niekoľko dní sme strávili v meste L.A. Tu sme 

navštívili svetoznáme pláže Santa Monica, 

Venice beach, kde sa nakrúcali známe filmy ako 



  

je Baywatch. Nenechali sme si ujsť ani známy chodník slávy s hviezdami 

na chodníku. Odfotili sme sa so známymi hviezdami – Sylvester Stallone,  

Mickey Mouse, Bruce Willis, Jekie Chan, Michael Jackson,...... 

Ako žiak športovej hokejovej triedy som si nemohol nechať ujsť zápas LA 

Kings vs Washington Capital. Vidieť na vlastné oči hrať Ovechkina, nášho 

Riša Pánika, či kapitána LA Kings Kopitara, bol pre mňa splnený sen. 

Počas zápasu sme mali jedinečnú možnosť aj vďaka Michalovi Handzušovi  

navštíviť útroby štadióna. Zobrali nás do šatní, videli sme šatňu LA Lakers 

– basketbalového klubu, navštívili sme miesta, kde sa dostanú len média. 

Meno Handzuš tu malo svoje miesto. Stretli a odfotili sme sa so 

svetoznámym Iljom Kovalčukom.  Keď sme schádzali po schodoch vo farbách klubu HC05, skandovali 

a kričali nám Banská Bystrica. Neskutočné, aj tu nás poznali. Obrovský štadión, množstvo ľudí, všetci fandili, 

žiadne vulgarizmy. Proste WAU!   

Ďalšou našou zastávkou bolo Universal studio. 

Pre deti niečo nepredstaviteľné. Horské dráhy 

a kolotoče v štýle Transformers, Harryho Pottera, 

Jurského parku, Mimoňov či Simpsonovcov. 

Všade obchody, suveníry, občerstvenie. 

Američania to skrátka vedia.  

7.12.219 bol deň D. Ráno sme  vyrazili do mesta 

Castaic. Úžasná atmosféra, predstavenie krajín, 

americká hymna, to všetko malo svoje čaro. Dĺžka trate mala 2 míle. Bežalo nás 56 a skončil som na 18.mieste. 

Môj mladší brat bežal tiež a v konkurencii 172 detí obsadil krásne 30. 

miesto. 

12.12.2019 sme leteli späť na Slovensko. Pre mňa to boli krásne 

a nezabudnuteľné dva týždne strávené na americkom kontinente. 

 



  

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 

Na počesť P. O. Hviezdoslava, najvýznamnejšej osobnosti  slovenskej  literatúry, sme 28.1.2020 

zorganizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. 

55 žiakov 5. – 9.ročníka prezentovalo svoje interpretačné umenie v poézii a v próze. Recitátori boli výborne 

pripravení.  Svojimi prednesmi nám dokázali, že aj  v súčasnom virtuálnom svete mládež nachádza cestu k 

čítaniu a jej záujem o literatúru je stále živý. 

Všetkým recitátorom ďakujeme a víťazom prajeme veľa úspechov v obvodnom kole. 

Výsledky školského kola : 

 Próza 

5.- 6. ročník 

1.  M. Úradníček  6.A 

2.  L. Matejková  6.B 

3.  L. Riapošová  6.D 

7. – 9. ročník 

1.   E. Zacharová 7.B 

2.   V. Markovičová 9.D 

3.   B. Drugová 8.C 

            Poézia 

             5.- 6.ročník 

             1. B. Balážová 5.B 

             2. A. Lehocký  5.B 

             3. L. Páterová 6.C 

              7. – 9.ročník 

              1.  I. Pechová 7.C 

              2.  R. Dudášová 9.D 

              3.  A. Sochanová 

 

Vianočná ikebana 

Dňa 13.12. sa v školskej jedálni uskutočnilo školské kolo vianočnej 

ikebany. Zúčastnili sa jej žiaci 

4. – 9.ročníka. Súťažili v dvoch 

kategóriách. V kategórii 4.-6. sa 

podarilo vytvoriť najkrajšie 

dielo 4.B triede a medzi staršími 

zvíťazila 8.A trieda. Žiaci 

a pedagógovia mohli práce 

obdivovať vo vestibule školy. 

 

      Svetový deň bez mobilu 

        Každý Svetový deň má niesť určité posolstvo a vplývať na myslenie 

a správanie ľudí. Už osemnásť rokov sa so 6. februárom spája mobilný 

telefón. Dokážete vypnúť svoj mobil na celý deň? Prvýkrát sa tento deň 

oslavoval v roku 2001. Otcom myšlienky je francúzsky spisovateľ Phil 

Marso. Mobilné hliadky dňa 6.2. 2020 mali za úlohu skontrolovať 

používanie mobilného telefónu počas vyučovania. Z celkového počtu  

oslovených 532 žiakov malo zapnutý mobil počas vyučovania 28 žiakov 

našej školy!!! 



  

Naše úspešné     

olympioničky 

9. januára do 22. januára sa vo 

švajčiarskom Lausanne konali 

tretie Zimné olympijské hry mládeže. Ambasádorkou slovenskej výpravy bola bývalá biatlonistka a 

šesťnásobná olympijská medailistka Anastasia Kuzminová. Slovenské hokejistky získali na 

olympijských hrách  dve medaily. V zápase o tretie miesto zdolali domáce Švajčiarky 2:1. Víťazný gól 

strelila Nikola Janeková. Okrem Nikoly sa o bronz zaslúžili aj ďalšie naše žiačky, Emma Donovalová 

a Lea Giertlová. V hre 3x3 si Nikola vybojovala striebornú medailu. 

  

                                                 Okresné kolo vo florbale dievčat 

Naše žiačky si pod 

úspešným vedením p. 

Ozoráka vybojovali 1. 

miesto v okresnom kole 

florbalu a postupujú do 

krajského kola, ktoré sa 

bude konať v Detve. 

Držíme palce.  

  

Okresné kolo vo florbale chlapcov 

P. Ozorák opäť uspešne priviedol našich chlapcov k 2.miestu 

v okresnom kole florbalu a tým si tiež zabezpečili postup do 

krajského kola, ktoré sa bude konať takisto v Detve.  

 

 

 



  

Winter Spartan KIDS 

18.januára sa v Banskej Bystrici konalo významné športové podujatie Winter 

Spartan Sprint. Ide o zimnú verziu známeho extrémneho prekážkového behu 

Spartan Race. Upravenú verziu pretekov pre najmenších – Spartan KIDS, 

bežali deti vo veku od 4 do 14 rokov. Do detských pretekov sa zapojilo 

približne 300 účastníkov. Na tomto zaujímavom podujatí mali zastúpenie aj 

žiaci našej školy. Viacerí z nich sa postavili na víťazné stupienky. 

 

Predvianočná exkurzia v Prahe 

V dňoch 1.12. až 2.12. 2019 sa 42 žiaci druhého stupňa spolu s pani učiteľkami Gáborovou, 

Beňovou a Kováčikovou zúčastnili predvianočnej exkurzie v Prahe. Po dlhej ceste autobusom nás privítalo 

mrazivé počasie. Vystúpili sme v mestskej štvrti Hradčany. Naše prvé kroky smerovali k Pražskému hradu. 

Po obhliadnutí majestátnych hradných pamiatok nás potešili malebné domčeky nachádzajúce sa v Zlatej 

uličke. V súčasnosti sa v nich nachádzajú galérie, obchodíky s ručne vyrábanými suvenírmi, či rôzne 

expozície. Po nákupoch v Zlatej uličke nás prilákala sladká vôňa palaciniek, ktoré na seba nenechali dlho 

čakať. Zamierili sme na Malostranské námestie, kde žiaci dostali krátky rozchod. Odfotili sa na Karlovom 

moste a pomaly sme všetci spolu kráčali k penziónu. Po príchode na ubytovanie sa naši výletníci (aj napriek 

náročnému dňu) jednohlasne zhodli, že by večer ešte chceli zavítať na Václavské námestie, ktoré bolo od 

nášho penziónu vzdialené približne 400 metrov. Večerný rozchod využili na nákup jedla, oblečenia, či 

drobných suvenírov na vianočných trhoch. 

Na druhý deň sme sa hneď po raňajkách vybrali na 

Staromestské námestie, kam sme prišli tesne pred celou hodinu, 

aby sme si pozreli orloj. Hľadiac na pozoruhodný český skvost, 

sme si vychutnávali jedinečnú atmosféru, kedy ho spolu s nami 

obdivovali ľudia z rôznych kútov sveta. Po krátkom rozchode 

sme namierili do Pražského židovského mesta, kde nám 

pracovníci múzea priblížili históriu Židov v Prahe, ich 

náboženský a kultúrny život Po výdatnom jedle sme boli pripravení náš výlet v Prahe ukončiť, usadiť sa 

v autobuse a spomínať, ako sme na dva dni vyliezli z kukly svojho domáceho prostredia. 



  

Lyžiarsky výcvik  

Keď sme 3. februára ráno nastúpili do autobusu, nevedeli sme, čo nás 

čaká. Tešili sme sa a zároveň sme boli zvedaví. Dve hodiny cesty sme 

vyplnili rečami, čo budeme robiť na izbách po večeri. Hneď, ako sme vystúpili na 

parkovisku, prekvapilo nás zlé počasie. Veľa z nás začalo šomrať, že už dnes 

nebudeme lyžovať. Po vystúpení z autobusu, sme sa prezuli a nasadli na lyže. Po 

vyvezení sa lanovkou hore, sme sa spustili cez krásny zasnežený les dolu k chate. Ubytovali sme sa 

a v príjemnom teple sme oddychovali. Na druhý deň po raňajkách sme sa vybrali lyžovať. Počasie sa 

síce nevydarilo, ale dobrá nálada lyžovačku zachránila. Večer sme sa navečerali, išli sa zabávať 

a neskôr zaľahli do postelí. V stredu ráno nám v chate vypukla chrípková epidémia. Žiaci začali 

odchádzať. Keďže nás bolo menej, už nebola taká zábava. Zvyšok týždňa prebehol podobne. Stále nás 

lyžovalo menej a menej. V posledný deň po lyžovačke sme zišli dolu na parkovisko a po prezutí sa 

sme autobusom cestovali domov. 

                                                                                                           

T. 

Šaling 8.C 

Majstrovstvách Slovenska v 

biatlone žiačok. 

Žiačka 6.B triedy Sárka Sedliaková si 

vybojovala krásne druhé miesto na 

Majstrovstvách Slovenska v biatlone žiačok.  

 



  

 

 

 

 

         


