
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Golianova 8, 

Banská Bystrica 

 

Číslo 3 

Šk. rok: 

2021/2022 

 

LÚČ-ik 



 

 

Pre žiakov 2. ročníka sa v mesiacoch február a marec uskutočnila beseda s policajtkou KRPZ, 

ktorá žiakom pripomenula pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozovke, používania 

reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. 

Oboznámila žiakov s jednotlivými zložkami 

polície a ich náplňou práce. Predviedla aj 

pracovné nástroje, s ktorými policajt pracuje. 

Porozprávala, čo všetko musí policajt ovládať, 

aby mohol vykonávať toto neľahké povolanie. 

Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a mali 

nevyčerpateľné množstvo otázok. 

Za krásne dopoludnie pani policajtke ďakujeme 

a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

 

                                                                                           Prvý apríl je najzábavnejším dňom v roku.  

V 1.A sme prežili tento deň naozaj veselo. Do 

školy sme prišli oblečení a učesaní úplne 

naopak. Ponožky na rukách a nohavice na 

hlave, spôsobili výbuchy smiechu. Spolu sme sa 

zasmiali na sebe navzájom. Smiešnymi 

príbehmi a vtipmi  sme vyčarovali úsmev na 

tvárach spolužiakov. Vymysleli sme kopu 

nápadov, ako si môžeme z niekoho vystreliť, 

tak ako sa to robí na 1.apríla. 

 

BESEDA „POLÍCIA A DOPRAVNÁ VÝCHOVA“ 

  

 

DEŇ NAOPAK 
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Dňa 15.marca 2022 sa konalo v Banskej Bystrici okresné kolo 

Hviezdoslavovho Kubína. V I. kategórii v prednese 

prózy,  reprezentovala našu školu žiačka IV. C triedy Nina Tlučáková. 

Ninka vystupovala  s prednesom prózy od  Ruženy 

Smatanovej  -  Pomsta je sladká. Porotu jej prednes zaujal a postúpila 

do regionálneho kola. Všetci sme sa potešili a držíme  jej palce 

v ďalšom kole. 

 

Krásne jarné  počasie 

pomohlo žiakom 4.A 

prežiť hodinu vlastivedy 

zábavnejšou formou 

priamo na námestí. 

Naučili sme sa veľa 

nového o pamiatkach, 

ktorých je v našom meste 

neúrekom. 

EXKURZIA ZA PAMIATKAMI BANSKEJ BYSTRICE 

23.3.2022 

 

 

OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 

23.3.2022 

 

 



 

 

 

       
Je názov 

divadelného 

predstavenia, 

ktoré pre školy 

pripravilo 

Bábkové divadlo 

na Rázcestí podľa 

knižnej predlohy 

britskej 

spisovateľky Jill Tomlinson. 

      Zaujímavý  a humorný príbeh                     

o nezlomnej vôli smiešnej sliepky, 

ktorá po každom neúspechu znovu 

naberie silu bol výnimočným 

predstavením. 

Autorka prostredníctvom príbehu 

priniesla medzi žiakov našej školy 

netradičné a citlivé témy,  ako aj ľudské 

skúsenosti napísané so zaujatím pre 

svet dieťaťa. Hlavná hrdinka Hilda sa 

nikdy nevzdáva, a keď sa pre niečo 

rozhodne, nič ju nezastaví. Je smelá, 

priebojná, usilovná,  rodinne založená 

a veľmi odvážna. 

       Predstavenie žiakov natoľko 

zaujalo, že niektorí opäť navštívili 

predstavenie aj so svojimi rodičmi 

a starkými. Potleskom ocenili šikovnosť 

všetkých hercov. 

 

Kika 2.A 

 O SLIEPKE, KTORÁ SA NEVZDALA 

23.3.2022 

 

 



 

 

                                    

Vedieť v sekunde zareagovať a 

poskytnúť prvú pomoc 

zranenému môže často 

zachrániť ľudský život. Aj keď 

je táto úloha najmä v rukách 

záchranných zložiek, o 

ktorých sa naši žiaci prvého 

stupňa učili na Prvouke, v 

piatok 18. marca im ukážky prvej pomoci prišli predviesť aj členky Slovenského Červeného 

kríža. Pretože vštepovať základy prvej pomoci je dôležité už od detstva. V rámci besedy na 

tému „Ukážky prvej pomoci pri 

detských úrazoch“ si žiaci 

vyskúšali aj prvú pomoc v praxi, 

či už na sebe, alebo svojich 

spolužiakoch. Deťom sa beseda 

veľmi páčila. Od členiek 

Slovenského Červeného kríža 

dostali aj malú pozornosť v 

podobe vaku a knihy. 

Pokračovanie besedy so 

Slovenským Červeným krížom 

bude v júni, keď do školy zavíta aj vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci, žiaci budú môcť doň 

nasadnúť, pozrieť si výbavu a budú mať možnosť aj zapnúť maják a sirénu.  

PRVÁ POMOC V PRAXI 

 

23.3.2022 

 

 



 

 

 

 

 

29. marca 2022 sa žiaci 3. a 4.ročníkov  

zúčastnili okresného kola 

matematickej  Pytagoriády.  

Okresného kola sa zúčastnilo 19 žiakov                   

z 3.ročníka  a 19 žiakov zo 4.ročníka.  

 
Výsledky: 

P3:   3. –   4.miesto Tomáš Hudec (3.B) 

        15. – 17.miesto Damian Marek (3.C) 

        50. – 51.miesto Jakub Babic (3.A) 

        52. – 53.miesto Michaela Vavrinčíková (3.C)  

P4:  18. – 19.miesto Kiara Semeníková (4.C) 

       45. – 48.miesto Jakub Šušor (4.A) 

       52. – 53.miesto Ella Luptáková (4.B) 

       73. – 76.miesto Lukáš Lorinc (4.C) 

       79. – 81.miesto Klára Kubušová (4.A) 

       82. – 83.miesto Alexandra Naňová (4.C) 

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

 

 

 

     Drogy každoročne ničia 

a ruinujú milióny ľudských 

životov.  Čo by sme mali o nich 

vedieť, nám prišiel porozprávať p. 

Rastislav Bobček z nadácie 

Slovensko bez drog. 

     Pán Bobček žiakom na I. stupni 

porozprával fakty o legálnych aj 

nelegálnych drogách, liekoch a ich 

účinkoch na organizmus. 

    Jedným z faktov je, že mladí 

ľudia sú v súčasnosti vystavení 

účinkom drog v skoršom veku než 

kedykoľvek predtým. 

     Dozvedeli sme sa dosť na to, aby sme sa dokázali rozhodnúť pre ŽIVOT BEZ NICH. 

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY 

2021/2022 

 

23.3.2022 

 

 

PRAVDA O DROGÁCH... 

 

23.3.2022 

 

 



 

 

 

 

  ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE 

    Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa každoročne venuje jedinečnej hodnote dobrého 

zdravia. 

V tomto roku úraduje téma: NAŠA PLANÉTA – NAŠE ZDRAVIE.  

Na čele Svetovej zdravotníckej organizácie sa v tento deň - 7. apríla na celom svete propaguje 

a oslavuje fyzická, duševná a emocionálna pohoda. K dobrému zdraviu prispieva hodnotná 

a zdravá strava.  

 
 

 

 

 
 

7. apríl 2022– SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA  

 

23.3.2022 

 

 

7. apríla 2022 – ZDRAVÁ DESIATA 

 

6. 7. 8. apríla 2022 – BEH  ZDRAVIA (1 okruh) 

 



 

 

 

Po rozlúčkovom hokejovom zápase deviatakov pokračovalo vyučovanie v 

angličtinárskej skupine 4BC zábavnou formou. Hodinu na tému Veľká noc deťom prišiel 

spestriť mladý hokejový brankár HC Barani Banská Bystrica, absolvent našej školy Zahar 

Shapovalov. 

                   Skúsenosti, ktoré ako žiak školy nabral počas aktivít zameraných na rozvoj 

komunikačných schopností v angličtine  počas ročníkového projektu na ZŠ Golianova v roku 

2019/20, zúročil aj v úlohe lektora. S našimi šikovnými štvrtákmi komunikoval v angličtine, 

odpovedal  na ich otázky, 

a samozrejme pomáhal pri 

vypracovaní zadaných úloh. 

            Keďže sú medzi žiakmi tejto 

skupiny aj športovci, hokejisti, bol 

pre nich príkladom toho, 

že  angličtina a šport kráčajú 

v dnešnej dobe ruka v ruke. 

            Veríme, že po vynútenej 

pauze bola dnešná hodina prvou lastovičkou, na ktorú budeme môcť čoskoro nadviazať aj v 

ďalších triedach.                                                                                                          PKCJ 

 

                                                                                                                                             

Po dištančnej prestávke sa na našej škole znovu uskutočnila veľkonočná súťaž, tentokrát 

o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu. 

Do súťaže sa zapojili žiaci prvého i druhého stupňa. Z množstva nádherných pohľadníc porota 

zložená zo žiakov a učiteľov v oboch kategóriách vyhodnotila tri najkrajšie. Autori výherných 

pohľadníc získali zaujímavé ceny a sladké odmeny. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu 

a prekvapenie od vyučujúcich anglického jazyka. Ďakujeme všetkým za účasť a želáme 

HAPPY EASTER!                                           PK cudzích jazykov                     

                                           Výsledky 

                                           1.stupeň: 

1.miesto Lea Saksová (4.A) 

2.miesto Klára Malová (3.B) 

3.miesto Kristína Pinková (3.B) a Adam 

Pagáč (3.A) 

  

2.stupeň: 

1.miesto Simon Stano (7.A)  
2.miesto Ella Vittmannová (7.C) 

3.miesto Marco Bartok (7.A) a Aleš Gašpar (7.A) 

 

SÚŤAŽ VEĽKONOČNÝCH POHĽADNÍC 

 

  

 

 

NETRADIČNE NA HODINE ANGLIČTINY 

 

 

23.3.2022 

 

 



 

 

 

 

Žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy sa i tento rok zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír 

očami detí“, ktorú vypísala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s 

hvezdárňami, centrami voľného času, okresnými 

astronomickými kabinetmi a regionálnymi 

osvetovými strediskami na Slovensku.  

„Rakete šťastia“, ktorú namaľovala Alžbetka 

Dobisová z 1.A triedy, sa podarilo postúpiť do 

celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v prvej 

polovici mája 2022 v Hurbanove. 

Porota sa rozhodla nad rámec 5 prác postupujúcich 

do celoslovenského kola oceniť aj prácu Nikol 

Tonhajzerovej, žiačky 9.D triedy, s názvom „Vesmír 

pod mikroskopom“, ktorá tiež poputuje do 

celoslovenského kola. Práca porotu 

zaujala  inovatívnou technikou použitou pri 

vytvorení diela. 

Spoluorganizátorom okresného kola celoslovenskej 

súťaže „Vesmír očami detí“ v Banskej Bystrici je Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. 

Dňa 8. apríla 2022  sa v priestoroch Tihányiovského kaštieľa konalo odovzdávanie cien spojené 

s vernisážou výstavy. 

Galéria ocenených prác je 

dostupná aj na webovej stránke 

Hvezdárne v B. Bystrici: 

www.astrobb.sk 

Ďakujeme všetkým  za účasť 

a postupujúcim prajeme veľa 

šťastia v celoslovenskom kole. 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 

 

23.3.2022 

 

 

http://www.astrobb.sk/


 

 

  

      Koncom marca do našej školy 

zavítali predškoláci z Materskej 

škôlky Bzučo Na Starej tehelni v 

Banskej Bystrici. Spolu so 

svojimi pani učiteľkami 

navštívili triedy šikovných 

prváčikov. Mnohí predškoláci sa 

potešili, keď sa v prvej triede znova stretli 

so svojimi kamarátmi, ktorí boli ešte nedávno s nimi v škôlke. 

Prváci im ukázali, čo všetko sa už v škole naučili. Príklady počítali ako usilovné včeličky. 

Pridali sa k nim aj predškoláci, ktorí sa tiež v počítaní nenechali zahanbiť. Písanie číslic a 

písmeniek na interaktívnu tabuľu zvládli taktiež hravo. Predškoláci sa presvedčili, že prváci už 

vedia čítať takmer všetky písmenká, a hravo si poradia i s čítaním príbehov zo šlabikára. 

      Prváci sa potešili sladkým darčekom od predškolákov a predškoláci zas lízankám a 

papierovým slniečkam, ktoré pre nich prváci vyrobili. 

 

  

  

     30.3.2022 cez vchod  našej školy 

vstúpilo viac žiakov ako je v iné dni bežné. 

Tento deň boli brány našej školy špeciálne 

otvorené pre budúcich prváčikov a ich 

rodičov. Prezreli si spoločne priestory 

našej školy a navštívili svojich budúcich 

spolužiakov na hodinách slovenského 

a anglického jazyka, matematiky, ale aj 

telesnej výchovy a informatiky. Videli 

nielen to, ako už prváci vedia vynikajúco čítať a počítať, ale aj veľa zaujímavých aktivít a hier 

ktoré na nich čakajú v prvom ročníku. Už teraz sa na nových spolužiakov všetci tešíme. 

 NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV 

 V PRVÁCKYCH TRIEDACH 

  

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE 

PREDŠKOLÁKOV S RODIČMI 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na škole nám pribudlo ďalšie 

športové vybavenie - TEQ stoly. Na 

stoloch je možné hrať nové 

inovatívne TEQ športy ako Teqball, 

Teqvoly, Teqpong, Teqis, Quatch. 

V prípade, že sa o nových športoch 

chcete dozvedieť viac, odporúčame 

navštíviť  webovú 

stránku:  https://teq.sk/ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

Žiaci 1.stupňa našej školy sa 6.mája 2022 zúčastnili Obvodného kola                            

Mc Donald's Cupu. Aj napriek obrovskej snahe a bojovnosti sa                                          

im nepodarilo postúpiť zo skupiny do semifinále a bojovať o medaily. 

Ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie športové súťaže.  

 

OBVODNÉ KOLO MC DONALD'S CUPU 

 

 

KORČULIARSKY  

KURZ 

 1. A 2. ROČNÍK 
 

 

  

 

 

TEQ STOLY NA GOLIANKE 

 

 

https://teq.sk/


 

 

V mesiaci apríl sme na našu školu 

pozvali sokoliarov zo ZŠ s MŠ 

Maximiliána Hella zo 

Štiavnických Baní. Na úvod 

vystúpenia nám podali stručné 

informácie o histórií sokoliarstva. 

Potom nás upútali ukážkami letu 

pernatých dravcov a zaujímavými 

informáciami o ich živote. Žiaci 

mali veľký zážitok, pretože dravce 

sa dostali do ich bezprostrednej 

blízkosti, pri lete sa ich jemne dotkli 

koncami krídel. Niektorí si tiež mohli vyskúšať ako im dravec priletí na ruku. 

Za vystúpenie sokoliarom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa nabudúce. 
 

 

 

Po viac ako dvojročnej prestávke absolvovali naši žiaci 

v týždni od 9. mája do 13. mája 2022 plavecký výcvik. 

Konal sa na krytej plavárni na Štiavničkách pod vedením 

skúsených trénerov a tréneriek z Plaveckého kempu 

v Banskej Bystrici. Všetci tretiaci a štvrtáci si počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké 

zručnosti. Každý sa veľmi snažil a robil pokroky. Osmelili a prekonali sa aj tí menej odvážni 

žiaci. Najdôležitejšia bola radosť všetkých detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj 

vidieť. Za úspešné absolvovanie plaveckého kurzu dostal na záver každý žiak diplom. 

 

APRÍL – „MESIAC VTÁKOV“ 

23.3.2022 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

23.3.2022 

 

 



 

 

 

  

    Neodmysliteľnou aktivitou žiakov na I. stupni je pracovať 

na projekte  dopravnej  výchovy pod názvom: „  Bezpečne 

domov – bezpečne na cestách.“ 

Už niekoľko rokov sa každý rok stretneme s policajtmi KR 

PZ, s  ktorými si preveríme vedomosti z dopravnej výchovy. 

Ani tento rok  nebol iný... 

                                                   S rozvojom motorizmu sa 

zvyšuje počet dopraných nehôd, kedy dochádza k stratách 

na životoch, k ťažkým zraneniam aj s trvalými následkami. 

Častými účastníkmi dopravných nehôd sa stávame aj 

my  deti. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez poznania a 

rešpektovania pravidiel cestnej premávky, ktoré sme si opäť radi pripomenuli a zopakovali. 

Už teraz  sa tešíme na budúce stretnutie....  

 

 

 

                            Vzdať úctu 

všetkým mamičkám, mamkám, 

maminám je možné rôznym 

spôsobom, napríklad darovaním 

kytice, pohľadnice, zarecitovaním 

básničky,                                                 

vyrobením jednoduchého darčeka 

alebo i bozkom na líce.  

    Naši žiaci spolu so svojimi 

učiteľkami pripravili tohto roku pre svoje mamy malé prekvapenie vo forme vlastnoručne 

vyrobených pohľadníc a tulipánov, pretože darček vyrobený vlastnými rukami má pre 

obdarovaného jedinečnú hodnotu. Milé prekvapenia budú pre maminy aspoň malým 

poďakovaním za ich lásku, obetavosť, starostlivosť a v neposlednom rade aj za trpezlivosť pri 

výchove ich ratolestí.  

BEZPEČNE DOMOV 

– BEZPEČNE NA CESTÁCH... 

 

 

DRUHÁ MÁJOVÁ NEDEĽA 

UŽ TRADIČNE PATRÍ MAMÁM. 

 

 



 

 

 

                 

Vo štvrtok 19.5.2022 sa deti 1.A triedy zúčastnili  besedy so 

spisovateľom.  Do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej 

Bystrici zavítal spisovateľ Peter Stoličný, autor pre deti známej 

knižnej série o opici Škorici a jej kamarátoch. 

Opica, ktorá vie čarovať si deti získala svojou bezprostrednosťou ako aj vylomeninami, ktoré 

neustále spôsobuje. Našťastie ju vždy sprevádzajú kamaráti, ktorí jej pomôžu a naučia ju, čo sa 

smie a čo nie. 

Pieseň opice Škorice pozná každý žiačik z 1.A. Príbehy si deti čítajú na hodinách etickej 

výchovy, v školskom klube ale i doma s rodičmi. 

Rozprávanie spisovateľa Petra Stoličného deti veľmi zaujalo. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých 

informácií zo života spisovateľa. Deti veľmi potešilo, keď zistili, že autor plánuje písať ďalšie 

príbehy o opici Škorici. 

Deti využili možnosť  a dali si podpísať prinesené knihy samotným pánom  spisovateľom.   

„Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta.“ 

– Francois Mauriac 

  BESEDA SO SPISOVATEĽOM  

       PETROM STOLIČNÝM 

  

 

 



 

 

Dňa 20.5.2022 triedy 4.B a 4.C navštívili hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella. 

Žiaci absolvovali veľmi zaujímavý program pozostávajúci z demonštrácie astronomických 

úkazov na umelej oblohe planetária, odborné prednášky a premietanie rozprávky “Polaris – 

vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci“. Následne vyšli aj do astronomickej 

pozorovateľne, kde sa nachádza ďalekohľad na pozorovanie vesmírnych objektov, no len 

niektorí mali možnosť vidieť fotosféry Slnka, pretože ho zahalili oblaky. Exkurzia sa žiakom 

veľmi páčila a určite nenavštívili hvezdáreň poslednýkrát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXKURZIA V PLANETÁRIU 

KUBÍNA 

23.3.2022 

 

 



 

 

  

  V máji žiaci 2. ročníka navštívili po prvýkrát Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča – 

pobočka Sídlisko. Pani knihovníčka im na začiatku pútavou formou vysvetlila ako také knihy 

vznikajú a ako sa k nim treba správať. Deti sa dozvedeli aj akým spôsobom sa môžu stať členmi 

knižnice. Formou hry si pripomenuli niektoré rozprávkové bytosti a na záver si mohli 

poprezerať knihy, ktoré ich zaujali. Pobyt v knižnici sa deťom veľmi páčil, čoho dôkazom sú 

už novozaložené čitateľské preukazy niektorých druháčikov. 

  

 

Už aj malí prváčikovia vedia, 

že  Golianka je „Zdravá škola“. Všetci tu veľa 

športujú na čerstvom vzduchu, dodržiavajú 

pitný režim, zdravo sa stravujú a dbajú na 

správne hygienické návyky. Súčasťou 

zdravého života je aj starostlivosť o svoj chrup 

a správna ústna hygiena. Najmä pre 

prváčikov, je to veľmi dôležité, keďže počas 

tohto obdobia menia mliečne zúbky za trvácne. 

O tom, ako sa starať o svoje zúbky, aby 

boli  zdravé a čisté, sa dozvedeli všetci prváci na besede „Zdravé zúbky“. Spoznali rôzne 

názvy zúbkov v našich ústach, napr. rezáky, očné alebo stoličky. Pripomenuli si spolu 

základné dentálne pomôcky, ako sú kefka, pasta, zubná niť a medzizubná kefka. Na záver 

si zaspievali veselú pesničku  o Zubožrútovi. 

NÁVŠTEVA VEREJNEJ KNIŽNICE 

MIKULÁŠA KOVÁČA 

 

 

ZDRAVÉ ZÚBKY 

23.3.2022 

 

 



 

  

        Žiaci                                          

2. ročníka  navštívili 

unikátne poštové 

múzeum, ktoré je jediné 

svojho druhu na 

Slovensku. Korene 

poštového 

múzejníctva na území 

Rakúska-Uhorska 

siahajú až do roku 1896, kedy sa uskutočnila prvá výstava v Budapešti. Poštové múzeum 

v Banskej Bystrici, tak ako ho poznáme dnes, vzniklo v roku 2000. Expozícia 

obsahuje predmety, ktoré dokumentujú  vývoj poštovníctva a filatelistickú zbierku poštových 

známok.                                                

       Žiakov zaujali vzácne zbierkové predmety, ako súbory listov, staré poštové schránky, 

historické listové aj balíkové váhy, ale aj rovnošaty poštových úradov a veľa ďalších 

zaujímavých exponátov. 

       Druháci sa ale najviac tešili  z priestorov  detskej sekcie s názvom Detská pošta, kde mali 

možnosť napísať na veľkú pohľadnicu adresu, nalepiť si poštovú známku a opečiatkovať si, 

akoby boli pracovníkmi pošty, pretože si vyskúšali prácu za funkčnou listovou priehradkou. 

Skladanie puzzle,  preklápacích obrázkov a hľadanie zaujímavostí s poštovou tematikou sa 

druhákom veľmi páčila. Veľkým zážitkom bolo spoznanie telefónnej búdky, ktorá kedysi 

slúžila na pošte pre telefonické spojenie v časoch, keď sme nemali mobily a pevné linky 

v svojich domovoch. 

 

Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou.             

             Škodlivé účinky a smrteľné následky tabakových výrobkov 

sú výzvou  pre všetkých ľudí.  Je veľmi dôležité poukázať 

na  nepriaznivé zdravotné následky fajčenia v mladom veku a 

podporiť všetky aktivity, ako aj chrániť deti a mládež pred aktívnym, 

ale aj pasívnym fajčením, kde cigaretový dym nepriamo pôsobí na 

zdravie detí. V tento deň sa žiaci 1.st. rozprávali o škodlivosti 

fajčenia a prostredníctvom pracovných listov riešili vážne dôsledky 

užívania tabakových výrobkov na zdravie, ako aj o nebezpečných 

jedovatých  a chemických látkach, ktoré sa dostávajú do tela 

človeka, ktoré skracujú dĺžku života.     Heslom dňa bez tabaku je: 

Tabak - smrteľný v každej podobe 

NÁVŠTEVA DRUHÁKOV 

V POŠTOVOM MÚZEU 

 

 

SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU        31. máj 2022 

 

 



SÚŤAŽÍME V ŠPLHU 

 

 

 

 

Každoročná súťaž v šplhu     

na tyči sa tento rok na prvom 

stupni konala v rámci 

jednotlivých tried. Napriek 

dvojročnej pauze spôsobenej 

vírusom sa v triedach našli 

deti, ktoré  predviedli v šplhu 

krásne výkony. 

Takmer 300 detí zo 4 základných škôl sa                    

vo štvrtok 26.mája stretlo za krásneho 

slnečného počasia v športovom areáli našej 

školy  aby v behu, skoku, štafete, futbale 

a vybíjanej ukázali,  čo vedia. Nechýbala ani 

olympijská zástava, či oheň. Niektorým sa 

darilo viac, niektorým menej. Deti pretekali 

v duchu olympijského hesla:  „Nie je dôležité 

zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ a tak všetci 

z vydareného podujatia odchádzali 

s úsmevom. 

 

 

V stredu 1.júna sa žiaci 

našej školy  zúčastnili 

Olympijského behu, ktorý bol 

súčasťou Olympijského dňa 

spojeného s prinesením ohňa                         

pre EYOF do nášho mesta.  

 

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE 

 

 

OLYMPIJSKÝ  

DEŇ DETÍ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo piť čistú vodu a nie farebné 

malinovky? Prečo si umývame ruky? 

Koľko percent tvorí voda v ľudskom tele? 

Koľko vydrží človek bez vody?  Je                  

potrebné vodou šetriť? Tieto aj mnohé iné 

otázky boli hlavnou témou DŇA VODY v ŠKD. Tento deň sme si 

spestrili rôznymi hrami, súťažami a pokusmi 

spojenými s témou vody.   

          

 

 

 



 

 

 

Beh, v ktorom vyhral každý zúčastnený 

žiak. Za potlesku a veľkého povzbudzovania 

sme odbehli svoj “BEH ZDRAVIA”.  Všetci 

boli nakoniec odmenení symbolickou cenou, 

pretože najväčšia odmena bol pocit, že sme 

urobili niečo pre svoje zdravie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V piatom oddelení žiaci vyrobili takéto krásne 

záložky ako darčeky pre budúcich prváčikov.  

  

 

Zúčastnili sa jej žiaci 10 

oddelení ŠKD, ich úlohou 

bolo vymyslieť a postaviť 

z LEGA niečo originálne. 

A takto sa im to podarilo. 

Odmenou za ich šikovnosť a originálnosť bola malá sladká odmena a 

malé darčeky. 



 

Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a 

karnevalov. Aj tento rok sme pre našich 

žiakov zorganizovali v ŠKD “detský 

karneval” plný zábavy, súťaží, 

tanca a rôznych kvízov. Deti sa 

prezliekli do rôznych 

karnevalových masiek a premenili 

sa na rozprávkové bytosti či 

zvieratká. Každá karnevalová maska si 

odniesla sladkú odmenu a pekný zážitok. 

 

Žiaci 10 oddelení sa zúčastnili 

malého kurzu keramiky. Začali 

sa oboznamovať s novým 

materiálom- hlinou a vyrobili si 

takýchto krásnych barančekov.  



 

Vajíčko červené, vajíčko zelené, 

dnes každé vajíčko je krásne 

sfarbené. Kdeže nám vajíčka  tie 

odtiene vzali? Odkiaľ ich dievčičky, odkiaľ 

ich len vzali? Možno dnes sliepočky 

farbičky zjedli, možno kurz výtvarný                                             

v kuríne viedli. Možno len slniečko má takú 

moc, vajíčka sfarbí nám na Veľkú noc. 

Takéto farebné veselé vajíčka a iné veľkonočné 

dekorácie vyrobili naši žiaci v ŠKD.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Žiaci všetkých oddelení 

v ŠKD si zladili oblečenie podľa 

farby v príslušnom dni: 

PONDELOK - ČERVENÝ 

            UTOROK - ZELENÝ 

  

   STREDA - ŽLTÝ 

                                                                                                                                       

 

           

                        ŠTVRTOK - MODRÝ 

 

 

 

             PIATOK - BIELY 



Turnaj GRAND PRIX BANSKÁ 

BYSTRICA 2022 v džude 

V Športovej hale Dukla na Štiavničkách sa uskutočnil Turnaj 

GRAND PRIX BANSKÁ BYSTRICA 2022 v džude. Hostil 

388 pretekárov zo 7 európskych krajín v kategóriách žiakov, 

dorastencov a juniorov. 

Predstavili sa aj domáci odchovanci a najúspešnejší z nich bol 

v chlapčenskej kategórii mladších žiakov Matej Šípka vo 

váhe do 60 kg. 

 

 

 

Máme majsterku 

Slovenska v 

biatlone 

 

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska vo vytrvalostných pretekoch sa podarili na jednotku! 

Čistá streľba, k tomu rýchly beh a v cieli viac ako minútový náskok. 

     V sobotu 26. 02. 2022 sa v Osrblí konali preteky o Viessmannov pohár, kde sa v rýchlostných 

pretekoch Nelle Štulajterovej zo 7. B  aj napriek 2 netrafeným terčom podarilo pred súperkami udržať 

náskok a vybojovať to najcennejšie 1. miesto. 

     V nedeľu 27. 02. 2022 Nella zopakovala skvelý výkon z predošlého dňa, v cieli ukázala všetkým 

súperkám iba svoj chrbát a stala sa tak po zaslúženom víťazstve majsterkou Slovenska vo vytrvalostných 

pretekoch na MSR 2022. 

          Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, čo držali palce ... 

 

OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE DIEVČAT 

Žiačky našej školy po výbornom a bojovnom 

výkone, keď zvíťazili vo všetkých zápasoch, 

vyhrali OK vo 

florbale a 

vybojovali si postup 

do krajského kola, 

ktoré sa uskutoční 

koncom mája v 

Badíne. Gratulujeme 

a držíme palce aj v 

ďalších bojoch. 



OKRESNÉ KOLO VO 

FLORBALE CHLAPCOV 

Žiaci 9. a 8. hokejovej triedy vo 

štvrtok 19.5.2022 vyhrali Okresné 

kolo vo florbale a postúpili do 

krajského kola, ktoré sa uskutoční 

26.5.2022 v Badíne. Za veľmi 

úspešnú reprezentáciu školy 

ďakujeme a prajeme rovnako 

úspešné krajské kolo. 

       

 

Okresné kolo vo futbale žiačok 

Žiačky našej školy sa zúčastnili na 

okresnom kole v malom futbale žiačok na 

ihrisku ZŠ Radvanská, kde si vybojovali 

krásne druhé miesto. Za úspešnú 

reprezentáciu gratulujeme. 

 

 

 

Exkurzia ORAVA 

Dňa 19.5. sa zúčastnili žiaci 9.A a 9.B literárno- výtvarnej exkurzie. Navštívili rodný dom P.O.Hviezdoslava 

v Dolnom Kubíne. V literárnej expozícii sa žiaci dozvedeli viaceré zaujímavosti z tvorby a života nášho 

najvýznamnejšieho spisovateľa. Po vyčerpávajúcom výklade si pozreli originálne exponáty, ktoré patrili 

spisovateľovi a rukopisy jeho rozsiahlej tvorby. Potom sa žiaci presunuli do Oravského Podzámku, kde si 

pozreli jednu z najkrajších historických pamiatok- Oravský hrad. Boli sprístupnené aj ďalšie zaujímavé 

expozície, nakoľko bol deň predtým Medzinárodným dňom múzeí. Exkurzia sa vydarila a žiaci si odniesli 

veľa zaujímavých zážitkov a poznatkov.  

 

ZVOLENSKÁ SLATINA 

Zvolenská Slatina je známa nielen výrobou bryndze, ale aj ako rodisko či pôsobisko významných umelcov 

a vynálezcov. Triedy 7.B a 7.C sa mohli o tom presvedčiť pri návšteve Galérie akademického sochára Jána 

Kulicha a domu spisovateľky Terézie Vansovej. 

     



EKOSYSTÉM VO FĽAŠI 

Na hodinách Techniky a Etickej výchovy sme so žiakmi 5. a 6. ročníka spoločne 

porozmýšľali, aké následky má narušenie čo len najmenšej čiastočky ekosystému 

v prírode... že to, čo sa nám zdá ako prijateľné, môže spôsobiť nezvrátiteľné , 

alebo ťažko napraviteľné straty a poškodenia v prírode... 

Spoločne sme si vyskúšali vytvoriť uzatvorený ekosystém vo fľaši. A že sa nám 

to podarilo, svedčí aj jeden, už viac ako mesiac žijúci a rastúci, ktorý sme ponechali v dielni na okne. Ďalšie 

sme si vytvárali spoločne z materiálov, ktoré si priniesli deti, niektorí si dokonca podľa návodu urobili vlastné 

ekosystémy doma a starajú sa o ne... pár fotiek , ako sme tvorili v dielňach ... a nielen ekosystém. 

 

Super Florbal POHÁR 2022 
 Žiaci 8.A a 9.A po postupe z krajského kola vo florbale sa zúčastnili v dňoch 6.-

7.6.2022 celonárodného finále starších žiakov základných škôl. Podujatie pod 

názvom Super Florbal POHÁR 2022 sa 

uskutočnilo v športovom centre M-šport v 

Trenčíne. Pri veľkej konkurencii ôsmych 

chlapčenských tímov sme po kvalifikácii a dôležitom vyhratom 

zápase proti ZŠ Poprad 2:1 postúpili o boje o medailové pozície. 

Avšak o postup do finále sme nestačili na domáci florbalový tím ZŠ 

Trenčín, ktorým sme podľahli 1:5. Zápas o bronz sme zvládli v 

odvete so ZŠ Michalovce v dramatickom súboji 3:2. Skvelým 

výkonom sme 

obsadili výborné 

tretie miesto a 

získali bronzové 

medaily. Chlapcom 

a trénerom 

blahoželáme k 

parádnemu úspechu. 

   



Úspechy našich žiakov vo vedomostných súťažiach z matematiky 

Teší nás úspech našich žiakov, ktorí našu školu úspešne reprezentovali v súťažiach v školskom roku 

2021/2022  

Matematická olympiáda – okresné kolo 

5. ročník: 

Chválik Samuel 5.D – 1. miesto 

Stanová Nina 5.B – 17. miesto 

6. ročník: 

Chorvátová Anna 6. C – 6. miesto 

Gajdoš Alec 6.A – 12. miesto 

Tavačiak Jakub 6. B – 8. miesto 

8. ročník: 

Berko Adam 8.A – 9. miesto 

9. ročník: 

Sochanová Adela 9.D – 5. miesto 

  

Matematická olympiáda – krajské kolo 

9. ročník: 

Sochanová Adela 9.D – 5. miesto – 14. miesto 

  

Pytagoriáda – okresné kolo 

5. ročník: 

Miklošík Andrej 5.A – 30. miesto 

6. ročník: 

Stets Roksolana 6.D – 31. miesto, 

Chorvátová Anna 6.C – 37. miesto 

7. ročník: 

Chválik Matúš 7.C – 9. miesto 

8. ročník: 

Stano Peter 8.A – 13. miesto 

  

IQ – olympiáda – krajské kolo 

7. ročník: 

Chválik Matúš 7.C – 5. miesto 

  

Chválik Matúš - 11. miesto v regionálnom kole stred IQ olympiády 2022. 
  

 

EYOF stretnutie           



Žiaci ZŠ Golianova 8 Banská Bystrica spolu so žiakmi 

ZŠ KP Haligovce predstavili na online stretnutí naše 

slovenské a zamagurské tradičné jedlá chorvátskym 

priateľom z mesta Rovnij, ktorých nám v rámci EYOF 

pridelili usporiadatelia tohto medzinárodného  

športového podujatia. P. uč. Kollárová, M.Tóthová a 

Z.Valentová v spolupráci so žiakmi našej školy 

pripravili PPP, ktorú odprezentovali v anglickom 

jazyku.  

    

 

Virtuálna 

realita na 

hodine 

geografie v 

5.B 

 Dnes sme sa učili trochu inak. Na našu hodinu geografie v 5.B nám prišli z katedry geografie UMB 

prezentovať typy krajín cez virtuálnu realitu. A tak sme sa pomocou 3D okuliarov preniesli do sveta púští, 

dažďových pralesov, či Antarktídy. Hodina bola veľmi zaujíma a odniesli sme si množstvo nových zážitkov. 

Ďakujeme za spoluprácu. 

 

 DEVÍN - BRATISLAVA - CARNUNTUM - VIEDEŇ 
 

Konečne sme sa dostali aj do zahraničia! Triedy 

6.A, 8.C a 8.D koncom mája absolvovali 

kombináciu školského výletu a jazykovo-

dejepisnej exkurzie po trase Devín – Bratislava – 

Carnuntum – Viedeň. 

Vo štvrtok, 26. mája sme prišli do školy už o 6.45 

a zakrátko sme nastúpili do autobusu. Pani učiteľky 

nás spočítali, skontrolovali nám pasy a tesne po 

siedmej sme vyrazili na cestu. Našou prvou zastávkou bol hrad Devín, kam sme dorazili tesne pred desiatou. 

Vyliezli sme na vysoký kopec a pani lektorka nám porozprávala o histórii hradu a jeho význame pre slovenské 



dejiny. Dokonca nás nechala urobiť aj malý fyzikálny pokus – liali sme vodu do studne a počítali, ako dlho 

bude trvať, kým sa ozve jej čľapot na dne. Potom sme si v skupinkách popozerali expozície múzea 

a obdivovali sme výhľady na okolitú krajinu, najmä zo sprístupnených horných častí hradu. O 11.30 sme 

zostúpili do podhradia, kde sme si prezreli pamätníky železnej opony a jej obetí, vrátane pamätníka, ktorý 

v r.2009 odhalila anglická kráľovná Alžbeta II. O 12.00 sme odišli do Bratislavy. 

               Prehliadku mesta sme začali na hradnom kopci pred budovou parlamentu, potom sme si prezreli 

areál hradu a barokovú záhradu. Z hradieb sme si pozreli, čo nás čaká ďalej. Mikulášskou bránou sme zišli do 

podhradia, kde sme si pozreli pamätník holokaustu a častí Starého mesta zničeného pri výstavbe mosta SNP, 

ako aj exteriéry Dómu sv. Martina. Následne sme sa prešli ulicami Starého mesta (Panónska, Ventúrska, 

Michalská, Sedliarska), pričom sme si všímali známe mestské paláce a inštitúcie. Zbierali sme informácie, 

aby sme vedeli odpovedať na všetky otázky, ktoré sme dostali už v autobuse. Na Hlavnom námestí sme si 

pozreli exteriéry Radnice, Ferdinandovu fontánu a známe bratislavské kovové sochy (napoleonský vojak, 

Schoene Náci, Čumil), potom sme prešli na Hviezdoslavovo námestie, kde sme mali 40-minútovú prestávku 

na obed v okolitých reštauráciách. 

Po obede sme si pozreli výzdobu starej budovy SND, zvyšky Rybárskej brány, Hviezdoslavovu sochu 

a budovy hotela Carlton a veľvyslanectva USA, potom sme okolo Reduty a cez námestie Ľudovíta Štúra prešli 

na nábrežie Dunaja. Videli sme mosty SNP a Starý most, neskôr most Apollo, budovu dunajského prístavu 

a niekoľko pristavených lodí. Po nábreží Dunaja sme prešli k OC Eurovea, kde sme mohli nakupovať alebo 

si oddýchnuť na ihriskách, v športovom areáli alebo na trávnatých plochách. 

            O 17.30 nás autobus odviezol na ubytovanie v hoteli „Hotely Plus“. Po ubytovaní sa nás čakala večera, 

po nej išli žiaci 8.C a 8.D na prechádzku k OC Avion, žiaci 6.A ostali v hoteli sledovať hokejový zápas 

Slovensko – Fínsko (škoda tej prehry), popri tom absolvovali tréningovú jednotku. Po skončení zápasu bola 

večierka, väčšina z nás zaspala rýchlo a bez problémov. 

           Na druhý deň ráno bol budíček o 7.00, o 7.30 nás čakali raňajky a o 8.00 sme vyrazili na cestu do 

Rakúska. Do archeologického parku Carnuntum sme dorazili o 9.00. Po krátkom filme, ktorý nám priblížil 

históriu tohto miesta, sme sa rozdelili do dvoch 

skupín a šikovné pani sprievodkyne nám za 90 

minút prezradili mnoho informácií o spôsobe 

života v rímskej ríši, ale aj o práci archeológov. 

Videli sme zrekonštruované budovy (domy, 

dielne, fast-foodové reštaurácie, verejné toalety 

a kúpele/wellness centrum), v interaktívnych 

aktivitách sme sa dozvedeli, ako sa Rimania 

obliekali a vyskúšali sme si písanie na voskové 

tabuľky. Po krátkej zastávke v darčekovom obchode sme pokračovali v ceste do Viedne. 

Prehliadku mesta sme začali pred budovou rakúskeho parlamentu, pozreli sme si Radnicu a Burgstheater, 

potom sme sa pristavili v Ľudových záhradách, aby sme poobdivovali rozkvitnuté ruže. Cez Námestie hrdinov 



sme prešli do Hofburgu, v minulosti sídla panovníkov ríše Habsburgovcov, dnes sídla mnohých rakúskych 

úradov a inštitúcií. Na Michaelovom námestí sme videli ďalšie vykopávky z rímskych čias. Následne sme si 

pozreli honosné ulice Kohlmarkt a Graben, videli sme Kostol sv. Petra, morový stĺp a mnoho obchodov 

svetových značiek. Na námestí nám vzala dych veľkolepá stavba Dómu sv. Štefana s typickou dlaždicovou 

strechou a nerovnakými vežami. Potom nastal vytúžený čas, keď sme si mohli nakúpiť jedlo, pitie a suveníry. 

Po prestávke sme pokračovali v prehliadke Viedne. 

Na Korutánskej ulici sme videli ďalšie paláce 

a obchody, dozvedeli sme sa, že v neďalekom 

Kapucínskom kostole sú hrobky Habsburgovcov 

(hoci napr. ich srdcia sú pochované v Dóme sv. 

Štefana), pred budovou Opery sme si všimli hviezdy 

s menami svetoznámych hudobných skladateľov. 

Po okružnej ulici Ring sme prišli k dvojičke 

Ľudových záhrad – Hradným záhradám. V nich nie je toľko ruží, ale videli sme sochy spisovateľa Johanna 

Wolfganga von Goetheho, cisára Františka Jozefa I. a hudobného skladateľa Wolfganga Mozarta (pred jeho 

sochou je husľový kľúč z kvetov, ktoré sú každý rok inej farby – teraz sú ružové). 

         Po krátkom oddychu v tráve (a niektorí aj na balančných lanách) sme sa ďalej po Ringu znovu dostali 

naspäť k Hofburgu. Na druhej strane cesty sme navštívili pamätník Márie Terézie (pani učiteľky sa nám snažili 

vysvetliť, že jej zavedenie povinnej školskej dochádzky bolo pre dobro detí, lebo druhou možnosťou nebolo 

sladké ničnerobenie, ako ho poznáme z prázdnin, ale ťažká práca na poliach a hospodárstvach). Po bokoch 

pamätníka sme obdivovali nádherné budovy 

Múzea prírodných dejín a Umelecko-

historického múzea, potom sme sa cez ďalšiu 

cestu dostali do Museumsquartier – časti 

mesta, kde sú ďalšie viedenské múzeá 

a galérie, ako napríklad Leopoldovo 

múzeum a Mumok (Múzeum moderného 

umenia).     

        Na hlavnom nádvorí Museumsquartier 

sme si oddýchli pri fontáne a na moderných 

umelohmotných „gaučoch“, a potom sme sa už len vrátili k nášmu autobusu a o 17.00 sme vyrazili na cestu 

domov. A keďže sme pani učiteľky dva dni trápili rôznymi zvedavými otázkami, počas jazdy potrápili oni nás 

otázkami z pracovného listu. Svojimi odpoveďami sme príjemne prekvapili nielen pani učiteľky, ale aj samých 

seba - z tých dvoch dňoch sme vedeli rozprávať naozaj veľa.                                                                                                                                     

S krátkymi prestávkami sme sa pred školu vrátili o deviatej večer a plní dojmov sme sa rozišli domov. 
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