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LÚČ-ik 



 

 

Škola je pre prváčikov veľkou životnou zmenou. Začiatok 

školského roka je pre každého z nich slávnostnou výnimočnou  

udalosťou. 

2. septembra privítala naša základná školy  nových 

maličkých žiačikov prváčikov. Plní očakávaní a zvedavosti, 

vstúpili do svojich tried a zvítali sa so svojimi novými pani 

učiteľkami. Niektorí mali úsmev na tvári, niektorí sa trochu 

báli. Sedeli v laviciach a čakali čo sa bude diať. Prezreli si 

svoje vyzdobené triedy. Zo všetkých strán sa na nich usmieva 

li múdre sovičky, šikovné mravčeky a usilovné včielky. Deti 

sľúbili, že sa týmto vlastnostiam od zvieratiek v škole naučia. 

Zložili aj prvácky sľub, v ktorom sa zaviazali, že veru budú 

dobrými, poslušnými, šikovnými prvákmi. 

Vo veľkej telocvični pán riaditeľ, pani zástupkyne 

a pán zástupca privítali prváčikov. Zaželali im, aby sa im 

v škole darilo, aby sa mnoho naučili a spoznali nových 

dobrých kamarátov.  

No prváčikom sa mohol stať len ten, kto splnil zábavnú 

úlohu, ktorú vymysleli pani učiteľky. Po telocvični sa 

rozkotúľali farebné loptičky. Každá trieda musela dokázať 

svoju šikovnosť a loptičky počas pesničky rýchlo pozbierať 

a uložiť do krabice. Úlohu všetci zvládli hravo.  

Korunovácia prváčika bola hotová, keď si každý žiačik 

samostatne s odvahou prešiel symbolickou školskou bránou 

vyzdobenou balónmi, zazvonil školským zvončekom 

a prevzal uvítací list prváčika. Tak sa všetkým otvorila brána 

do naozajstnej školy. Veríme, že sa prváčikom v našej škole 

bude páčiť, že čas strávený v škole bude pre každého z nich 

príjemný, plný úspechov, vzdelávania sa, športových a tvorivých aktivít, ale aj zábavy so 

spolužiakmi.  

V septembri sa prváčikovia zoznámili s pravidlami, ktoré je potrebné v škole 

dodržiavať, aby sa všetkým pracovalo dobre, aby sa v škole cítili príjemne a bezpečne. 

Naučili sa písať prvé písané tvary, z ktorých onedlho poskladajú prvé písmenká. Na 

matematike sa zoznámili s číslicami od jedna do šesť. 

        A ČO SA PRVÁČIKOM V ŠKOLE PÁČI NAJVIAC? 

1.A 

Evka: „Angličtina, lebo sa učíme po anglicky, prvouka a tiež 

matematika. Teším sa, keď príde trénerka a tancujeme. Najzábavnejšie 

je hrať sa v školskom klube s hračkami.“   

Šimonko: „Mňa najviac baví hracia prestávka a ako pracujeme. Páči 

sa mi, keď máme výtvarnú a jeme na obede.“  

 



  

1.B 

Kubko: „Mám rád matematiku, ale neviem prečo." 

Veronika: „Páči sa mi šlabikár, lebo sú v ňom zaujímavé a srandovné 

obrázky". 

Robko: „ Mám rád VV, lebo tam kreslíme a robíme rôzne veci.“ 

 

1.C 

Elizka: „Najviac sa mi páči v telocvični. Baví ma, keď súťažíme. 

Páči sa mi aj výtvarná, keď maľujeme, napríklad jabĺčko a hrušku.“   

Maťko: „Behacia dráha pri škole. Páči sa mi, že sa učíme zo 

Šlabikára a počítame na matematike.  Teším sa, že sa každý deň 

zahráme na koberci.“  

 

 

 

 

V piatok 8.10. vymenili žiaci III.A svoje školské lavice za Školu remesiel v Ústredí ľudovej 

umeleckej kultúry. Vďaka úžasným lektorom si v nej vyskúšali svoje zručnosti v tradičných 

remeslách. 

V textilnej dielni si deti pod odborným vedením lektorky 

vyskúšali textilnú techniku plstenie, 

pomocou ktorej si vyrobili krásnych 

ježkov. 

Základné princípy práce s drôtom a 

postupy tvarovania drôtu vysvetlila 

a predviedla lektorka deťom 

v drotárskej dielni. Pod jej vedením si 

vyrobili nádherné drôtené srdiečka. 

V rezbárskej dielni ich lektor oboznámil so základmi práce s drevom. Pomocou rezbárskeho 

náradia si s jeho pomocou zhotovili varešky. 

Veľmi zaujímavý bol pre deti aj postup spracovania 

kukuričného šúpolia a práca s ním. S pomocou skvelej 

lektorky vyčarovali deti zo šúpolia anjelikov. 

Práca v jednotlivých dielňach sa deťom veľmi páčila, 

takže verím, že do ÚĽUVu sa ešte vrátime. 

 



 

  

 

Vo štvrtok 30.9. navštívili žiaci III.A Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča  –Oddelenie 

pre deti a mládež na Lazovnej ulici. Pani knihovníčka nás milo privítala, oboznámila žiakov 

s pravidlami správania sa v knižnici, prečítala úryvok z knihy od Gabriely Futovej Nejdem 

a basta!... Po rôznych zaujímavých aktivitách nasledovalo očakávané slávnostné pasovanie 

žiakov za čitateľov knižnice. Každý žiak, musel zložiť sľub:  

„Ja, čitateľ/ka, sľubujem vám, 

že na požičané knihy veľký pozor dám. 

Do knižnice prídem stále, 

vrátiť knižky, veľké, malé.  

Pravidlá dodržím rád,  

lebo s knihami chcem byť kamarát.  

To všetko zvládnuť chcem sám,  

tak na svoju čitateľskú česť PRISAHÁM.“ 

Po zložení sľubu dostal každý žiak od kráľovnej pasovaciu listinu 

a nový čitateľský preukaz. Potom si už novo pasovaní 

čitatelia mohli 

prezrieť celú 

knižnicu, 

prelistovať 

zopár knižiek 

a požičať si 

tú, ktorá ich 

zaujala 

najviac.    

Verím, že si 

naši čitatelia 

knihy obľúbia 

a knižnica sa pre nich stane miestom, kam sa budú 

radi vracať. 

 



 

  

Koncom septembra sme si žiaci 1.-4. ročníka pripomenuli SVETOVÝ DEŇ MLIEKA v 

školách. 

Keďže je mlieko bielej farby, 

aj tento deň sa niesol v jej znamení a 

žiaci si vybrali zo svojich šatníkov 

oblečenie bielej farby. 

Mlieko a mliečne produkty 

sú najlepším prírodným 

zdrojom vápnika, ktorý má význam 

pre zdravý rast kostry a zubov našich 

žiačikov. Mlieko obsahuje veľké 

množstvo nenahraditeľných zložiek ľudskej 

výživy, 

hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny  

a minerálne látky.  

Na hodinách výtvarnej 

výchovy vzniklo mnoho 

veľmi pekných 

výtvarných prác 

venovaných dňu mlieka. 

Tento deň sa žiakom 

veľmi páčil a počas prestávky sa s chuťou 

pustili do svojej mliečnej 

desiaty. Všetci  si spoločne 

zaželali dobrú chuť. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/362


 

 

SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT je  deň oslavou života zvierat, ich nezastupiteľnej úlohy 

v našom živote, oslavou vzťahu medzi 

ľuďmi a ríšou zvierat. Tento deň mal 

spočiatku upozorniť na kritickú a 

neuteš enú situáciu ohrozených druhov 

živočíchov. Neskôr sa začal vzťahovať 

na všetky druhy zvierat a postupne sa 

oslavoval po celom svete. 

Tento deň na 

prvom stupni bol trocha 

iný ako ostatné dni v našej 

škole.  Každý žiak si 

mohol doniesť do školy 

svojho miláčika. V 

niektorých triedach už od 

rána pribudli noví „žiaci“, 

ktorí nesedeli v laviciach, 

ale boli usadení v 

klietkach, škatuliach, aby 

nevyrušovali počas 

vyučovania. 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 fotografiu. V tento deň sa 

všetci tešili, lebo mohli mať v škole svoje najobľúbenejšie zvieratko. Niektorí žiaci veria, že už 

aj oni si na budúci rok prinesú živé zvieratko. 

              Ťažko si vieme predstaviť život bez nich. Hoci nevedia svoje pocity a potreby 

formulovať do 

slov, majú právo na 

citlivé 

zaobchádzanie. A 

toto právo a lásku k 

zvieratám sa 

snažíme prehĺbiť aj 

v mysliach našich 

žiakov.        

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ozonova+vrstva&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HilyxAv6v9XZwM&tbnid=8BmxhOSILu6K-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.miam.estranky.sk/clanky/ozonova-vrstva.html&ei=K-e6U73JOMb8ygOo04H4CA&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNHyUJalKZaTqOjvkzbyPYIpUWFC5A&ust=1404844163679773


 

  

Tak ako vlani, aj v tomto 

školskom roku sa niesol Týždeň 

zdravej výživy v znamení farieb.  

Žiaci 1. st. už vedia, že pestrá 

strava v jedálničku zabezpečí 

okrem športu ich zdravý vývin. 

V období, keď sa prihlásila pani 

jeseň a naše telo potrebuje dodať silu v zdravej desiate, sme každý deň podľa farby dňa 

konzumovali ovocie, zeleninu a mliečne výrobky. 

              PONDELOK 11.10.  „ŽLTÝ DEŇ“    (banán, jablko, melón...) 

              UTOROK 12.10.      „ORANŽOVÝ DEŇ“ (pomaranč, mrkva, marakua...) 

              STREDA 13.10.      „ČERVENÝ DEŇ“     (jablko, paradajka, dyňa...) 

              ŠTVRTOK 14.10.   „ZELENÝ DEŇ“   (hrozno, uhorka, šalát...) 

              PIATOK 15.10.       „BIELY DEŇ“   (jogurt, termix, syry...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené…. 

Vedeli ste o tom, že 

existuje Deň jabĺk ? Je to 

21. október. Jabĺčka si 

takýto deň určite 

zaslúžia, pretože patria 

medzi najzdravšie druhy 

ovocia. Sú sladké, 

voňavé, šťavnaté. 

Zásobujú naše telo silou 

vďaka ovocným 

kyselinám, uhasia smäd, 

zasýtia. Môžeme si ich 

dopriať v rôznej podobe: 

priamo zo stromu, 

nasušené do zásoby, 

v džemoch, 

kompótoch, detských 

výživách. Výborné sú 

aj šťavy, smooothy, 

alebo džúsy. A čo také 

jablkové koláče? To je 

ozajstná pochúťka!                                                                                                                                  

 

 

 



V triedach sme si 

vytvorili výstavku z prinesených 

jabĺčok a hľadali sme 

NAJJABLKO - najväčšie, 

najmenšie, najzaujímavejšie, 

najsladšie, najčervenejšie,...                                      

Deti boli jablkovým dňom 

nadšené, veď predsa maškrtiť 

sa dá aj zdravo. 

CHUTNÉ DEDKOVE JABLKÁ 

  

Na prechádzke s rodičmi padol mi strom do oka, 

lebo na ňom viseli tie najkrajšie jablká.  

Vravím teda maminke, že si jedno odtrhnem, 

no ocino povedal mi,, že nech sa ani nepohnem. 

 

Veď jabĺčka sú za plotom, tak tie si vziať nemôžeš, 

no dedko ti rád jedno dá, ak mu zajtra pomôžeš. 

Na druhý deň som to chutné jabĺčko zjesť mohol 

a rodičia ma pochválili, že dedkovi som pomohol.      4.B 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

Slovenská pedagogická knižnica pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného 

mesiaca školských knižníc česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy  s témou 

„Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní“.  

Do projektu sa prihlásilo 928 škôl, 

z toho 224 z Česka a 704 zo Slovenska. Naša 

škola sa do projektu zapojila už po 

niekoľkýkrát. Po zaregistrovaní nám bola 

pridelená Základná škola z Nitry, 

Beethovenova 11.  

Od začiatku sme celému projektu 

venovali veľkú pozornosť. Najprv sme 

prečítali rôzne ľudové aj autorské rozprávky, povesti a tajuplné príbehy.  Uskutočnili sme 

zaujímavú besedu s hercom Ivanom „Tulim“ Vojtekom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc sa žiaci premenili na rozprávkové bytosti. Všetko sa dialo so zámerom 

zatraktívniť čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.  

Na záložkách sa ocitli postavy a postavičky z príbehov Miška a jej malí pacienti, 

Rozprávky ostrihané na ježka, Čo si hračky rozprávali, Pipi dlhá pančucha, Snehulienka, 

Pampúšik, Červená čiapočka, Žabí princ, Tri prasiatka... Žiaci už tradične okrem samotných 

záložiek napísali kamarátom z partnerskej školy list o našom meste, o našej škole a dokonca 

vymysleli aj peknú básničku.  

Vyrobené záložky našich žiakov ponúkli bohatú pestrosť príbehov, ale aj zaujímavé 

výtvarné techniky stvárnenia literárnej postavy. Veríme, že všetky záložky v Nitre si nájdu 

svojich majiteľov, ktorí ich budú opatrovať 

s takou láskou, s akou ich tvorili naši žiaci. 

 



   
 

 

 

Múdrosť, 

skúsenosti 

a príbehy z čias 

našich starých 

a prastarých 

rodičov si 

každoročne 

pripomíname 

tradičnou 

októbrovou 

výstavkou 

„Z truhličky našej 

babičky“.            

Žiaci prvého stupňa priniesli z domu 

rôzne zaujímavé staré predmety 

a spoločne z nich vytvorili pútavú 

výstavku z minulosti. Všetci boli 

prekvapení z veľkého množstva 

zvláštnych predmetov, ktoré predtým 

nikdy nepoznali. Mohli vidieť  

starodávne odevy - kroje, predmety                      

do domácnosti – varešky, misky, džbány, 

mlynčeky, žehličky, či rôzne  ručne 

vyrábané výrobky z dreva, hliny, textilu 

a železa.  

Úprimne želáme našim seniorom pevné 

zdravie a veselú myseľ, nech je jeseň ich 

života slnečná a plná lásky od blízkych. 

     

 Žiaci ZŠ Golianova 



  

 

Deti sa už v útlom veku 

učia rozlišovať dobro a zlo, 

lásku  a nenávisť, radosť 

a smútok, pravdu a klamstvo, 

sebectvo a dobroprajnosť. Je 

pravdou, že vhodná kniha 

rozširuje vedomostný obzor 

a pomáha pri mravnej i citovej 

výchove. Čítajú naše deti dosť? 

Odpoveď poznáme. Dnešní 

mladí ľudia vyrastajú pod 

vplyvom vyspelej techniky, preto  sú technicky zdatnejší, ale citovo chudobnejší. Tento deň je 

oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je 

podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, 

čítaniu a poznávaniu a získanie väčšieho počtu 

milovníkov literatúry. 

Aby sme túto situáciu aspoň trošku vylepšili, 

rozhodli sme sa k Dňu školských knižníc urobiť 

malý  krôčik. V tento deň neprišli do našich  tried 

žiaci, ale rôzne literárne postavy, z ktorých hneď 

bolo jasné, ktoré knihy majú žiaci radi, a ktoré 

postavy sa im najviac páčia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detská radosť opantala v priebehu septembra a októbra symbolický kopec nad naším mestom. 

Po ročnej prestávke, keď sa tradičná šarkaniáda vlani nekonala, si ju tentoraz žiaci prvého 

stupňa znovu užili na Urpíne. Hoci každá trieda samostatne, ale pestrofarebné šarkany aspoň 

lietali nad Urpínom o to častejšie. V 

krásnom jesennom počasí sme sa nadýchali 

čerstvého vzduchu, spolu sa radovali z 

lietajúcich šarkanov a už teraz sa tešíme na 

budúcoročnú šarkaniádu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Halloween je sviatok oslavovaný ráno 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v 

kostýmoch, ktoré 

navštevujú susedov a 

pýtajú sladkosti. 

Oslavuje sa hlavne v 

západnom svete, najmä 

v USA, Portoriku, 

Írsku, Spojenom 

kráľovstve, Kanade, 

ako aj v Austrálii a na 

Novom Zélande. Pôvod 

má v Írsku, ako 

pohanský sviatok. 

27. október na našej 

škole nebol len 

všedným dňom. 

V triedach ste mohli 

nájsť na stenách 

maľované pavučiny,  

papierových 

pavúkov, bielych 

duchov, čierne 

mačky... To však 

nebolo všetko. Ráno 

do tried zavítali 

naozajstné živé 

strigy, kostlivci, 

tekvičky, duchovia, listové strašidielko, pirát a rôzne iné strašidelné bytosti. Navzájom sa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
http://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/Portoriko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sk.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia_%28%C5%A1t%C3%A1t%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohan


predstavili, porozprávali 

odkiaľ prišli, čo najradšej 

robia, kto je ich kamarát. 

Na anglickom jazyku, ale 

aj v rámci multikultúrnej 

výchovy sa deti 

oboznámili so sviatkom 

Halloween. Spoznali 

symboly, hry, tradície, 

ktoré k nemu patria. 

Nechýbalo poučenie ale ani 

zábava. Popoludní odišli 

všetky strašidielka domov, 

aby ráno mohli prísť znova 

naši šikovní žiačikovia. 

Je tu jeseň, plná farebného 

lístia, očarujúceho babieho 

leta a záhrad plných ovocia.  

Je tu čas jesenných radovánok, keď 

prichádzajú deti so šarkanmi, 

drakmi a všetkým čo vzlietne, keď 

jesenný vietor zafúka. Deti vniesli 

jesennú atmosféru  aj do tried 

v podobe  VÝSTAVKY 

JESENNÝCH PLODOV – 

gaštanov, pestrofarebných 

listov a rozmanito 

vyrezávaných tekvičiek.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V jedno krásne septembrové ráno, nám pani učiteľka povedala, že k nám do školy príde 

umelec Ivan Vojtek Tuli. Boli sme všetci radi, lebo je to známa osobnosť.  

A dvere sa predsa otvorili... S veľkým úsmevom vstúpil do triedy a povedal: „ Dobrý 

deň detičky, no ako sa máte?“ Dozvedeli sme sa naozaj veľa o jeho divadelnej tvorbe, v akých 

rozprávkach hral a daboval, akú hudbu má rád a hlavne, že jeho hobby je chytanie rýb. 

Na všetky otázky nám s ochotou a svojím humorom odpovedal. 

Z tejto besedy si odnášam veľa nových poznatkov a teším sa na ďalšie stretnutie s ním.. 

                                                                                                        Emka Brandoburová IV.C 

V utorok 19.10. sme so spolužiakmi 

z 3.A navštívili Tihányiovský kaštieľ 

v Radvani. 

Ohúrili nás vystavené pavúky 

a svietiace škorpióny. Zaujala nás tiež 

stála expozícia lesných zvieratiek, kde sme 

zažili aj atmosféru noci v prírode. Urobili 

sme niečo aj pre zdravie – celú cestu sme 

zvládli pešo. Radi pôjdeme zas. 

Dianka Komorová, 3.A 

 



 

 

 

Utorok 19.10. bol pre nás - žiakov 3.B 

nezvyčajný. Učili sme sa len 2 hodiny a potom sme išli 

do Bábkového divadla na Rázcestí. Aj názov 

predstavenia znel nezvyčajne - ,,Dve rozprávky na 

brušku“. Dvaja bábkoherci nám zahrali dve 

rozprávky...a naozaj na brušku. Totiž na svojom brušku 

mali malé divadielko pre bábky a tak hrali. 

Prvá rozprávka bola o Jurkovi, ktorý 

sa vydal do sveta šťastie hľadať. Spolu s ním 

šla koza Róza, ktorá bola čarovné zviera. Kto 

sa jej dotkol, prilepil sa na ňu. Bolo to 

smiešne, ale vďaka nej Jurko spoznal troch 

kamarátov, ktorí mu pomohli poraziť zlého 

draka a zachrániť princeznú. Jurko splnil 

úlohu a získal princeznú za ženu. 

V druhej rozprávke zasa dvaja bratia 

- Lenimír a Dobromil dostali od svojho otca 

tri úlohy. Kto z nich bude viac dobrosrdečný, 

naučí sa neobyčajnú pieseň a nájde si krajšiu 

a múdrejšiu nevestu, ten získa jeho krčmu, 

vychýrenú a obľúbenú široko-ďaleko. 

Synovia splnili všetky úlohy, oslobodili aj 

zakliatu princeznú, Dobromil ostal žiť 

v paláci a Lenimírovi ostala otcova krčma. 

Obidve rozprávky skončili šťastne 

tak, ako majú skončiť všetky rozprávky. 

Hercov sme za ich perfektný výkon 

odmenili potleskom a my sme sa veselí 

a plní zážitkov vrátili do školy. 

                         žiaci 3.B 

           



  

 

  

 

 

 

V jeden krásny októbrový deň, sme sa v klube dohodli 

na púšťaní lietadielok. Z papiera sme si vyrobili 

lietadielka, 

krásne sme si ich 

vymaľovali. Na 

školskom dvore 

sme si dali 

súťaž, komu lietadielko odletí najďalej. Víťazov sme si 

odmenili. A spoločne sme sa tešili z krásne prežitého 

popoludnia.(RŠ) 

 

 

 

 

V mesiaci október sme si pripomenuli úctu k starým ľuďom.  Pripravili sme si pozdravy pre 

starých rodičov, ktoré sme pre nich vyrábali s láskou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESEŇ  

V ŠKD 



Hviezdoslavov Kubín 
Rok 2021 bol pre našich recitátorov zo ZŠ Golianova v poézii a próze mimoriadne úspešný. 

Po víťazstvách v Kováčovej Bystrici nás čakala ešte jedna výzva – zabojovať o čo najlepšie umiestnenie v 

postupových kolách (školské, okresné, obvodné, krajské, celoslovenské) na Hviezdoslavov Kubín 2021. 

Krajské kolo známejšie pod názvom Sládkovičova Radvaň.  

62. ročník Sládkovičovej Radvane sa konal 20. septembra 2021 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice, kde 

sa zišli tí najlepší z najlepších – víťazi regionálnych kôl z celého Banskobystrického kraja. Najúspešnejší 

recitátori si zmerali sily v 1. – 3. kategórii, každý sa snažil podať ten najlepší výkon. A vyplatilo sa! Naše 

recitátorky zabojovali a získali tie najlepšie ocenenia: 

2. kategória  

poézia: 1. miesto – Barbora Balážová (7. B) a postup na celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín 

próza: 2. miesto – Klára Pajgertová (6. B) a návrh na postup na celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín 

3. kategória 

poézia: 1. miesto – Ivana Pechová a postup na celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín 

                                (Ivanka už nie je našou žiačkou, ale súťaž je pokračovaním z minulého šk. roka) 

próza: 1. miesto – Hana Danišová (9. C) a postup na celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín 

Celoslovenské kolo pod názvom Hviezdoslavov Kubín už pre tieto kategórie nie je súťažným, ale akousi 

odmenou – účasťou v programe na nesúťažnej prehliadke tých najlepších detských prednesov z celého 

Slovenska. 

 

 



Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo  
Kým si väčšina žiakov na konci októbra užívala zaslúžený oddych v podobe prázdnin, našli sa aj takí, 

ktorých v tieto dni čakali náročné, ale zároveň príjemné povinnosti na rôznych podujatiach a súťažiach. 

V takejto situácii sa ocitli aj 4 recitátorky z našej školy, ktoré sa počas 3 dní – 28. až 30. 10. zúčastnili  63. 

ročníka Hviezdoslavovho Kubína, kde vyvrcholila súťaž  v umeleckom prednese poézie a prózy 

celoslovenským kolom.  

Dievčatá – Kaja Pajgertová zo 6.B, Barborka Balážová zo 7.B, Hanka Danišová z 9.C a Ivanka Pechová sa 

prvý raz vo svojom živote postavili na veľké divadelné dosky, aby si v záverečnej prehliadke zmerali svoje 

sily s ďalšími recitátormi reprezentujúcimi svoje kraje. 

Popri nových zážitkoch a skúsenostiach si odniesli aj umiestnenie v striebornom (Kaja a Barborka) a v 

bronzovom (Hanka a Ivanka) pásme, k čomu im srdečne gratulujeme. 

Okrem súťažných zážitkov sme si stihli pozrieť čosi aj z oravského mestečka Dolný Kubín, posledného 

miesta, kde naposledy vydýchol jeden z našich najvýznamnejších básnikov – P. O. Hviezdoslav. V pamäti 

nám zostane aj spomienka na čarovné ubytovanie v komplexe Koliba, inšpirovanom rôznymi rozprávkami a 

zrealizovanom v netradične vystavaných a vyzdobených domčekoch.  

 

 

 

 

 



Naše športové 

úspechy 
BIATLON 

V Bystřici pod Hostýnem sa v polovici 

septembra v dňoch 18.-19. 9. 2021 konali 

Majstrovstvá Českej republiky žiactva 

v letnom biatlone. Celkovo sa na štart 

postavilo viac ako 400 žiakov a žiačok. V 

kategórii W13 štartovalo celkovo 52 

žiačok, pričom Slovensko zastupovala 

len jediná reprezentantka - Nella Štulajterová, ktorá si vybojovala vynikajúce 2. miesto. Z letných 

biatlonových pretekov si tak odnášala nielen nové a cenné skúsenosti, ale aj zaslúženú striebornú medailu, 

ku ktorej jej všetci srdečne gratulujeme. 

TRIATLON 

Žiaci 8.B triedy Ronald Štofan a Linda Sýkorová získali 

krásne umiestnenia na 

Majstrovstvách sveta 

v triatlone-  Ronald 

15.miesto, Linda 

18.miesto a v mix 

štafete získali 7.miesto. 

Na Majstrovstvách 

Európy v triatlone a laser run triatlone obsadil R. Štofan 

6.miesto, L.Sýkorová vybojovala 8.miesto a v štafete mix 

získali bronzovú medailu. 

 

KARATE 

Karatista Adam Lehocký (7.B) z ŠK CMK Banská 

Bystrica získal pri svojej prvej zahraničnej účasti 

striebornú medailu. Na 25. ročníku 

medzinárodného turnaja Medimurje Open Croatia 

2021 v chorvátskom Čakovci obsadil 2. miesto v 

kategórií U12 do 40kg. 

Patríme ku 110 vybraným školám z celého 

Slovenska, ktoré sú súčasťou programu Tréneri 

v škole! Tréneri v škole je program zameraný 

na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny 

Telesnej a športovej výchovy zážitkovým 

spôsobom výučby, budovaní pozitívneho 

vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí 

o šport.  

 

 



JUDO  

Na Majstrovstvách Slovenska v jude získal Matúš Kožák z 5.B 2. miesto 

GYMNASTIKA 

 Majstrovstvá SR- 2.miesto N. Galátová, 3.miesto E.Bažíková z 9.B 

          Gym festival Trnava Slovak open  

      1.miesto N. Galátová   2.miesto E. Bažíková 

       

Medzinárodná súťaž v gymnastike Insbruck 

Reprezentácia Slovenska získala 1.miesto                                              

                             SPARTAN KIDS 

Kamila Tóthová 8.B Spartan Kids Winner 2021 

absolvovala všetkých 5 pretekov na Slovensku, 

vyhrala 1.miesta postúpila na MS do USA  

Spartan Kids Hungary Winner 2021 absolvovala 2 

pretekov, vyhrala 1. miesto a 2. miesto  

 

 

 

 

 

 



 

Hlavným cieľom informatickej súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie 

u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a 

kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. 

V hlavnom kole súťažilo 111 žiakov a medzi úspešných riešiteľov patria: 

II.C -  Jaroslav Paľa , Martin Strieborný, 

V.A – Andrej Miklošík, 

V.B – Marko Tuška, 

V.C – Alica Drozdová, Nina Vajcíková, Michal Leštinský, Michaela Boháčiková, 

V.D – Samuel Chválik, 

VI.B – Maxim Štrba,  

VI.C – Anna Chorvátová, Oskar Štefík, 

VII.A – Ondrej Mikuš, Ján Milrád, 

VII.B – Maruška Babčanová, Lukáš Hudec, Ema Hollá, 

VII.C – Matúš Chválik, Jakub Chudý, 

VIII.A – Matej Súlovec, Adam Berko, David Dilík, 

VIII.C – Sofia Klimentová, Samuel Marko, 

VIII.D – Hana Chriašteľová, 

IX.A – Richard Fedor, Jakub Jančovič, Pavol Koštial, Samuel Kováč, Samuel Novotný, Marek Senina, 

Martin Šuna, 

IX.C – Ema Molitorisová, 

IX.D – Lujza Komžíková, Karin Múková, Marek Turňa, Adela Sochanová. 

Všetkým ďakujeme za odvahu a prejavené logické myslenie a úspešným riešiteľom blahoželáme k skvelému 

zvládnutiu súťažných úloh. 

  

 

 

 

 

 



                   
V druhom a treťom novembrovom týždni šk. roka 2021 / 2022 

učitelia angličtiny zorganizovali školské kolo 32. ročníka 

olympiády v anglickom jazyku a súťažiacich v troch kategóriách 

bolo hojné množstvo. Vzhľadom na protipandemické opatrenia 

bolo organizovanie celej súťaže trochu náročnejšie. 

Kategória 1A 

1. miesto – Lukáš Haluška (7.C) 

2. miesto – Teo Ondra (7.B) 

3. miesto – Timotej Vozár (7.B) 

 Kategória 1B 

1.miesto – Jana Galisová (9.D) 

2.miesto – Boris Kováč (8.D) 

3.miesto – Ema Molitorisová (9.C) 

 Kategória 1C 

1.miesto – Branko Petrovič (6.A) 

Všetkým súťažiacim gratulujeme k odvahe zapojiť sa, ako aj k preukázaným vedomostiam a jazykovým 

zručnostiam. Veríme, že vecné odmeny pre víťazov boli príjemným spestrením ich jazykového vzdelávania. 

 Výhercom v každej kategórii držíme palce v obvodnom a krajskom kole OAJ a zároveň všetkým  srdečne 

blahoželáme. 
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