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www.úlet.zš/slovo_na_úvod 

 

Milí žiaci, pani učiteľky, páni učitelia, rodičia a priatelia! 

 

     Sme tu opäť s informáciami o tom, čo sa udialo a deje na našej škole 

v od apríla do júna školského roku 2016/2017. 

     Prajeme Vám príjemné čítanie.  

 

Redakčná rada 

 

Sprievodca rubrikami – témy čísla: 

Slovo na úvod  2 

Na známosť sa dáva 3 

 Niečo, čo sa nezmestilo do minulého čísla  3 

 Apríl 5 

 Máj 8 

 Jún 16 

Súťaže 26 

Vlastná tvorba 35 

Cudzojazyčné okienko 36 

Správne riešenia 41 

Slovo na záver                   43 

Obrázky z internetu  44 
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www.úlet.zš/na_známosť_sa_dáva 

V skratke... alebo čo sa udialo 

 

Niečo, čo sa nezmestilo do minulého čísla  
Veľká knižná burza 

     Marec je mesiac knihy. V ŠKD si ho už tradične pripomíname nielen 

čítaním kníh. 

     Aj tento rok sme zorganizovali KNIŽNÚ BURZU, tentokrát 

v spolupráci so Žiackym parlamentom. Každý, kto sa chcel zapojiť, 

doniesol knižku (niektorí aj 4), ktorú si mohol vymeniť. Pani 

vychovávateľky zhromaždili všetky prinesené knihy a v dohodnutom 

termíne ich vystavili v priestoroch školy. Deti mali možnosť bezplatne 

získať nové knižky a zároveň urobili radosť niekomu inému. Knižky, ktoré 

si nikto nevybral, poputovali do detského domova a krízového centra, kde 

si určite rýchlo nájdu svojich čitateľov.  

Mgr. Pavlína Krchmanová 
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Vynášanie moreny 

     Sneh sa už dávno roztopil a zobudili sa aj prvé jarné kvietky. Slniečko 

nám pošeplo, že čoskoro bude ten správny čas na vynášanie Moreny. Pre 

prvákov to bolo niečo úplne nové a neznáme. Preto si pre nich p. 

vychovávateľka Evka Petrovičová pripravila prezentáciu,  v ktorej im 

všetko vysvetlila. Naučili sa aj pesničky a prekáračku, ktoré sa pri 

vynášaní Moreny spievajú. Všetko bolo pripravené, a tak sme posledný 

marcový týždeň išli vynášať Morenu. Už zďaleka bolo počuť náš spev: 

„Mamurejna panna, kde si prebývala? Na tom vyšnom konci 

v murovanom domci...“ Kým sme ju zapálili a hodili do potoka, ešte sme 

jej zaspievali prekáračku. Teraz sa už nemusíme báť, že sa zima vráti.  

Mgr. Paulína Krchmanová 
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Slovenský hydrometeorologický ústav 

     Žiaci 7. ročníka sa ako každý rok zúčastnili fyzikálnej exkurzie do 

priestorov Slovenského hydrometeorologického ústavu v Banskej Bystrici 

na Zelenej ul. Každoročne na konci marca svoje brány otvárajú pracoviská 

SHMÚ pre verejnosť pri príležitosti Svetového dňa vody (22.marec) 

a Svetového dňa meteorológie (23. marca 1950  bola založená Svetová 

meteorologická organizácia).  

      Verejnosť a hlavne naši žiaci mali možnosť nahliadnuť do odborných 

priestorov meteorológov, stať sa na chvíľu mladými meteorológmi v 

teréne pri určovaní meteorologických prvkov, diskutovať s odborníkmi, 

vidieť ukážku priameho merania prietokov vo vodomernej stanici a hlavne 

aplikovať tak teoretické poznatky do praxe.  

     Veľké poďakovanie patrí všetkým pracovníkom SHMÚ v B.B. za 

skvelú akciu a sprístupnenie odborných priestorov verejnosti. Tešíme 

sa  na budúci rok... 

  
 

Apríl 

Testovanie T9 

     Dňa 5. apríla 2017 všetci deviataci na Slovensku absolvovali záverečné 

testovanie žiakov 9. ročníka T9. Výnimkou neboli ani naši deviataci. 

Ukázali, aké poznatky zo slovenského 

jazyka, literatúry a matematiky 

nadobudli počas svojho štúdia na 

základnej škole.   

     Veríme, že ich výsledky boli čo 

najlepšie.  
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Zápis do 1. ročníka 

     Veľká budova na Spojovej ulici. Na nej 

plno okien a dvoje sklených dverí. Spoza nich 

vykúka Ferdo Mravec... Kto by nepoznal 

Ferda? Odvážneho mravca, ktorý opustil 

mravenisko a vybral sa v ústrety 

dobrodružstvám! Zažil prvé priateľstvá aj 

úspechy, musel čeliť prekážkam, ktoré naňho 

číhali  na celkom obyčajnej lúke... 

     ...a na celkom neobyčajno-obyčajnej škole 

číhali na budúcich prváčikov pútavé úlohy, 

ktoré spolu s postavami z rozprávky autora Ondřeja Sekory zdolávali 

učeniachtiví škôlkari. 

     Úlohy podporujúce logické myslenie, pozornosť, jemnú motoriku, 

fyzické zdatnosti i vedomosti získané v MŠ či v domácom prostredí, ale 

i také, kde si mohli oddýchnuť a zahrať sa spolu s lienkou Gvendolínou, 

trúdom Vilkom, chrobákom Truhlíkom, včielkou Majou aj slimákom.  

     A tak ako na zápise pri dobrodružstvách Ferda Mravca, i v živote našej 

školy žiaci žijú a pracujú v spoločenstve, ktoré si pomáha,  navzájom sa 

podporuje, povzbudzuje, vyzdvihuje výnimočnosť a rozvíja talent. 

     Tešíme sa, že sme mohli zapísať 147 našich budúcich žiakov 

a spolužiakov v tvorivom prostredí našej základnej školy. 
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Veľkonočné tvorivé dielne 

     Dňa 6. apríla 2017 sa v 3.B triede uskutočnili tvorivé veľkonočné 

dielne v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi. Šikovné ruky žiakov a ich 

rodinných príslušníkov vytvorili úžasné veľkonočné ikebany. Akcia sa 

niesla v príjemnej predveľkonočnej atmosfére. Veríme, že rodičia a starí 

rodičia sa medzi nás radi vrátia a strávia v škole medzi nami opäť pekné 

chvíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň Zeme 

     22. apríla oslavuje naša planéta sviatok – Deň 

Zeme. V ŠKD sme si ho pripomenuli aktivitami 

zameranými na spoznávanie a ochranu prírody. 

Neodradilo nás ani nepriaznivé počasie. Útočiskom 

sa pre nás stali triedy a chodby prvého stupňa, ktoré 

sme zmenili na jedno veľké interaktívne ihrisko. 

A tak sa mohla začať naša cesta za poznaním. Deti 

poznávali rastliny, živočíchy aj zaujímavé miesta 

našej krásnej krajiny. Predviedli, ako správne separovať odpad a chrániť 

prírodu. S využitím počítačovej techniky riešili vedomostné kvízy. Takto 

netradične sme oslávili Deň Zeme a sľúbili sme si, že sa o našu prírodu 

budeme aktívne starať po celý rok. Dôkazom je aj naše separovanie 

odpadu v triedach.                                    Mgr. Pavlína Krchmanová 
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Máj  
Kurz prvej pomoci - FALCK 

     Dňa 19. Mája 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili kurzu prvej pomoci. 

Inštruktori spoločnosti FALCK viedli kurz hravou a pútavou formou, aby 

žiakom prvú pomoc čo najviac priblížili a aby jej čo najlepšie porozumeli.   

     Deti získali primárnu zručnosť prvej pomoci pre zvládnutie krízových 

a život ohrozujúcich situácií v živote. Dokonca si mohli vyskúšať masáž 

srdca, umelé dýchanie na macíkoch – malých figurínach. Žiakom sa kurz 

veľmi páčil a uvedomili si, že pre záchranu života človeka stačí niekedy 

naozaj málo. 

           
 

Týždeň rodičovskej aktivity 

     Od 15. do 19. mája 2017 na našej škole prebehla akcia Týždeň 

rodičovskej aktivity. V tomto období sa rodičia a učitelia školy snažili 

spoločnými silami skultúrniť prostredie našim žiakom, ako aj ľuďom 

bývajúcim v okolí školy. Natieralo sa oplotenie školy a športového areálu. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc.  

Redakčná rada 
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Deň matiek 

     História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku 

oslavovali ženu ako darkyňu života v podobe slávností na počesť matky 

všetkých bohov – bohyne Rhey. Starovekí Rimania oslavovali sviatok 

Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek 

v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering 

Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, 

ktorý bol stanovený na štvrtú  nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo 

služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim 

matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek 

dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke 

Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala 

viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky 

neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva 

vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek 

Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, 

v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. 

Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky 

krajiny na svete. V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 

1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. 

Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného 

kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 

v komunistickom Československu a ostatných 

proruských krajinách nahradené marcovým 

Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa 

matiek na Slovensku bola obnovená až po 

roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú 

nedeľu v roku. 

Zdroj: Internet 
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Zber papiera 

     V dňoch od 17. do 23. mája 2017 sme sa mohli znova zapojiť do zberu 

papiera. Spoločnými silami sme vyzbierali 25 513,5 kg papiera, pomohli 

nášmu životnému prostrediu a zachránili mnoho stromov. 

     Žiaci, ktorí doniesli aspoň 20 kg papiera, dostali ako odmenu 

Zberového Envirožolíka, ktorý im umožnil kratšie čakanie v rade na obed, 

či odpustil ústne skúšanie alebo bleskovku.  

     Všetkým, ktorí sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ich 

opätovnú účasť aj na jeseň 2017. 
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Literárna exkurzia na Orave 

     Dňa 11. mája 2017 sme sa my, žiaci 

ôsmeho ročníka, zúčastnili  exkurzie na 

Orave.  

     Najprv sme navštívili rodný dom Martina 

Kukučína v Jasenovej. Už na prvý pohľad 

nás zaujal vzhľad domu. Pani sprievodkyňa nás milo privítala a začala nám 

rozprávať o živote Martina Kukučína. O jeho detstve, o jeho súrodencoch 

a hlavne o jeho štúdiu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Bol vzorným 

žiakom, ktorý neskôr študoval na Karlovej Univerzite v Prahe a stal sa 

lekárom. Istý čas žil v Santiago de Chile a potom ako lekár pôsobil 

v Chorvátsku, kde zomrel. Pozreli sme si zvnútra aj jeho malý útulný 

domček. Vedľa domu sa nachádzala aj jeho bronzová socha, videli sme aj 

školu, ktorú ako malý navštevoval. 

    Presunuli sme sa do Dolného Kubína, kde je Múzeum P.O. 

Hviezdoslava a Čaplovičova knižnica. Nádherná a zaujímavá expozícia 

múzea zahŕňala oblečenie P.O. Hviezdoslava, jeho diela, model jeho 

rodného domu a dokonca aj značku cigár, ktorých za deň vyfajčil až 15. 

Neskôr sa nás ujala milá pani, ktorá nám hovorila 

o zakladateľovi knižnice, Vavrincovi Čaplovičovi. 

Porozprávala nám o podmienkach, v ktorých sa 

uschovávajú vzácne knihy. Bola taká ochotná, že 

nám ukázala 2 najvzácnejšie knihy, ktoré sa 

nachádzajú v knižnici (Malý Korán a Malú Bibliu). 

     A ako čerešničku na torte sme navštívili Oravský hrad. Výstup bol síce 

pre viacerých náročnejší, ale prehliadka stála za to. Prehliadka bola 

zameraná na históriu hradu, zvieratá žijúce v okolí hradu, kultúru, 

archeologické vykopávky a na filmy, ktoré sa natáčali na hrade. Pri 

prehliadke sme prešli 660 schodov a obklopovali nás prekrásne výhľady. 

     Zažili sme veľa zábavy, dozvedeli sme sa niečo nové a nadviazali sme 

aj nové priateľstvá. Túto exkurziu sme si všetci užili a určite so mnou 

budú všetci súhlasiť, ak poviem, že takýchto skvelých exkurzií by počas 

školského roka mohlo byť viac.     Lucia Schvarczová 8.B 
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Školská športová olympiáda 

     V dňoch 17. a 18. mája sa žiaci prvého stupňa opäť 

zúčastnili našej Školskej športovej olympiády. Tešili 

sme sa zo športovania a súperenia v duchu fair-play. 

Svojou návštevou nás poctili slovenskí olympionici: 

Matej Tóth a Martina Hrašnová, ktorí si pre deti našej 

školy pripravili hromadnú zážitkovú rozcvičku. 

Športovcov počas celého dňa sprevádzala aj 

kladivárka Martina Hrašnová a známy slovenský futbalový reprezentant 

Martin Poljovka, ktorý ujal aj rozhodcovskej píšťalky vo futbalových 

zápasoch.  

     Zmerali si sily v atletických disciplínach: 

beh, skok, hod kriketovou loptičkou, 

v prehadzovanej, vo vybíjanej a vo futbale. 

Tí najlepší športovci si prevzali ocenenia - 

zaslúžené diplomy a medaily z rúk našich 

olympionikov.   
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DFS Dupkáčik v Bratislave 

     Deti z Detského folklórneho súboru DUPKÁČIK pri ZŠ Spojová pod 

vedením pani učiteľky Mgr. Viery Potančokovej zvíťazili v dvoch 

ročníkoch po sebe (2014, 2015) v tanečnej súťaži SCHOOLDANCE 

v sekcii LOCAL DANCE. Jedna z cien pre víťazov tejto súťaže bola Škola 

tanca s tanečným trénerom a tanečníkom spoločenských tancov Petrom 

Modrovským.  

     11. mája 2017 sa uskutočnila návšteva akadémie Petra Modrovského – 

Dancovia v Bratislave. Keďže garantom tejto súťaže bol súčasný 

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu pán Peter Pellegrini, 

pri tejto príležitosti pozval deti z DFS do priestorov NRSR, kde ich 

srdečne prijal a umožnil im zúčastniť sa 17. schôdze v hodine otázok. Pri 

svojom vystúpení pred odpovedaním na otázky pozdravil návštevu na 

balkóne: „Sú tu deti zo Základnej školy Spojová z Banskej Bystrice, z 

mesta z ktorého ja pochádzam. Chcem im pekne poďakovať, že k nám 

prišli o to viac, že prišli v krásnych slovenských krojoch a myslím, že tak 

trošku prispejú k tomu, aby sme počas tohto ťažkého rokovania aj trochu 

pookriali.“ Prítomní poslanci a členovia vlády privítali našu návštevu 

potleskom. V  parlamente si potom deti mohli prehliadnuť rôzne priestory 

aj s odborným výkladom. Po návšteve NRSR sa deti presunuli na nádvorie 

bratislavského hradu, kde pokračovali exkurziou a spoznávaním jeho 

histórie. 
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Protidrogová prevencia 

     Prostredie, v ktorom žijú a pohybujú sa mladí ľudia, je plné nástrah. 

Prekonať ich je veľmi zložité. Jednou z možností, akoby sa to mohlo 

podariť, je ponúknuť mladým ľuďom informácie. Predmet etická výchova 

 svojím obsahom reaguje aj na tieto potreby. V spolupráci s lektorkou 

Dagmar Brnovou  z Centra voľného času v Banskej Bystrici sa žiaci 5. a 7. 

ročníka  porozprávali, akou cestou sa vydať, aby boli pripravení povedať 

NIE týmto nástrahám. 

    Mgr. Tatiana Čellárová, Mgr. Jana Blahová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzácna návšteva 

      Obrovským prekvapením prvého piatkového májového dopoludnia 

bola pre žiakov aj pedagógov našej školy nečakaná návšteva úspešnej 

slovenskej reprezentantky a medailistky v zjazdovom lyžovaní - Veroniky 

VELEZ-ZUZULOVEJ. 
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     Škola v prírode 

     My, žiaci 4.A, B, D sme sa v termíne 

od 29. mája do 2. Júna 2017 zúčastnili 

školy v prírode v Jasnej, Nízke Tatry. 

     Podľa plánu sme absolvovali menšie aj 

väčšie túry, navštívili sme Demänovskú 

ľadovú jaskyňu, na vrchu Ostredok 

symbolický cintorín a pri návrate domov 

aj obec Vlkolínec.  

     Veľkým zážitkom bol pre nás aj celodenný výstup na Chopok, kde sme  

absolvovali takmer  14 km chôdze. Veríme, že si takúto školu v prírode 

ešte zopakujeme.  

Žiaci 4.A,B,D 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hronsecká lipová ratolesť 

     V sobotu, 27. mája 2017, sa v obci Hronsek 

konala súťažná prehliadka Hronsecká lipová 

ratolesť. Na túto súťaž v speve ľudovej piesne 

žiakov základných škôl postupujú speváci 

prostredníctvom konkurzu.  

     Konkurzom postúpili 3 speváčky a medzi 

nimi bola aj naša žiačka, Emka Koštialová, 

z 2.A triedy. Spevákov pri súťaži sprevádzala 

ľudová hudba Borievka. 
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Jún 

Medzinárodný deň detí 

      Kto by sa netešil na 1. jún? Každý rok si 

ho užijeme naplno a ani teraz to nebolo inak. 

Pani vychovávateľky a pán vychovávateľ si 

pre žiakov prvého stupňa pripravili súťaže 

od výmyslu sveta.  

     Otestovali si svoju rýchlosť, presnosť, 

vytrvalosť, silu, rovnováhu, ba aj odvahu. Za 

úspešné splnenie netradičných športových disciplín získali kupóny, ktoré si 

vymenili za zaslúženú odmenu – niečo sladké pod zub. 

     Žiaci druhého stupňa absolvovali rôzne exkurzie, túry, výlety, 

opekačky, či iné aktivity. Deň ubehol 

neskutočne rýchlo a všetci sa skvele 

zabavili. Už teraz čakáme na ďalší sviatok 

MDD. 

Mgr. Pavlína Krchmanová 

 

 

 

Ochrana človeka a prírody 

     V dňoch 22. a 23. júna absolvovali naši žiaci teoretickú a praktickú časť 

účelového cvičenia Ochrana človeka a prírody.  

     V teórii získali nové informácie, ktoré si mohli v praktickej časti 

precvičiť. Deň sa začal evakuáciou školy cez zadymené prostredie. Potom 

žiaci plnili úlohy v teréne formou súťaží medzi triedami. Sily si mohli 

zmerať v hode na cieľ granátom, preťahovaní lanom, zdravotnej príprave, 

či topografii.  

     Zaujímavosťou dňa boli aj ukážky 

sebaobrany v školskej telocvični.  
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Projekt - Starší učia mladších... 

     Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa zapojili do 

projektu Starší učia mladších. Na hodinách fyziky v mesiaci jún naši 

šiestaci zo 6.C a 6.B pripravili zaujímavé motivačné pokusy pre tretiakov.   

     Predviedli im svoje vedomosti z fyziky i praktické zručnosti pri 

experimentovaní. Snažili sa im ukázať, že fyzika je nielen zaujímavá veda, 

ale vie byť aj zábavná i trochu záhadná. Šiestaci prezentovali 

tretiakom základy skúmania v experimentálnych vedách, naučili ich 

prepájať teoretické vedomosti s praktickými a motivovať ich pre štúdium 

prírodovedných predmetov. 

     Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci 7. ročníka, ktorí si mohli svoje 

„učiteľské“ schopnosti vyskúšať pri práci so žiakmi prvého stupňa 

v školskom klube detí. Veľkým aj malým sa tieto hodiny páčili a tešia sa 

na budúci rok, keď budú môcť svoje schopnosti a vedomosti 

sprostredkovať aj iným žiakom. 

Redakčná rada 
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Vlastivedná exkurzia 

     Dňa 15. júna 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili vlastivednej exkurzie 

v Banskej Štiavnici. Po prehliadke múzea v Sv. Antone  sa vybrali na 

návštevu ZŠ v Štiavnických Baniach. Nevedeli, čo ich čaká, o to bolo ich 

prekvapenie väčšie, keď sa dozvedeli, že prišli do jedinej ZŠ na svete, kde 

sa vyučuje predmet Sokoliarstvo a chov koní.  

     Súčasťou ZŠ bol náučný chodník so sokoliarskym areálom s pernatými 

dravcami, tropikáriom, exotickým vtáctvom a akváriami. Deti zaujala prvá 

vertikálna záhrada, ktorá bola polievaná zachytenou dažďovou vodou. Tou 

bola polievaná aj bohatá bylinková záhrada pod oknami školy. Deti mali 

neuveriteľné zážitky pri stretnutí s dravcami. Zaujali ich informácie zo 

života dravcov. Pri prelete dravcov ponad ich hlavy prežívali zmiešané 

pocity. Niektorí držali dravce na rukavici na svojej ruke, iní na svojej 

hlave. Tešili sa z  chovania exotických papagájov piškótami. Zaujalo ich 

pripravené terárium pre krokodíly. Vodné korytnačky v akváriu, bujné 

rastlinstvo v tropickej záhrade, akváriá s tropickými rybkami aj japonská 

záhrada s bonsajmi vyvolali  množstvo otázok zo života živočíchov 

i rastlinstva a ich ochrane.  

     Na záver sa najedli v prekrásnom prostredí štiavnického jazera. Žiaci si 

odnášali z exkurzie neskutočné zážitky. 
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Netradičná hodina výtvarnej výchovy 

     Výtvarná výchova môže prebiehať aj trochu inak, ako v učebni. My 

sme vymenili triedu za krásne priestory v átriu, ktoré pozitívne ovplyvnili 

pracovnú atmosféru. Takže so stúpajúcimi teploty rástlo u žiakov 

hlavne zanietenie . 

Žiaci 4.A 

 

 

 

 

  

Detská lesnícka univerzita 

     Dňa 19. júna 2017 sa zástupcovia tried 6. ročníka poslednýkrát 

zúčastnili Detskej lesníckej univerzity. Na tomto stretnutí sa venovali téme 

,,osud lesov je v našich rukách", kde sa žiaci vžili do rolí malých 

predstaviteľov mestského zastupiteľstva a navrhovali, ako by mal les 

podľa ich predstáv vyzerať. Tento deň zakončili slávnostnou promóciou, 

kde si absolventi lesníckej univerzity prevzali diplom, a tak sa stali 

platnými členmi lesníctva. Malým lesníkom srdečne gratulujeme. 
Video zo slávnostnej promócie si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci 

odkaz: https://zsspojova.edupage.org/files/Video-DLU_Promo.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zsspojova.edupage.org/files/Video-DLU_Promo.mp4
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Školský športový deň 

     Prvý júnový piatok patril v našej škole Športovému dňu, do ktorého 

boli zapojení všetci žiaci druhého stupňa. Slnko sa od rána usmievalo na 

našich športuchtivých žiakov, ktorí si po slávnostnom príhovore p. 

zástupkyne túžili zmerať svojej sily. 

     Súťažilo sa v atraktívnych športových disciplínach (skok do výšky, 

skok do diaľky, hod na cieľ, šplh, beh na 60 m, futbal, florbal, vybíjaná 

a toľko očakávaná „kuchynská“ štafeta) v duchu olympijského hesla: 

„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie.“ 

     Z celodenného športového zápolenia vzišlo mnoho krásnych 

športových výsledkov, usmiatych tvárí a utužených priateľských vzťahov. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Dni módy 

     V čase od 22. do 27. júna 2017 nás Žiacky parlament pozval na Dni 

módy. Každý deň bol venovaný inému typu oblečenia.  

22. jún – Oblečenie jednej farby 

23. jún – Športový deň, športové oblečenie 

26. jún – Deň v divadle alebo deň bez riflí 

27. jún – Deň fanúšika 

     Mnohí z nás sme sa do tejto akcie zapojili a veríme,  

že v budúcich rokoch bude táto akcia opäť vítaná. Tešíme sa na ňu. 
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Dobrodošli u naši šoli, dragi prjatelji! 

     Výnimočným dňom pre našich žiakov bol piatok, 9. jún 2017, kedy 

školu navštívili vzácni hostia. V rámci Slovinských dní v Banskej Bystrici 

našu školu poctila svojou návštevou jej excelencia – veľvyslankyňa 

Slovinskej republiky – pani Bernarda Gradišnik.  

     Do Banskej Bystrice prišla predstaviť svoju krajinu, jej kultúru, 

prírodné krásy a pomohla nadviazať aj hospodársku spoluprácu našich 

štátov. Spolu s ňou nás navštívila spisovateľka – autorka a ilustrátorka 

kníh pre deti, ktorá je vo svete literatúry veľmi známa nielen v Európe, ale 

aj v ďalekom Japonsku, či arabských krajinách a jej knihy boli preložené 

do viacerých  svetových jazykov – pani Lila Prap. Z Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského medzi žiakov zavítala lektorka slovinského 

jazyka Saša Vojtechová – Poklač.  Vzácnu návštevu doplnila slovinská 

autorka výstavy, inštalovanej v Cikkerovej sieni banskobystrickej  radnice 

– „Janez Puhar – život a dielo vynálezcu“ – Petra Puhar a asistentka 

veľvyslankyne, ktorá celé stretnutie sprostredkovala – pani Sofia 

Šterbová. 

     Žiaci sa na návštevu pripravili aj v rámci projektu „Starší učia 

mladších“,  kde ôsmaci odprezentovali hodinu o reáliách, krásach ale aj 

známych slovinských značkách a druhákov naučili mnoho nového 

a zaujímavého.  

     Deti vzácnych hostí privítali 

slovanským zvykom – chlebom 

a soľou, slovinským pozdravom 

a milým folklórnym vystúpením.    

     V čitárni potom prebiehal 

ďalší program – beseda so 

spisovateľkou Lilou Prap, ktorá 

žiakom predstavila svoje knižky 

a odpovedala im na zvedavé 

otázky o knihách, tvorbe a práci spisovateľa, námetoch a nápadoch aj 

o ilustráciách, o knihe Dinosaury?, ktorá vyšla v slovenskom preklade 

a ktorú im pani spisovateľka predstavila.  



22 
 

     Malí žiaci udivili hostí krásnymi ilustráciami dinosaurov, svojimi 

vedomosťami o Slovinsku, ale aj chuťou získavať nové informácie 

a pracovať na hodine slovinčiny, ktorú pre nich pripravila slovinská 

lektorka. Všetci si uvedomili, aké sú si naše jazyky (ale aj oba národy) 

blízke. Zistili však, že existujú slová, ktoré síce rovnako znejú, ale majú 

úplne odlišný význam a mohli by slovensko-slovinskú konverzáciu 

poriadne zamotať a zmiasť. Pani veľvyslankyňa svojou bezprostrednosťou 

a milou a obyčajnou ľudskosťou rýchlo zrušila počiatočnú trému detí.  

     Žiaci prežili pocit dôležitosti a dôstojnosti pri vytváraní priateľských 

vzťahov medzi našimi národmi. Veď stretnúť sa naživo s najvyšším 

zástupcom spriateleného štátu, so spisovateľkou či autorkou výstavy nie je 

bežné. Hvala... (ďakujeme) 
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Keď nás učia aj rodičia...  

     Naša škola je zapojená do projektu Krok za krokom, ktorý umožňuje 

spoluprácu rodičov počas výchovno-vzdelávacieho činnosti žiakov. 

     V prvom ročníku rodičia pravidelne čítajú v triedach v rámci aktivity 

Ockovia a mamy, čítajte s nami. Na vyučovanie vstupujú aj počas dní 

otvorených dverí v ročníku a pomáhajú rozširovať poznatky žiakov aj 

prostredníctvom ukážok svojich povolaní a záujmov. 

     Žiaci 1.A si ešte pamätajú nedávne tvorivé dielne s pani Konskou. 

Tentokrát im ukážkami hudobných nástrojov spestril hudobnú výchovu 

Martinkin otecko, muzikant,  pán M. Javorčík. Prváci spoznali zvuky 

rôznych druhov fláut, gitár, najviac ich zaujal fagot. 

Vážení rodičia, ďakujeme za Váš čas aj ochotu! 

 

 

 

 

 

 

Netradičná hodina anličtiny 

     V rámci Týždňa rodiny prijala 

 pozvanie na hodinu anglického 

 jazyka do 2. ročníka Mgr. Soňa 

 Zelinková. Témou bolo ľudské 

telo,  hygiena.     

     Cez vlastné zážitky pri  kúpaní 

bábik vo vaničkách, pesničky a pohybové hry sa žiaci s radosťou naučili, 

aká dôležitá je pravidelná  starostlivosť o naše telo.  

     Tešíme sa,  že rodičia sú ochotní spolupracovať  a obohatiť vyučovanie. 

Ďakujeme. 

Mgr. Leona Magicová 

 



24 
 

Deviatacka rozlúčka 

     Celý pondelok 26. júna 2017 sa niesol v znamení spomienok na to, čo 

sme na našej škole zažili a v očakávaní, čo nás na strednej škole čaká. 

Prišli sa s nami rozlúčiť aj naši milí prváci, ktorých sme v septembri medzi 

nami privítali. Všetci deviataci sme sa s vďakou lúčili s pani učiteľkami, 

pánmi učiteľmi, pani vychovávateľkami a všetkými, ktorí sprevádzali naše 

kroky na základnej škole a formovali nás. Veľká vďaka patrí pani 

riaditeľke a celému vedeniu školy. 
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Dovidenia škola, leto nás už volá... 

     28. jún 2017 sa v našej škole niesol v znamení leta. Počas dopoludnia 

za účasti vzácnych hostí naši žiaci predviedli svoje zručnosti v pestrom 

programe poprepletanom spevom, tancom a súťaživými blokmi.   

     Výsledkom nebola len zábava, ale aj poučenie všetkých žiakov našej 

skvelej školy. Dejiny našej školy tvoria predovšetkým sami žiaci, a aj 

preto tí najúspešnejší boli počas tohto programu ocenení pani riaditeľkou 

školy.  

     Zlatým klincom programu a zároveň odmenou za celoročnú námahu 

bolo vystúpenie bystrickej rockovej skupiny ROCK REUNION. 
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www.úlet.zš/súťaže 

Zber papiera 

 

I. stupeň – 13 302 kg 

1. miesto: 4.C – 1471 kg 

2. miesto: 2.D – 1161,5 kg 

3. miesto: 3.B – 1105,5 kg 

II. stupeň – 12 211,5 kg 

1. miesto: 8.A – 2603 kg 

2. miesto: 6.D – 1225 kg 

3. miesto: 5.C – 996,5 kg 

 

100% účasť kolektívov bola v triedach:  

1.E, 2.D a 7.A 

 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 

Kategória 3. ročník 

1. miesto: Diana Áčová, 3.B 

2. miesto: Jakub Števek, 3.B 

         Nikola Alexandra Kustrová, 3.C 

3. miesto: Matej Dlhoš, 3.A 

         Karolína Kupcová, 3.B 

         Tamara Tomečková, 3.B 

 

 

 

 

 

Kategória 4. ročník 

1. miesto: Sara Mikuška, 4.B 

2. miesto: Nikolas Kovaľov, 4.C 

3. miesto: Katarina Christoferzen, 4.B 

         Simona Sanitrárová, 4.C 

         Šimon Gazdík, 4.A 
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Spelling Bee – školské kolo 

1. miesto: Nina Šaškievičová, 5.A 

2. miesto: Ema Ďuriančíková, 5.A 

3. miesto: Adam Jagerčík, 5.B 

      

     

 

Spelling Bee BB – mestské kolo: 

4. miesto: Nina Šaškievičová, 5.A 

účasť bez umiestnenia:  

Katarina Christoferzen, 4.B 

 

 

 

 

 

Medzinárodná súťaž English Star 

5. ročník: 

1. miesto: Jakub Lacko, 5.B 

2. miesto: Marek Vladyka, 5.C 

3. miesto: Tomáš Turčan, 5.C 

 

6. ročník: 

1. miesto: Oliver Remeta, 6.D  

        Simona Rybáriková, 6.A 

2. miesto: Diana Berková, 6.B 

        Lea Sára Žuffová, 6.A 

        Július Eliáš, 6.A 

3. miesto: Rebeka Lakotová, 6.C 

 

7. ročník: 

1. miesto: Ondrej Grendár, 7.C 

2. miesto: Christos Simos, 7.C a Katarína Tesárová, 7.B 

3. miesto: Nela Škulcová, 7.B 
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8. ročník: 

1. miesto: Nina Beňová, 8.A 

2. miesto: Timea Diaková, 8.A 

 

 

 

 

 

9. ročník:  

1. miesto: Matej Hraško, 9.A a Katarína Kiepselová, 9.B 

2. miesto: Simon Lunev, 9.A 

3. miesto: Monika Urdová, 9.A 

 

 

 

Španielsky vedomostný kvíz – 8. ročník 

1. miesto: Nina Beňová, 8.A  

2. miesto: Timea Diaková, 8.A 

3. miesto: Martin Sroka, 8.A 

         Matúš Starčok, 8.A 

        Matej Medveď, 8.B 

 

 

 

 

Francúzsky vedomostný kvíz – 7. ročník 

1. miesto: Lea Meszárosová, 7.B 

2. miesto: Renáta Hucmanová, 7.A 

3. miesto: Karin Hašková, 7.A 

         Katarína Tesárová, 7.B 

        Richard Vladyka, 7.B 

        Nina Dobrotová, 7.D 

        Anastázia Koščová, 7.D 
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Biblická olympiáda – Evanjelické náboženstvo a.v. 

Seniorátne kolo Zvolenského seniorátu 

1. miesto – Daniel Šebeň, 8.B  

 

Celoslovenské kolo 

8. miesto: Daniel Šebeň, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikálna olympiáda 

Domáce kolo 

Kategória E (9. ročník) 

1. miesto: Aleš Sršeň, 9.C 

2. miesto: Petra Oborilová, 9.C 

3. miesto: Matúš Kapusta, 9.C 

 

Kategória F (8. ročník) 

1. miesto: Daniel Šebeň, 8.B 

2. miesto: Dárius Šebeň, 8.B 

3. miesto: Matej Medveď, 8.B 

 

Okresné kolo 

Kategória E (9. ročník) 

1. miesto: Aleš Sršeň, 9.C 

 

Kategória F (8. ročník) 

2. miesto: Daniel Šebeň, 8.B 

3. – 5. miesto: Matej Medveď, 8.B 
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Krajské kolo 

Kategória E (9. ročník) 

3. miesto: Aleš Sršeň, 9.C 

 

Kategória F (8. ročník) 

14. miesto: Matej Medveď, 8.B 

18. miesto: Daniel Šebeň 

 

 

PIKOFYZ 

Kategória 8 

Zimná časť 

16. miesto: Dárius Šebeň, 8.B 

17. miesto: Daniel Šebeň, 8.B 

Letná časť 

9. miesto: Dárius Šebeň,8.B 

11. miesto: Daniel Šebeň, 8.B 

Čo vieš o hviezdach? 

Kategória 1 - Markéta Abrahámová, 6.D 

Okresné kolo - 1. miesto 

Krajské kolo - 2. miesto 

Celoslovenské kolo - 6. miesto 

 

Trenčianske robotické dni 

Kategória Follower 

Follower Easy 

24. miesto: Marek Vladyka a Tomáš Turčan, 5.C 

Follower Hard 

5. miesto: Marek Vladyka a Tomáš Turčan, 5.C 
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Junior Internet  

Kategória JuniorDESIGN 

Postup do finále: Adam Kocian, 9.C 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda 

Okresné kolo  

Kategória Z5 

4. – 14. miesto: Sofia Malá, 5.A 

         Lukáš Karolík, 5.A 

         Tomáš Turčan, 5.C 

 

Kategória Z6 

7. miesto: Lukáš Kurray, 6.B 

9. – 12. miesto: Alžbeta Valentová, 6.D 

16. – 19. miesto: Šimon Mesiarik, 6.D 

20. – 23. miesto: Laura Áčová, 6.D 

 

Kategória Z7 

1. - 2. miesto: Ján Jakub Tomášik, 7.A 

11. miesto: Alžbeta Legiňová, 7.A 

 

Kategória Z8 

9. – 13. miesto: Matej Medveď, 8.B 

16. – 20. miesto: Dárius Šebeň, 8.B 

 

Kategória Z9 

1. miesto: Aleš Sršeň, 9.C 

2. miesto: Martin Vajs, 9.A 
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Krajské kolo 

Kategória Z9 

12. – 17. miesto: Aleš Sršeň, 9.C 

21. – 26. miesto: Martin Vajs, 9.A 

 

Ponická fujarka – reprezentácia školy 

K a t e g ó r i a 6 – 1 0 r o k o v ( 1 . - 4 . r o č n í k Z Š )  

Sólový spev: Katarína Tichá (2.D), Dominik Ferianc (1.C) 

Spevácke skupiny : Viktória Černáková (3.A), Nella Švantnerová 

(3.A), Katarína Tichá (2.D), Ema Malíková (2.B), Natália Petrovičová 

(3.A), Lea Vágnerová, Nella Očenášová (1.B), Ema Musilová 

(1.B), Sofia Földváriová (2.B), Laura Štelclová (1.C), Zara Korčoková 

(1.B) ,Lucia Predmeská (1.B), Tatiana Smrečanová (1.C) 

Tradičné ľud. nástroje: Matúš Rajnoha (3.B) 

 

K a t e g ó r i a 1 1 – 1 5 r o k o v ( 5 . - 9 . r o č n í k Z Š )  

Spevácke skupiny: Alexandra Antošová (8.C), Lucia Koštialová 

(8.C), Vanesa Rajnohová (8.C), Sára Rusková (8.C), Paulína 

Kosťovová (8.C), Romana Janka Očenášová (8.C), Ema Hutková, Mia 

Hlaváčová, Ema Lisková, Sára Huťková, Lucia Kubišová, Laura 

Palkovičová 
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Gymnastický štvorboj  

Krajské kolo 

Kategória A  

3. miesto: najmladšie žiačky 

Kategória B  

1. miesto: chlapci a dievčatá 

Kategória C  

2. miesto: najstaršie žiačky 

3. miesto: najstarší žiaci 

 

 

Majstrovstvá Slovenska 

Kategória B – družstvá  

4. miesto: Peter Kremnický (3.A), Sebastián Samson (3.A), Marek 

Oboril (4.D), Marek Záchenský (6.A) a Samuel Remeň (6.B) 

3. miesto: Ema Bažíková (4.C), Simona Sanitrárová (4.C), Viktória 

Šovčíková (5.A), Nina Kadučáková (5.C) a Mia Mikuštiaková (5.C) 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória B - jednotlivci 

1. miesto: Sebastián Samson, 3. A 

3. miesto: Peter Kremnický, 3.A 
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Atletické preteky – finále 

2. miesto: Samuel Rumanovský (3.B), 

Maxim Šintaj (4.B), Sara Mikuška 

(4.B), Ema Bažíková (4.C), Alexandra 

Rumanovská (2.E),  E. Malíková, 

Ondrej Palider (2.B), Oliver 

Gajdošovci (2.C) 

 

 

Majstrovstvá Slovenska v McDonald´s Cupe 

4. miesto: mladší žiaci 
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www.úlet.zš/vlastná_tvorba  

 

Dáma 

Dáma sa nikdy nešpára v nose, 

dámy nikdy nechodia bosé.  

Dámu má každý rád, 

každý chce byť jej kamarát. 

Keď si dáma kýchne, 

ani len okom nemihne. 

Nikdy vám nepovedia okej, 

že vraj ešte v živote nehrali hokej. 

Sto výhovoriek majú, 

nič vám nikdy nedajú. 

To sú tie dnešné dámy, tak ma len počúvajte páni. 

Ema Tomková, 5.C 

 

Mojich päť divov 

     Za svoj prvý div sveta považujem priateľstvo. Byť priateľom pre mňa 

znamená podporovať, dôverovať a pomáhať. Priateľstvo je pre mňa veľmi 

dôležité. 

     Za svoj druhý div sveta považujem technológiu. Technológia je pre ľudí 

veľmi dôležitá, ale aj pre mňa, pretože nám uľahčuje život.  

     Môj tretí div sveta je Slovensko. Nielen preto, že je to môj rodný kraj, 

ale aj preto, že som navštívil veľa krásnych miest a mám z nich pekné 

zážitky. Či je to vo Vysokých Tatrách alebo v Slovenskom raji. 

     Môj štvrtý div sveta je zdravie. Bez vedomia si nemôžem robiť plány 

do budúcnosti a plniť si svoje sny. Preto si zdravie veľmi vážim a pestujem 

si ho zdravou stravou a pohybom. 

     Môj posledný div sveta je úsmev. Stačí len jeden malý úsmev a celý 

svet je hneď krajší. Keď sa človek usmieva, tak tým vyjadruje, že je 

šťastný.         Aleš Greško, 8.C 
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www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko 

Anglický jazyk 

 

Cocker spaniels  Beky and Chelsie 

This is a cocker spaniel. On her pink collar there is her name – Beky. Beky 

is the dog. She has big brown eyes. Her beautiful ears are brown at the 

bottom. She has a flower on her head. Beky is a little puppy. She has 

eyelashes. They are so pretty. Her colour is golden and brown. Her 

favourite toy is a squishy pink bone with a cute face and a red ball. Beky 

has a sister. Her name is Chelsie. She is her twin sister. They are the best 

buddies ever. They look the same except that Beky has a collar and 

a flower. Chelsie hasn´t got them. Beky and Chelsie were born in 

September 2014. Now they are two years old. Chelsie loves to play hide 

and seek with her sister. Her favourite food is kebab and hot dog. Beky 

loves to play with her sister at Indiana Jones. They attack at head phones 

like it is a snake, then they go out in the garden. They start to run around 

the house like crazy. Once they try to make adventures going to the forest 

but they were there like for two minutes and they they ran away.  

Sára Niklová, 4.C 
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The Potato Land 

What´s my land of dreams? Of course that it is the mighty Potato Land. 

It´s a secret underground civilisation and potato people live here. You are 

maybe asking: Why are the potatoes so good? Well, that´s because they are 

awesome and there is also a lot of delicious food with potatoes or made 

from potatoes. But we can´t find any of this food here. You know, potato 

people aren´t cannibals. Only the way how we can see food from potatoes 

is to watch their horror movies. You know what is a pity? The potato 

people are almost blind because there isn´t any sunlight in the 

underground. But they have got a really nice culture, too. They have:  

 

 

 

 

 

 

The Potato Eye  Big Potato Ben    The National Bank of Potato Land 

 

Short history of the Potato Land 

The colony of potato people is a very ancient colony with big culture. 

They don´t live in 2017, but actually in 5438. As I say, they are a very 

ancient colony. 

The Potato Eye is a very old structure. It was built in 1232 of their years. 

They decided to build a fun park and The Potato Eye was the first building 

there.  

The Big Potato Ben was built in year 2036. They have already had clocks 

before but they built this one so all the potato people could see the time.  

And the National Bank of Potato Land was built in 3789 for the money 

secure. There isn´t a president in Potato Land. There is a king called Potato 

Lord, but his real name is Vignar Potatohead III. He lives in the capital city 

of Potato Land – Potatopolis. It´s a very big city and I hope that my next 

project will be about it. When I grow up I hope I will go to the Potato Land 

for a holiday.         Filip Hanes, 8.A 
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Francúzsky jazyk 

Les vacances d´été 

     Avec mon papa on a décidé d´aller en France. On part en voiture ce 

samedi avec sa copine et sa fille. La fille a 13 ans.  

     On devrait arriver le matin. Avec ma copine on va aller à la mer. On y 

peut nager, jouer, regarder des poissons, sauter dans l´eau. On va aussi 

cuisiner. On va s´amuser.  

     J´aime l´été parce que je peux m´amuser et il n´y a pas d´école. 

Amandine Nina Cadonici, 5.C 

 

Spoj slová s obrázkom:  

l´été  

la glace 

la mer  

la palme 

la plage  

le chateau 

le maillot de bain 

le parasol 

le soleil  
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Nemecký jazyk 

Doplň do krížovky správne slová, týkajúce sa leta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pláž    1. more 

4. kúpať sa   2. slnko 

6. vlna    3. lopta 

9. leto    5. palma 

10. lietadlo   7. zmrzlina 

     8. prázdniny 
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Španielsky jazyk 

Doplň do krížovky správne slová, týkajúce sa leta.  

 

 

2. slnečné okuliare   1. zámok z piesku 

3. slnečník     4. palma 

5. plážová lopta 

6. lehátko 

7. morská hviezdica 

8. plavky 
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    www.úlet.zš/správne_riešenia 

 

Francúzsky jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemecký jazyk  
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Španielsky jazyk  
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www.úlet.zš/slovo_na_záver 

 

Ďakujeme všetkým za pekné príspevky, obrázky a fotky. Prajeme Vám 

nádherné prázdniny plné krásnych zážitkov, veľa oddychu, aby ste 

načerpali sily do nového školského roka. Našim deviatakom želáme veľa 

úspechov na stredných školách. Stretneme sa znova na jeseň.  

 

Redakčná rada 

 

  

 
 

 

Príspevky do tejto podoby zostavili: 

Mgr. Jana Kovaľová, Mgr. Pavlína Krchmanová, Mgr. Iveta Mihalíková 

Foto: pedagógovia a žiaci našej školy 
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