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OŽZ 
Začiatok školského roka 2015/2016, 3.9-

4.9.2015,  začal OŽZ, čo je Ochrana života a zdravia. 

Na teoretickej príprave sme sa najskôr naučili a 

zopakovali sme si teoretické poznatky zo zdravotnej 

prípravy, riešení mimoriadnych situácií, ako sa máme 

správať v prírode.  

Druhý praktický deň sme 

strávili v prírode a vybrali sme sa 

na vysielač nad Starými Horami, 

odkiaľ sme mali krásny výhľad na celé Staré Hory a ich 

okolie.  

Mali sme šťastie a videli sme, ako 

prebieha ťažba dreva v náročných 

terénnych podmienkach. Slniečko nás 

sprevádzalo celou cestou. 
  

 

 

 

 

DEŇ MLIEKA 
Dňa 30.9.2015 sa uskutočnil Svetový deň 

mlieka, ktorý sa na našej škole vydaril. 

9. a 8. ročník nám prezentoval zaujímavé 

informácie o mlieku a mliečnych 

výrobkoch. Dozvedeli sme sa 

ako pomáha mlieko na naše kosti 

a zuby, na náš rast. Zopakovali sme si jednotlivé časti 

kostry človeka, z čoho sa skladajú zuby. 
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 Cez etickú výchovu sme s pani učiteľkou urobili 

plagát na túto tému. Aby sme len vážne nerozprávali 

o mlieku, aj sme sa zabavili. Stavali sme pyramídy zo 

škatúľ mlieka. Súťažila celá škola, no niektorým 

pyramída spadla. Pani učiteľky pomáhali aj 

povzbudzovali svoje 

triedy. Po súťaži sme 

dostali mliečne 

výrobky- ochutnávku syra a mliečny dezert. 
 

 

 

EURÓPSKY DEŇ 

JAZYKOV 
           24. septembra sme si opäť 

pripomenuli Európsky deň jazykov aj na 

našej škole. Tradičné hodiny angličtiny 

a nemčiny sa zmenili  na hodiny zábavy 

a hry. Pani učiteľka Húšťavová si pre nás 

pripravila aktivity na interaktívnej tabuli. 

Čakali na nás aj hádanky. Pani učiteľka 

Kováčová si pre nás pripravila osemsmerovky.  
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MATEJOV DOM 
Dňa 2.10.2015 sme boli 

v Matejovho dome. Boli sme 

všetci milo prekvapení, 

navštívili sme ho po 

prvýkrát.  Rozprávali nám 

o histórii mesta Banská 

Bystrica. Dozvedeli sme sa 

že Banská Bystrica sa v minulosti volala MEDENÁ 

BANSKÁ BYSTRICA.  Pamiatky boli na 3 poschodiach. 

Boli tam: - šperky, zbrane, obrazy, vlajky, príbytky, 

model mesta BANSKÁ BYSTRICA. Sprevádzali nás 2 

lektorky. Boli sme sa prejsť po námestí a dozvedeli 

sme sa o jednotlivých častiach mestského hradu.  

Na záver sme riešili pracovný list, ktorý 

obsahoval otázky súvisiace s prednáškou. 

Dozvedeli sme sa aj túto zaujímavosť: Na 

mieste, kde je dnešná 

populárna ESC Európa, bol 

šibeničný vŕšok, na ktorom 

prebiehali popravy ľudí. 

V minulosti sa ľudia tomuto miestu vyhýbali a dnes 

ho vyhľadávajú. 

 

 
 

HOREHRONSKÉ HRY 
Na štadióne Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách sa 

uskutočnili v stredu 7.10.2015 Horehronské hry v atletike 

žiakov základných a stredných škôl. Našu školu 

reprezentovali žiaci: Maroš Čunderlík, Patrik Klibáni, Milan 

Makovník, Dominik Abrahám, Matej Paluš, Adam Bulla.  
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TIHANYIOVSKÝ 

KAŠTIEĽ 
Piatok, 2.10.2015, I. a II. stupeň  strávil 

nejaký čas v  Tihányiovskom kaštieli. 

Boli to zaujímavé minúty, ktoré sme strávili 

pri interaktívnej výstave s názvom Žijem na 

strome a je mi dobre. Pozerali sme dokument o zvieratách, rozprávali nám 

o lese, videli sme rôzne zvieratá, ktoré žijú 

na stromoch. 

Mohli sme sa zahrať s magnetkami, 

pozorovali sme mikroskopom, mohli sme ísť 

do brloha, skladali sme kocky s lišajníkmi. 

     ĎAKUJEME 

 

VÝLET- POĽOVNÍCKY 

KRÚŽOK 
3.10.2015 sme sa z poľovníckeho krúžku s vedúcim, 

pánom školníkom Ďuricom, vybrali na Donovaly – Nová 

Hoľa – Malý Zvolen. Počasie nám celkom vyšlo a babie 

leto ukázalo svoju krásu. Ráno bola síce 

zima a pofukoval studený vietor, ale 

nakoniec, tí čo sa počasia nezľakli, mali 

krásny výhľad.
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NAŠI PRVÁCI 
Našich najmenších žiakov sme sa pýtali: 1. Aký predmet máš najradšej? 

         2. Chodíš rád/a do školy? 

         3. Ktorú pani učiteľku máš rád?  

Našimi prvákmi v tomto školskom roku sú: 

 

Viktória Lovásová: 1. Písanie.  

                     2. Chodím rada do školy. 

                     3. Pani učiteľku Kurjatkovú. 

 

Kevin Ľubomír Čunderlík: 1. Angličtinu. 

2. Rád chodím do školy. 

3. Pani učiteľku Húšťavovú a Kurjatkovú.          

 

 

Nikolas Čunderlík: 1. Angličtinu.  

                     2. Chodím rád do školy. 

                     3. Pani učiteľku Kurjatkovú a Húšťavovú. 

 

   Damián Dilik: 1. Matematiku. 

2. Chodím rád do školy. 

3. Pani učiteľku Uhreckú. 

 

Viktória Bučková: 1. Angličtinu. 

                     2. Chodím rada do školy.  

                     3. Pani učiteľku Uhreckú. 

 

 

   Ondrej Záslav: 1. Matematiku. 

2. Áno, lebo mám školu rád. 

3. Našu triednu. 

Janka Záslavová: 1. Matematiku. 

                    2. Chodím rada do školy, lebo sa mi tu páči.  

                    3. Všetky pani učiteľky mám rada. 
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RGV BANÍCKA CESTA 
Žiaci 5. a 6.ročníka sa 7.10.2015 cez Regionálnu 

výchovu zúčastnili prezentácie o Baníckej ceste na 

Starých Horách u pána Čillíka v jeho baníckej izbe. 

Dozvedeli sme sa o histórii baníctva na Starých Horách. 

Videli sme banícky náučný 

chodník, postavičku Permoníka, 

zachované staré vzácne kamene 

aj s odtlačkami živočíchov.  

 
       

http://bystrica.sme.sk/c/6819927/cesta-medi-bude-navratom-k-

banickej-tradicii.html 

 

ZÁLOŽKA DO KNIHY 
        Tento školský rok sme sa opäť zapojili do 

projektu s názvom Záložka do knihy spája slovenské 

školy. Záložky vyrábali naši žiaci na hodinách 

výtvarnej výchovy. Či už boli maľované, pletené, 

skladané, svojich adresátov si našli. Našou 

partnerskou školou sa stala ZŠ Blatné Remety, 

s ktorou sme si vymenili záložky.  
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DIVADLO TRI 

PRASIATKA 
22. októbra 2015 naši mladší kamaráti z I. 

stupňa a naše piatačky navštívili Štátnu operu v 

Banskej Bystrici. Videli pekné predstavenie 

zvolenského divadla. Bola to hudobná rozprávka Tri 

prasiatka.  

Sedeli sme v prvých radoch, takže sme videli 

a počuli všetko. Poriadne sme sa nasmiali i zaspievali 

sme si.  

Informácie o tejto hudobnej rozprávke nájdete 

na webovej stránke 

http://www.djgt.sk/index.php/sk/repertoar/tri-

prasiatka . 

 

JESENNÉ 

TVORIVÉ DIELNE 
Posledný deň pred jesennými prázdninami, 

28.10.2015 počas 2 vyučovacích hodín, žiaci prvého 

stupňa strávili spolu so svojimi starými rodičmi i rodičmi 

pekné chvíle  v našej škole. Všetci vieme, že október je 

mesiacom úcty k starším.  

Najskôr sme mali krátky, ale veľmi milý kultúrny 

program v podaní našich mladších žiakov pod vedením pani 

http://www.djgt.sk/index.php/sk/repertoar/tri-prasiatka
http://www.djgt.sk/index.php/sk/repertoar/tri-prasiatka
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učiteľky Kurjatkovej. Zatancovali nám, zaspievali a zarecitovali básničky, 

ktoré určite potešili našich starých rodičov. Po veľkom potlesku sa I. stupeň 

so svojimi rodičmi a starými rodičmi pustil do tvorivých dielní. Po tvorení ich 

čakalo aj malé pohostenie. 

 

 

 

iBOBOR 
         19 žiakov sa zapojilo tento rok do súťaže 

iBOBOR. Sú to žiaci 3.-9. ročníka. Najstaršia 

kategória, KADETI, súťažila 11.11.2015. Zúčastnilo sa 

ich 6 žiakov. V druhej kategórii, BENJAMÍNI, bojovalo 

7 žiakov, súťažili 12.11.2015. Najmladšia kategória, 

BOBRÍCI, klikala správne 

odpovede 13.11.2015 a súťažilo 6 

žiakov. 

Z Kadetov sa najviac darilo Tomášovi Peregrínovi, 

Marekovi Štubňovi a Adriáne Kúdelkovej. 

Z Benjamínov sa najviac darilo Ľubomírovi Longauerovi, 

Marošovi Čunderlíkovi a Filipovi Katkovi. 

Z Bobríkov boli najlepší: Kristína Sochová, Patrik Bulla 

a Júlia Donovalová. 
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TESTOVANIE 5 
         25. novembra 2015 čaká naše piatačky Testovanie 5 zo slovenského 

jazyka a matematiky. Testovaní budú všetci piataci z celého Slovenska. Na 

toto testovanie ich pripravovali pani učiteľka Cvachová a pani učiteľka 

Buranovská.         Bude to ich prvá veľká skúška. Držíme im palce.  

 

 

DOBRÁ NIVA 
        6. 11.2015 sa v Dobrej Nive 

uskutočnila Konferencia škôl s regionálnou 

výchovou v ZŠ s MŠ J. S. Neresnického. 

Pani učiteľka Kopšová spolu so Sárou 

Gelatkovou, Eliškou Babjakovou, Natálkou 

Lovásovou a Sisou Sochovou prezentovali 

regionálne tradície, minulosť Starých Hôr 

a blízkeho okolia.  

Sára prezentovala banícku minulosť v Starých Horách. 

Sisa Sochová účastníkom porozprávala o starohorskej čipke a o tom, že Staré 

Hory sú pútnické miesto. 

Eliška Babjaková prítomných informovala o J.D. 

Matejovie, priekopníkovi v obnove lesov. 

O prírodných krásach Národného parku Nízke Tatry 

porozprávala Natálka Lovásová. 
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HOVORME O JEDLE 
             Tento rok sme 

sa do projektu Hovorme 

o jedle zapojili do 

literárnej a výtvarnej 

súťaže. V literárne 

súťaži pod názvom 

Načo sú nám polia, sady bola literárna úvaha Sáry Gelatkovej, pod vedením 

pani učiteľky Cvachovej, ocenená ako jedna z najlepších prác z celého 

Slovenska. Prečítajte si jej prácu.  

 

Načo sú nám polia, sady 

 Polia. Aké obyčajné a nudné sú! Možno. Pre niekoho. No 

polia, to nie je iba nekonečné more bezmennej zelene, kde- 

tu dobytok na pastvinách.   

Polia sú domovom, kolískou  obilnín, ale aj zeleniny tak 

veľmi potrebných pre človeka. Bez obilia nie je múka, bez 

múky chlebík, bez chlebíka človek. Ten človek, pán tvorstva, ktorý jediný je 

zároveň schopný sa o polia postarať. Stará sa človiečik-hospodár, stará 

a niekedy až príliš. Aby bolo obilie vyššie, aby bola zeleninka krajšia, „pomáha“ 

človek prírode rôznymi umelými hnojivami, postrekmi. Mnohé z nich síce 

dopomôžu k lepšej úrode, no nášmu zdraviu skôr  poškodia.  A keby len tomu! 

Čo napríklad včely? Drobný usilovný hmyz, bez ktorého pilnej práce by sme 

veru žiadnu úrodu nemali. Ak postriekame polia silnými chemikáliami, uškodíme 

tým aj včelám, ktoré z takýchto rastlín zbierajú peľ. O našich postrekoch, 

pravdaže, nič netušia.  Našťastie sú tu ešte stále  poctiví hospodári, ktorí 

nepodľahli klamstvám o super úrode vďaka postrekom. Im patrí skutočné 

poďakovanie za naše zdravie. 

Zamyslime sa ešte nad tým „obyčajným“ poľom. Polia neslúžia na obživu 

len nám – ľuďom. Niektoré majú za úlohu nachovať dobytok  ďatelinkou alebo 

kukuricou. Aj tie sú veľmi dôležité. Bez nich by sme nemali ďalšiu potrebnú 

zložku nášho jedálnička – mäso.  
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Niektorí hospodári pestujú jednotlivé rastliny osobitne. Osobitne 

kapustu, osobitne hrach, jahody...  Myslím si však, že oveľa výhodnejšie je 

pestovať plodiny zmiešane. Doma máme knižku, v ktorej sa píše, že takto si 

rastliny vedia navzájom lepšie pomôcť v boji proti škodcom. Napríklad mrkva si 

rozumie s cibuľou, alebo paradajkami, chránia sa a krajšie rastú. Takto 

vypestovaným plodom hovoríme „bio“. A sú najzdravšie. 

Máme však aj polia, ktoré nie sú len užitočné, ale aj krásne. Napríklad  

rozkvitnuté repkové lány na konci jari a hlávky slnečníc v strede horúceho 

leta.  

Určite sa choďte niekedy pozrieť na to „obyčajné“ pole – nie je nudné. 

Je plné života. Žije rastlinami i živočíchmi, vďaka nim žijeme aj my. Vážme si 

ho a chráňme! 

 

ZÁŽITOK 
Môj najlepší zážitok 

       Najviac ma zaujal Tihányiovský kaštieľ. Téma bola 

„Žijem na strome a je mi dobre“. Hrali sme sa tam s kockami. 

Potom sme si pozreli film, ktorý sa volal Vysoké Tatry, v 

ktorom boli aj kamzíky. Bol to celkom pekný dokument. Tiež 

sme si mohli pozrieť mach cez mikroskop. Ja som videl 

zelenú plochu a biele bodky. A potom sme si prezreli aj medvedí brloh, 

urobený z papierových listov. Boli tam aj vlčie obrázky a strom s okienkami 

zvierat. Cestou naspäť autobusom som hral Minecraft. Do školy chodím rád, 

lebo tu mám kamošov Paťa a Lukáša. 

(autor: Ajko Džubák) 

 

Môj najlepší školský zážitok 

      Zážitkom pre mňa je, že teta kuchárka varí dobré obedy. 

A že naša pani učiteľka Maťka je najlepšia. Bavia ma aj 

športové hry. Páčilo sa mi, keď sme so Sandrou a Karin hrali 

hokej a potom sa do hry pripojil aj Ajo. Mám rada aj telesnú. 

Veľmi sa mi páčila aj návšteva Tihányiovského kaštieľa, kde 

sme sa hrali a veľmi to tam bolo pekné. Videli sme aj hmyz za sklom, aj 
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zvieratká, mne sa páčil ten rys. Bol tam aj mikroskop. Nakukli sme aj do 

medvedieho brlohu. Mali tam aj semienka a plody stromov. V kaštieli sme si so 

Sandrou kúpili pekné odznaky líšky. Aj Bianka H si kúpila odznak, ale aj jeleňa 

a pexeso o hubách.                                                                   (autorka: Júlia 

Donovalová) 

 

Môj najlepší školský zážitok 

       Môj najlepší zážitok bol, keď sme na pohybových hrách 

hrali hokej so Sandrou a July. Bolo mi smutno, keď nás s 

Monikou presadila pani učiteľka. A bola som smutná aj preto, 

že odišla pani učiteľa Lovásová. No potešilo ma, že som trávila 

čas s pani učiteľkou Maťkou. 

   (autorka: Karinka Zraková) 

 

Zaujímavosti o najlepšej škole!!! 

        Som rada, že našou triednou je pani učiteľka Martina 

Buranovská. Je veľmi milá a keď niečo nevieme, tak nám 

pomôže. Táto škola je super. Každý deň ma sem baví chodiť. 

Príďte sem, na Staré Hory! Sú tu super pani učiteľky. 

Spolužiačky sú dobré a bavia sa s každým. Sú tu aj pekní 

chlapci. Klub je super priestor na hru, je tu veľa detí ako 

smetí. Dáva na nás pozor pani učiteľka Maťka Uhrecká. Sú tu aj rôzne krúžky. 

Super je poľovnícky krúžok,  ktorý vedie pán školník Ján Ďurica. A obedy? 

Mňam!!! Pani kuchárka je najlepšia, najlepšie varí. V priebehu roka sú tu aj 

rôzne akcie pre nás, deti. 

 (autorka: Nana Lovásová) 

 

Zaujímavosti tohto školského roka 

        Tento školský rok ma zaujalo, keď sme išli na výlet na 

vysielač. Išiel tam celý II. stupeň. Bola som veľmi rada, že 

išli so mnou na výlet moje spolužiačky. Išli sme všetky spolu. 

Dobre sme sa zabávali. Púšťali sme si pesničky. Veľmi som si 

obľúbila moju novú spolužiačku Kiku Palušovú. Je veľmi milá. 

Ale som rada, že všetky moje spolužiačky ostali so mnou v 

tejto škole. Tiež bol super zážitok, keď sme na biológii pozorovali cez 

mikroskop. Zaujala ma aj naša pani učiteľka triedna, Martina Buranovská. Mám 
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rada: geografiu, biológiu, angličtinu, literatúru, slovenčinu, matematiku, 

telesnú, etickú, regionálnu, dejepis, informatiku. Z krúžkov mám veľmi rada: 

poľovnícky, novinársky a tanečný. Páči sa mi aj celý školský klub detí. Túto 

školu mám najradšej. 

(autorka: Bianka Turčanová) 

 

BURZA POVOLANÍ 
 

9.11.2015 sa 8. a 9. ročník zúčastnil Akcie burza 

povolaní. Deviataci sa už o pár týždňov musia definitívne 

rozhodnúť, na ktorú strednú školu pôjdu. Všetci mali 

možnosť si popozerať jednotlivé stánky škôl, mohli sa 

pýtať, dostali informačné letáky.  

Deviatakom v zorientovaní sa pomohla aj p.uč. 

Kopšová, naša výchovná poradkyňa, ktorá im dohodla 

stretnutie so psychologičkou Mgr. Záskalanovou. V stredu, 

18.11.2015, prišla za nimi do školy. Riešili niekoľko testov, 

ktoré im vyhodnotí a individuálne počas konzultácie poradí, nasmeruje. 

Stretnutie s ňou sa uskutoční 9.12.2015.  

 

 

 

 

V ďalšom čísle: Mikuláš, Vianočná besiedka, Vianočné pohľadnice... 
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Pripomienky a návrhy na ďalšie číslo zhromažďujte u pani učiteľky 

Buranovskej alebo u niekoho z redakčnej rady. 

 

 

 
 

 

 

 

Redakčná rada: Sophia Gregorová, Linda Eva Leždíková, Sisa Sochová, 

Sarah Gelatková, Dianka Linderová, Bianka Turčanová, Natália Lovásová, 

Kristína Palušová, Veronika Solivajsová, Katarína Mydlová, Viktória 

Dunková, Eliška Babjaková, Jaroslav Dunko 
 


