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Posledný februárový 

piatok, 26.2.2016, našu 

školu zaplavila veselá 

karnevalová a prázdninová 

nálada. Stretli sa u nás 

masky od výmyslu sveta. 

Každý z nás chcel uspieť 

v neľahkom výcvikovom programe, ktorý si pre nás pripravili 

„seržanti a seržantky“ z 8. a 9. ročníka pod vedením pani 

učiteľky Uhreckej. Zavítali 

medzi nás opäť aj naši malí 

kamaráti zo škôlky.  

Na záver bola každá maska 

odmenená sladkou odmenou. 

ĎAKUJEME  

 

 
 Deň 29.3.2016 patril našim pani učiteľkám a pánovi 

riaditeľovi. Koľkí z nás si na nich spomenuli? Ďakujeme Vám za 

všetko. 

„Vzdelávanie mysle bez vzdelávania srdca nie je žiadnym 

vzdelaním.“ Aristoteles  
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V stredu, 23. marca 

2016, sa naše spolužiačky 

Sára Gelatková, Simona 

Sochová, Nikola Archlebová 

a Denisa Dlhošová zúčastnili 

súťaže vo veľkonočnom 

aranžovaní organizovanom 

CVČ Junior na ZŠ Golianova 

v Banskej Bystrici. Na 

súťaž sa pripravovali pod vedením pani učiteľky Cvachovej. 

Simonka Sochová vyhrala krásne 2. miesto v kategórii 

mladších žiačok. Tešíme sa a 

Sise srdečne blahoželáme! 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. apríl sa u nás tento rok 

niesol v znamení klobúkov. Naše 

boli papierové, prútené, veselé, 

farebné, ale najmä ani jedna hlava 

neostala holá. Kto splnil túto 
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podmienku nebol tento 

deň skúšaný. 

 

 

 

 

 

 

Aj tento rok patril na našej škole 

matematickej súťaži, Matematický 

KLOKAN. Tento rok sa zapojilo až 23 

žiakov.  

Úspešnými riešiteľmi sa stal 

MARTIN ČUNDERLÍK zo 6. triedy pod 

vedením pani učiteľky Buranovskej 

a ĽUBOMÍR LONGAUER zo 7. triedy 

pod vedením pani učiteľky Bízikovej.  

Ostatným žiakom ďakujeme za 

účasť a tešíme sa opäť o rok.  

 

 

 

Šikovní, milí, veselí, takí sú naši budúci 

prváčikovia, s ktorými sme sa zoznámili v 

stredu 13. apríla 2016 na zápise.  
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Sú šiesti a tešíme sa na nich už  v 

septembri! 

 

 

 

 

 

V marci – mesiaci knihy sme 

22. marca 2016 navštívili tvorivé 

dielne v Thurzovom dome v Banskej 

Bystrici. Dozvedeli sme sa všeličo 

zaujímavé z histórie písma a 

písomníctva na našom území, 

vylúštili sme neľahký starosloviensky text písaný hlaholikou. 

Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o Cyrilovi a Metodovi. 

      Žiaci I. stupňa si 

pozreli aj výstavu v Poštovom 

múzeu venovanú novej, 

krásnej veľkonočnej známke 

vydanej Slovenskou poštou. 
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        V mesiaci marec tohto školského 

roka sa naši žiaci štvrtého a piateho 

ročníka zapojili do aktivity čítania Veľkí 

čítajú malým.  

        V rámci tejto aktivity opäť každú 

stredu naši čitatelia a čitateľky čítali 

rozprávky pred spaním svojim malým 

kamarátom zo škôlky. Deti tichučko počúvali 

rozprávky, ktoré nám pomohli vybrať pani 

učiteľka Kurjatková a pani učiteľka 

Cvachová. 

        Už teraz sa 

tešíme na ďalšie 

pokračovanie tejto 

vydarenej spolupráce. 

 

 

 

 

 

    Deň Zeme, 22. apríla 2016,  sme 

oslávili ako sa patrí, v prírode. Aktivity 

si pre nás pripravili lesní pedagógovia z 

Lesnej správy Staré Hory.  
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     I. stupeň sa vybral na ihrisko, kde ich čakalo niekoľko 

aktivít. Zahrali sme sa na rastúci les, na predátorov a jašterice, 

vtáčie rodinky, ktoré kŕmia svoje mláďatá a hádali sme, aké sme 

zviera. 

     

 

 

 

 

    II. stupeň sa vybral na prechádzku po okolí Starých Hôr. 

Dozvedeli sa, ako fungujú lapače lykožrúta, dozvedeli sa ako 

funguje les. Tento deň s nami oslávilo aj slniečko. ĎAKUJEME :) 

 

 

6. apríla 2016 sa uskutočnilo Testovanie9 žiakov 9. ročníka 

zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky. Zúčastnili sa ho 

všetci naši deviataci. Okrem pani učiteľky Kopšovej 

a pozorovateľa z inej školy sa na nich prišla pozrieť aj pani 

inšpektorka, či všetko prebieha tak, ako má. Všetci boli spokojní, 

ale najspokojnejší boli deviataci, že to už majú za sebou. 
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      27. apríla 2016 sa uskutočnila súťaž 

Mladý záchranár. Tento rok to bol už 22. 

ročník. Našu školu tento rok reprezentovali 

Aďa Kúdelková, Sára Gelatková, Adam Bulla, 

Rišo Džubák.  

    Absolvovali rôzne stanoviská, potrebovali aj 

vedomosti. Pripravoval ich pán riaditeľ Klinec. 

 

 

      4. apríla 2016 sme si aj tento rok pripomenuli 71. výročie 

oslobodenia Starých Hôr pietnou spomienkou a pochodom 

k pamätníku blízko Obecného úradu v Starých Horách. 

 

 

     11.-19. mája 2016 

prebiehal pre 1. až 5. ročník  

7 dňový plavecký kurz. Opäť 

sme sa tešili na krytú 

plaváreň na Štiavničkách 

v Banskej Bystrici.  

    Nesmela chýbať ani 

inštruktorka A. Pažáková a spolu s pani učiteľkami Kurjatkovou, 
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Kopšovou, Pirošíkovou, Uhreckou, 

nás učili a poniektorých len 

zoznamovali s vodou. Čakali nás 

vodné hry, otužovanie 

a samozrejme nesmel chýbať ani 

tobogán. Dokonca sa tu stretli 

dievčatá v rovnakých plavkách, 

keby len dve, ale bolo ich spolu až 

5.  

    Ranné chvíle sme si 

spríjemňovali v mestskom parku 

v Banskej Bystrici.  

    Všetci sme sa stali 

plavcami, niektorí menší plavci, 

ale aj takí, ktorí ešte budú 

potrebovať trošku na sebe popracovať. Čo je ale dôležité, nikto 

z nás sa vody nezľakol a odniesli sme si kopu veselých a mokrých 

zážitkov.  
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    Aj tento rok sa poniektorí 

z nás, milovníci prírody 

a turistiky, vybrali 7. mája 

2016 na XX. ročník Jarného 

turistického prechodu Donovaly – 

Špania Dolina. 

    Slniečko nám hrialo, krásne výhľady na Veľkú Fatru, Nízke 

Tatry nás napĺňali. Na záver nás čakal výborný rezeň, guláš 

a medaila. Občerstvenie nám dobre padlo, doplnili sme si sily 

a ostal nám čas trošku sa porozprávať, oddýchnuť si.  

   Všetci zúčastnení sa tešíme opäť o rok na ďalší prechod.   

 

 

    Náš pán školník Ján Ďurica, 

vedúci poľovníckeho krúžku, 

pripravil spolu s ochotnými rodičmi 

aj tento rok 14.mája 2016 v 

areáli školy poľovnícky guláš.  
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    Pri rozvoniavaní guláša z kotlíka 

a pri jeho príprave členovia 

poľovníckeho krúžku absolvovali 

rôzne úlohy. Čakalo ich určovanie 

drevín, parožia, stopy divej zveri, 

streľba zo 

vzduchovky, chodúle.  

    Predstavil sa nám aj pán kynológ s drezúrou 

poľovníckych psov. Pán školník pozval aj bývalých 

členov poľovníckeho krúžku a zároveň aj našich 

bývalých žiakov. 

    Čakala nás aj tombola s 

množstvom zaujímavých cien. 

Guláš bol výborný a napriek 

upršanému počasiu sme sa 

zabavili. 

   Poznáš? 

    chodúle 

 

             streľba                                          

 

                  tombola 

 

 

 

 

                                                                 drezúra 
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     20. mája 2016 sme opäť mali česť a 

svojou troškou prispieť k uvítaniu do života 

dvoch nových občanov Starých Hôr – Filipa a 

Juraja.   

    Slávnostnej chvíle sa okrem bábätiek a ich 

rodičov, členov Obecného úradu, zúčastnili aj 

Monika Peregrínová, Bianka Turčanová a Karinka Zraková. Prispeli 

básničkami, ktoré zarecitovali veľmi pekne.  

 

     Piatok, 13. mája 

2016, sa na našej škole 

opäť uskutočnilo okresné 

kolo LETNÉHO 

BIATLONU. Spolu súťažilo 

32 žiakov, z toho 7 

družstiev a jednotlivci zo 4 

škôl. Napriek počasiu, ktoré nám veľmi neprialo, všetci zúčastnení 

absolvovali beh a streľbu zo vzduchovky.  

    Gratulujeme víťazom a česť porazeným.  
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    25.5.2016 sme si 

podvečer v okolí našej 

školy spríjemnili 

chvíľkami strávenými s 

našimi rodičmi, starými 

rodičmi a pani 

učiteľkami. Pripomenuli 

sme si DEŇ RODINY. 

Na hodinách výtvarnej výchovy, za pomoci pani učiteľky 

Pirošíkovej, si žiaci vyrobili krásne obrázky svojej rodiny, ktoré 

mohli odovzdať svojim blízkym na tomto 

milom posedení. 

    Úvod patril tanečnému krúžku.  

    Čakali nás stanoviská s témou 

recyklohier, prírody, zábavy. Po splnení 

úloh nás čakala zaslúžená opekačka. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali, najmä 

rodičom, 

ktorí medzi 

nás prišli 

a dievčatám, ktoré pomáhali 

s prípravou špekačiek. 

ĎAKUJEME  . 
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    V piatok, 27. mája 2016, sa 

žiaci prvého stupňa a žiačky z V. 

ročníka zúčastnili eko-prednášky. 

Prednášku si pre nás pripravili 

Hanka Nováková a náš bývalý žiak 

Janko Čillík, ktorí zastupujú firmy 

Henkel.  

    Deti sa pútavou a zábavnou formou dozvedeli, ako môžu ony 

samy prispieť k ochrane a zachovaniu rovnováhy v eko-systéme 

Zeme.  

    Zopakovali sme si, 

čo je to ekosystém, 

čo všetko tam patrí, 

pozreli sme si krátku 

rozprávku o tom, ako 

doma môžeme prispieť 

k ochrane životného prostredia a hlavne šetreniu. Vypracovávali 

sme pracovné listy s touto tematikou, každý z nás mal možnosť 

sa prezentovať a ukázať, čo vie. Prednášku sme absolvovali 

v krásnych tričkách. 
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    30. mája 2016 nás čakala opäť 

teoretická časť OŽZ- Ochrana 

života a zdravia. Pripomenuli sme si 

informácie zo zdravotnej prípravy- 

čakal nás aj prednáška pozvaných 

hostí z Regionálne úradu verejného 

zdravotníctva, kde sme sa 

dozvedeli, prečo je pre nás pohyb 

a zdravý životný štýl veľmi dôležitý. Prešli sme si aj 

vedomosťami z CO, dopravnej výchovy.  

    1. júna 2016 sme sa počas praktickej časti OŽZ vybrali na 

náučný chodník v Jakube. Zase sme spoznali trošku lepšie naše 

okolie. Z náučných tabúľ sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti. 

 

 

 

 

 

 

  

    Dňa 2.6.2016 medzi nás prišla 

stará známa divadelná návšteva, ale 

s neznámou rozprávkou. Ako darček 

ku Dňu detí prišlo 

divadlo Clipperton so svojím 

divadelným predstavením Polepetko. 
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Prišli medzi nás aj naši škôlkari. 

    Svojím talentom nás potešilo a 

vtipnými hláškami pobavilo. Všetkým 

sa nám toto predstavenie páčilo a 

budeme radi, keď 

sa k nám ešte 

niekedy opäť 

vrátia. 

 

 

 

    Týždeň od 6.-10. júna 2016 

strávili naši tretiaci a štvrtáci v 

krásnom prostredí prírody. 

Necestovali ani veľmi ďaleko, 

keďže krásy prírody máme blízko 

seba a aj okolo školy. Školu 

v prírode 

strávili na 

Donovaloch. 

    Program bol plný športových, 

turistických aj kultúrnych zážitkov. 

Nesmelo ale chýbať aj trošku učenia. 

Veľa sme sa 

naučili o živote a prírode okolo nás, 

spoznali sme sa aj z iných stránok. 

ĎAKUJEME pani učiteľkám 

Kopšovej a Cvachovej. 
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    21. júna 2016 druhý 

stupeň čakal školský výlet. 

Tento rok sme sa vybrali do 

Mochoviec. Možno zostanete 

prekvapení, prečo práve 

Mochovce. V elektrárni 

Mochovce sa nachádza totiž 

ENERGOLAND. Miesto plné 

vedy , fyziky, techniky. 

    Kým sme sa tam ale dostali, čakala nás 

cesta vlakom. Bola príjemná, až na to, že 

sme mali dosť veľké meškanie. Takže keď 

sme rýchlo vystúpili z vlaku, rýchlo sme 

nastúpili do autobusu, ktorý nás už čakal 

a odviezol nás už na spomínané miesto 

ENERGOLANDU. 

    Pani 

učiteľka 

Bíziková nás už trošku 

oboznámila, čo nás tam bude 

čakať. Mohli sme používať naše 

druhé hlavy, tretie ruky- 

mobily, tablety. Mohli sme si 

stiahnuť do našich pomocníkov 

aplikáciu, ktorá fungovala práve na 

tomto mieste.   

   Cesta vlakom domov bola opäť 

príjemná.  
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    22. júna sa na výlet vybral 1. 

a 2. ročník spolu s pani učiteľkou 

Kurjatkovou. Čakala ich naša blízka 

Banská Bystrica. Možno si poviete, 

že výlet do Banskej Bystrice? Ale 

navštívili ste miesta ako naši prváci 

a druháci?  

    Prešli sa 

naším krásnym námestím, osviežili sa trošku 

pri fontáne, prešli sa historickým centrom 

Banskej Bystrice. Navštívili Matejov dom, 

čakala ich vyhliadka z našej šikmej veže na 

námestí a výlet zavŕšili zmrzlinou. 

 

 

 

 

 

 

   Posledný piatok v tomto 

školskom roku, 24. júna 2016, 

sme strávili exkurziou 

v Korytnici. Na túto exkurziu sa 

vybrala celá škola. Počasie nám 

prialo, bolo až príliš horúco. 

Napriek tomu, že sa Korytnica 
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nachádza cez kopec pod Donovalmi, máloktorí z nás tam boli. 

Prišli sme v čase, keď už boli zrekonštruované jednotlivé 

pramene. Mohli sme si nabrať vodu z týchto liečivých prameňov- 

Antonín, Jozef, Vojtech, Žofia. 

    Čakala nás aj prehliadka plničky. 

Museli sme byť ale poučení, ako sa 

správať v prevádzke, keďže v tom čase 

tam ľudia 

normálne 

pracovali. Videli 

sme ako vznikajú 

PET fľaše, ako sa voda plní priamo do 

fliaš.  

 

 

 

 

 

    Tento rok sa rozlúčka, 29. júna 

2016, niesla v trošku inom duchu 

ako po iné roky. Prispôsobili sme ju 

nešťastnej udalosti. A tak rozlúčka 

bola iba s rozlúčkovým videom pre 

našich deviatakov. Napriek nálade 

sme sa trošku zasmiali, pospomínali, 

akí malí boli. Želáme im v živote 

všetko najlepšie a hlavne nech si na 

seba dávajú pozor. 
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Redakčná rada vám želá krásne prázdniny 

a leto plné zážitkov. 

 

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 

 


