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Zápis prváčikov sa niesol v duchu športu a Olympijských hier.  

Naši malí kamaráti súťažili nielen v športových aktivitách,  

ale precvičili si svoje znalosti z počítania, orientácie, kreslenia  

či strihania a  samozrejme aj z pohybových predpokladov. Za úspešné 

zvládnutie všetkých disciplín získali medailu, pamätný list a drobné darčeky 

títo športovci : Zuzka Rottrová, Dominika Mydlová, Patrik Vido a Maťko Záslav. 

Ďakujeme ochotným piatakom, ktorí doprevádzali našich budúcich prvákov pri zápise. 

Tešíme sa na Vás v septembri . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každoročne si v druhú májovú nedeľu pripomíname sviatok našich mamičiek.  
Aj tento rok sme si pripravili milý program v podobe básní, piesní a ľudových tradícií. Najskôr vystúpili 

naši najmenší škôlkari. Po nich nám pod vedením trénerky Nikoly Lebocovej (ZUŠ Star) dievčatá 
predviedli svadobné čepčenie nevesty. Každá mamička dostala aj malé darčeky v podobe kvetov. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme  a mamičkám srdečne blahoželáme k ich sviatku. 



 
 

 
 

        APRÍL- mesiac  LESOV 
 

 

 

 

 

 

Každoročne si v apríli, ktorý je mesiacom lesov,  

pripomíname ich nenahraditeľný význam pre život.  
Tento rok sme ho „oslávili“ spolu s lesnými pedagógmi z LESOV SR.  

Pani Šáriková si spolu s kolegami pre nás pripravili poučné, zaujímavé a  
zábavné hry v prírode.  

Preverili sme si svoje vedomosti z rastlinnej a živočíšnej ríše,  

naučili sa niečo nové, a pritom sa aj výborne zabavili.  
A práve v rámci Apríla – mesiaca lesov sme mali malú výstavu aj v našej škole.  

Pán Ďurica – školník ZŠ, vedúci Poľovníckeho krúžku,  

prichystal ukážku flóry a fauny okolitých lesov. 
 

 

 

 

 



 

Ľupčiansky čitárik 
Dňa 25. 05. 2018 si naši traja žiaci I. stupňa preverili svoje čitateľské zručnosti na 

súťaži „Ľupčiansky čitárik“. Hodnotení boli z oblasti techniky čítania a čitateľskej 

gramotnosti. 

V tomto školskom roku sa najlepšie umiestnil Nicolas Čunderlík, ktorý vo svojej 

kategórii získal 3. miesto.  

Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže. 

 

 



PLAVECKÝ VÝCVIK 

      A konečne nastal dlho očakávaný deň - 23. máj, na ktorý sa už naši žiaci 1. až 5. ročníka 

dlho tešili a dočkali sa. V tento deň sa začal plavecký výcvik, ktorý prebiehal na plavárni 

Štiavničky v Banskej Bystrici. Pod vedením inštruktorky pani Betky Pažákovej a našich pani 

učiteliek sa žiaci zdokonalili v plaveckých štýloch: prsia, kraul a znak. Najmenší sa spriatelili s 

vodou a všetci sme si užívali radosť z vody, spoločné hry v bazéne a na tobogáne. Ako všetko 

má svoj začiatok a koniec, tak aj náš plavecký výcvik sme ukončili 29. mája. V škole sme si ho 

spoločne vyhodnotili a žiaci dostali aj “mokré vysvedčenia“ so svojimi výkonmi. 

 

 

„NA BICYKLI BEZPEČNE“ – 10. 5. 2018 CVČ Havranské, BB organizovalo 

okresné kolo dopravnej súťaže, do ktorej sme sa zapojili a  zabojovali.  

Pod vedením pani učiteľky Kopšovej našu školu reprezentovali:  

Venessa Bednárová, Alexandra Nestlerová, Damián Dillik, Alex Džubák.  

Vybicyklovali sme 2. miesto.  

Vo  výtvarnej dopravnej súťaži práca Nikolasa Čunderlíka získala 1. miesto. 

GRATULUJEME!  



                    

Turistika 
Turistické vychádzky začali školskí turisti obdivovaním ŠAFRÁNU na 

Donovaloch (Nová Hoľa – Zvolen). Ďalšie potulky boli na XXII. ročníku 

Jarného turistického prechodu po trase historického banského vodovodu 

Donovaly – Špania Dolina. Dobrá nálada, super počasie, fajn partia, krása NP 

Nízke Tatry nám poskytla zážitky, humor a nabila nás energiou ))). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. mája 2018 sme sa zúčastnili súťaže v aranžovaní, ktorú organizovalo CVČ 

v Banskej Bystrici. Tentokrát bola témou Jar a naše oči potešili pohľady na 

mnohé krásne aranžérske práce. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: 

Kristína Sochová (6.ročník), Bianka Turčanová (7.ročník) a  Simona Sochová  

(8.ročník). Gratulujeme Simonke, ktorej sa podarilo v kategórii starších žiakov 

obsadiť krásne 3. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme. 



 

Dňa 16. 05. 2018 náš pán školník  

pripravil pre svojich žiakov z Poľovníckeho krúžku  

krásne sobotnajšie doobedie. Nechýbali rôzne súťaže z  

poznávania rastlín a živočíchov našich lesov,  

streľba zo vzduchovky či chôdza na vysokánskych choduliach. Po prejdení 

všetkých disciplín sa deti tešili z tomboly, kde získali krásne ceny a na záver si 

naplnili brušká výborným gulášom, ktorý navarili ich rodičia. Ďakujeme všetkým, 

ktorí pomohli pri realizácii tohto dňa. 

Po guláši sa družstvo dievčat spolu s pánom školníkom zúčastnilo na poľovníckej 

súťaži, kde sa umiestnili na krásnom 3. mieste a v kategórii jednotlivcov 

obsadila Bianka Turčanová 1. miesto. Srdečne blahoželáme ! 

 
  

 

 

 

 

 

  

Dňa 7. júna 2018 sa na našaj škole konal už 

10. ročník Letného biatlonu. Pri tejto 

príleživosti k nám zavítala veľmi vzácna 

návšteva, trojnásobná zlatá olympíjská 

víťazka Anastasia Kuzminová. Priniesla 



nám ukázať zlaté medaily, vyfotografovala sa s nami, rozdala podpisové karty a 

zaželala súťažiacim veľa štastia v boji o čo najlepšie umiestnenie.  

    Letného biatlonu sa zúčastnili žiaci zo ZŠ s MŠ A. Sládkoviča Hrochoť, ZŠ s 

MŠ Brusno, ZŠ Sama Cambela Slovenská Lupča a ZŠ Staré Hory. V kategórii 

družstiev boli najlepší žiaci zo ZŠ s MŠ A. Sladkoviča, Hrochoť, ktorí obsadili 1. 

a 2. miesto. Na 3. mieste sa umiestnili žiaci našej školy. Gratulujeme :) 

 

 

OŽZ II.stupeň 

Počas OŽZ žiaci II. stupňa svoje 

poznatky zdokonalovali na 

Lesníckom náučnom chodníku 

J.D.Matejovie. Trasa NCH 

prechádza od pamätníka 

J.D.Matejovie v Dolnom Jelenci cez 

Horný Jelenec, Valentovú, Rybô, 

Kohútovú, popod Majerovu skalu do Starých Hôr. Dĺžka chodníka je 9,5 km. Na 

jednotlivých zastávkach sú zaujímavosti technického, lesníckeho, historického a 

kultúrneho charakteru. Trasa chodníka je stredne obtiažna, ale horúce, dusné 

počasie nám dalo zabrať. 

    Od pondelka 28. 5. do stredy 30. 5. 2018 
sme boli „vrátiť“ návštevu našej partnerskej 
ZŠ a MŠ Nýdek v Českej republike, ktorej 
žiaci nás navštívili v septembri 2017. Výletu 
sa zúčastnili dvanásti žiaci našej školy spolu s 
pánom riaditeľom PaedDr. R. Klincom a pani 
učiteľkou Húšťavovou.  
      Prvý deň sme si pozreli priestory školy, 
zapojili sa do zábavnej vyučovacej hodiny, 
prešli sme sa po obci a jej okolí. Na záver dňa 
sme mali zaujímavú prednášku o plazoch, 



ktoré sme si mohli aj zobrať do rúk.  
      V utorok sme absolvovali turistický výstup na Veľkú Čantoryju (995 m. n. m.), kde sa 
nachádza 29 metrov vysoká rozhladňa, z ktorej bol krásny výhľad na Česko, Poľsko a 
Slovensko.  
       Posledný deň sme v priestoroch školy absolvovali športový deň a zmerali si sily s našimi 
kamarátmi z Čiech. Nedali sme sa zahanbiť a naša žiačka Eliška Babjaková skončila v 
kategórii dievčat 8. a 9. roč. na štvrtom mieste a žiaci Patrik Klibáni a Maroš Čunderlík 
obsadili v kategórii chlapcov 8. a 9. roč. druhé a tretie miesto.  
    Návšteva sa nám veľmi páčila a našim českým kamarátom ďakujeme za milé prijatie a 
zaujímavý program. 

 

Záver školského roka 
 

Záver školského roka sa niesol v znamení výletov ale aj rozlúčky. 

Náš koncoročný školský výlet sme 

začali v Krajskej hvezdárni a 

planetáriu Maximiliána Hella v Žiari 

nad Hronom, kde sme „prešli“ cestu 

zo Zeme do vesmíru, zopakovali si a 

naučili sa nové informácie a 

pozorovali našu najbližšiu hviezdu, 

Slnko. Potom naša cesta pokračovala 

do Mincovne v Kremnici. V starej 

raziarni sme mali možnosť vidieť 

technológiu výroby mincí v minulosti 

a v tej novej, aj výrobu mincí na 

nových, moderných raziacich strojoch. Na záver sme si užili nádherný výhľad z veže 

kostola sv. Kataríny, ktorý sme si museli zaslúžiť výstupom po 127 schodoch. Domov sme 

prišli unavení, ale plní zážitkov a nových vedomostí. 



 
     Napokon prišiel aj den, kedy sme sa my, žiaci deviateho ročníka, prišli rozlúčiť. Rozlúčiť so školou, 

ktorá nás pripravila do života, s učiteľmi, spolužiakmi ale i nepedagogickými zamestnancami. V 

neposlednom rade chceme povedať obrovské ĎAKUJEME našej triednej učiteľke Mgr. Viere 

Kopšovej, ktorá to s nami vydržala od 5.ročníka. Na obdobie na ZŠ nikdy nezabudneme, však ako by 

sme aj mohli? Prežili sme tu dlhých, krásnych a hlavne nezabudnuteľných deväť rokov. Nikdy 

nezabudneme na spomienky, výlety, súťaže, prvé lásky a taktiež aj prvé sklamania. Ďakujeme 

ôsmakom za úžasný pobyt na Farme. A teraz prichádza to posledné, to slovko: "Zbohom, milí 

deviataci." 

 

Prvý júlový týždeň prišla medzi nás včielka Maja a jej kamaráti: Vilko, Flip a 

včielka Kája. 

 

 
  


