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Pár slov na úvod  

Letné prázdniny ubehli ako voda a po týždňoch oddychu, zábavy, relaxu, 

sme sa vrátili do školských lavíc. Niekto sa už nevedel dočkať, niekto by si 

ešte rád doma oddýchol a najradšej mal 2 roky prázdnin.  

      Všetkým nám v škole držíme palce a hlavne želáme veľa úspechov, 

radosti a spokojnosti. 

                                                                 

                                                            Redakčná rada   

 

Naši prváci 
ento rok našu školu začali navštevovať 

4 prváci- Dominika Mydlová, Zuzka 

Rottrová, Patrik Vido, Maťko Záslav. Dvaja chlapci 

a 2 dievčatá si u nás rýchlo zvykli a stali sa našimi 

kamarátmi.  

 Opýtali sme sa ich niekoľko otázok. 

 

1. Aký predmet sa ti najviac páči/ čo ťa najviac baví?  

Zuzka: Matematika 

Dominika: Písanie 

Paťko: Matematika 

Maťko: Šlabikár a písanie  

 

T 



2 
 

2. Našla/ našiel si si v škole nejakých kamarátov/ kamarátky?  

Zuzka: Áno. Dominiku, Paťka Vidu a Maťka Rovného  

Dominika: Zuzku, Miška, Dianku a Leu 

Paťko: Miška Leštínského, Maťka Záslava, Zuzku a Samka Slivku 

Maťko: Paťka Bučku a Paťa Vidu  

 

3. Čo sa ti najviac v škole páči? 

Paťko: Výzdoba 

Maťko: Hračky  

 

 

 

4. Chodíš na nejaké krúžky? 

Zuzka: Áno. Na tanečnú, na klavír a ešte na športové hry.  

Dominika: Na tanečnú a ešte chodím na športové hry. 

Paťko: Áno, na športové.                                                                                          SA 

úzeum máp v Kynceľovej sme 

navštívili 5.9.2018 (II. stupeň) a 

7.9.2018 (I. stupeň). Dozvedeli sme sa mnoho 

informácií o histórii kartografie a vzniku 

máp v priebehu vývoja ľudstva. Videli sme 

množstvo rôznych vecí, ako sa napríklad 

kedysi vyrábali mapy a ako sa vyrábajú dnes. 

Tiež sme sa dozvedeli, ako sa upravujú, ako 

vznikajú maľované mapy.  

M 
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ohli sme si vyskúšať 

prácu s počítačovým 

programom OCAD a na 

malú chvíľku sa z nás stali kartografi 

a kartografky. Kreslili sme voľnooskami 

a zahrali sa na pieskovom modeli reliéfu 

s rozšírenou realitou. Zapojili sme sa aj 

do súťaže o najkrajšiu mapu. 

 

Pieskový model reliéfu s rozšírenou realitou 

 

 

 

 

 

 

 

Práca na počítačovom programe OCAD 

DL                                                                                                                                

OŽZ 
. septembra 2018 žiaci 2.stupňa plnili úlohy v rámci praktickej časti Ochrany 

života a zdravia, a to v oblastiach dopravnej výchovy, zdravotnej výchovy, 

pohybu a pobytu v prírode.  

 Do obce Turecká, časť Salašky, 

sme sa prešli nádhernou prírodou NP 

Veľká Fatra. Rozložili ohník a opiekli si 

chutné špekáčky s chlebíkom. Počas 

M 
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oddychu sme sa zahrali rôzne hry. Počasie a veselá 

partia každého z nás nabili pozitívnou energiou. 

 

 

 

Šípky 
     Určite ste si tiež všimli, že na našej škole 

prebehol zber šípok. Spolupracovali sme s Lesmi 

SR. Zber prebiehal od 20.9.- 22.10.2018. 

     Do zberu sa zapojila Monika 

Peregrínová, Zuzka Rovná, 

Maťka Debnárová, pani učiteľka 

Šucová, Saška Nestlerová, 

krúžok športových hier, pán 

školník. 

Ďakujeme. 

 

  

Recyklohry 
Tento rok sme sa opäť vrátili k projektu Recyklohry. Do 

riešenia úlohy sa zapojil 1. a aj 2. stupeň. 

1. stupeň mal úlohu s názvom Halóóó?. Ich úlohou bolo 

napísať 10 spôsobov pozitívneho využívania mobilov 

a internetu. Úlohu vypracovali: Sofia Žúborová, Viktória 

Bučková, Matej Rovný, Liliana Archlebová, Janka 

Záslavová, za pomoci pani učiteľky Šucovej. 

     Tu je ich 10 spôsobov: 

1. Rodičia prerábajú moju izbu a ja si na internete pozerám 

a vyberám nábytok do tejto izby. 
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2. Vďaka internetu som sa naučila pekne kresliť.  

3. Na internete rada pozerám videá, kde ľudia tancujú a učím 

sa s nimi tancovať.  

4. Cez bluetooth si zapájam na mobil reproduktor a počúvam 

hudbu z mobilu.  

5. Internet používam na preklad textov piesní, aby som vedela, 

o čom spievajú moje obľúbené kapely.  

6. Mobil sme raz použili kvôli projektu do školy. Mobilom sme 

si nafotili lúčne rastliny a zvieratá, ktoré sme si potom 

vytlačili a využili na projekt. 

7. Mobil používam, keď chcem spolužiačke poslať domáce 

úlohy a nechce sa mi to všetko prepisovať. Odfotím si stranu 

v zošite a potom jej to pošlem v sms–ke.  

8. Mobil používam, keď sa s bratom pretekáme, 

kto je rýchlejší. Používame stopky na mobile. 

9. Mobil používam každé ráno, keď chcem 

vedieť, ako sa mám obliecť do školy. Vždy si na 

ňom pozerám počasie a podľa toho viem, čo na 

seba. 

10. Na internete som raz našla, ako sa vyrába 

taký plastový zajačik a tiež som si ho podľa toho 

vyrobila. I keď mne sa nepodaril veľmi pekný. 

Ďalšou ich úlohou bolo pripraviť jednoduché 

video, v ktorom ukážu, ako mobil využívajú. Tiež 

sa im podarilo.  

 

      Úloha pre 2. stupeň bola skôr vedomostná, 

s názvom Zmobilizuj svoj mozog. Ich prvou časťou 

úlohy bolo vyriešiť vedomostný kvíz, pri ktorom si 

žiaci potrápili svoje hlavičky. Ďalšou časťou bolo 

riešenie 4 sudoku. Riešenie spracovali do jedného 

veľkého kartónového mobilu. 

Úlohu riešili žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkou 

Tadianovou. 

Už teraz sa tešíme na ďalšiu úlohu. 
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Technika hrou od ZŠ 
Naša škola sa tento rok zapojila do projektu s názvom Technika 

hrou od základných škôl. Pani učiteľku Tadianovú v januári 2019 

čakajú školenia. Garantom je Nadácia Volkswagen Slovakia. Škola 

získa pomôcky na výučbu techniky. 

 

 

Halloween párty 
Halloweensku párty si pripravili pre 

žiakov našej školy ôsmaci a deviati, ktorí 

navštevujú etickú výchovu za pomoci pani 

uč iteľ ky Kopšovej. Deviataci vymysleli 

rôzne aktivity napr. športové, matematické, 

aktivity zamerané na šikovnosť, hlavolamy a 

hádanky.... 

Nebol by to Halloween, keby sme si 

nepripravili aj nejaké masky. Každá trieda sa predviedla a prezradila, aké masky 

s v triede objavili. 

Dievčatá z ôsmeho ročníka 

pripravili zaujímavosti o jesenných 

plodoch a jeseni. Čakali nás aj zdravé 

dobroty: mrkvička, jabĺčko a oriešky.  

Každý deviatak mal na starosti 

jednu triedu, ktorej pripravil jednotlivé 

úlohy. Dobre sme sa zabavili, potrápili 

sme si hlavy, zasmiali sme sa. Po ukončení aktivít 

triedy hľadali poklad vo svojej triede, a to bola 

odmena za 

ich 

aktivitu 

a účasť. 

 

 

 

DL 
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Dňa 17.10.2018 sme navštívili pamätník SNP v Banskej 

Bystrici. V rámci vzdelávacieho projektu Svet okolo nás nás 

čakala projekcia KUBY.  

Dvaja páni nám rozprávali o tom, ako precestovali štát 

Kuba. Rozprávali nám, ako ľudia žijú v Kube, čím sa živia, a čo 

tam jedia. Dozvedeli sme sa, že ľudia na Kube žijú viac menej 

bez internetu. Kubu sme prešli krížom krážom. Videli sme 

tabakovú plantáž, 

potopili sme sa do priezračných vôd 

Karibského mora v zátoke Sviní a prezreli 

sme si koralové útesy zblízka.  

Keď sme končili ukázali nám krátku 

ukážku o ďalšom výlete do Iraku. 

 

VB 

Horehronské hry 
3. októbra 2018 sa uskutočnilo jedno z najväčších športových podujatí 

Horehronské hry.  

Našu školu reprezentovali: Michal Záslav, Veronika Solivajsová, Vanessa 

Bednárová, Alexandra Kolářová, Marek Mikloš.  
 

iBOBOR 
      Aj tento školský rok sme sa zapojili do známej 

informatickej súťaže iBOBOR. Žiaci druhého i prvého 

stupňa usilovne riešili jednoduché aj náročné úlohy.  

      Srdečne blahoželáme: 

- Patrikovi Bullovi a Martinovi Čunderlíkovi, ktorí 

získali v súťaži plný počet bodov,  

- úspešným riešiteľom: Karin Zrakovej, Monike Peregrínovej, Alexandre Nestlérovej, 

Kristíne Sochovej, Simone Sochovej a Patrikovi Klibánimu. 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.  
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Jesenné aranžovanie 
6. novembra 2018 sme sa aj tento rok zapojili do 

súťaže v jesennom aranžovaní, ktorú organizovalo 

Centrum voľného času v Banskej Bystrici.  

Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Simona 

Sochová, ktorá má už nejaké skúsenosti v aranžovaní, 

a týchto súťaží sa zúčastňuje pár rokov, za podpory 

pani učiteľky 

Kurjatkovej.    

Simonke ďakujeme za jej snahu a nápady 

pri tvorení. 

SS 
 

Návšteva z Čiech 
   Na našu školu prišla návšteva z Čiech. Už 

druhýkrát nás navštívila naša partnerská ZŠ a MŠ Nýdek 

z Českej republiky. Od pondelka 24. 9. 2018 do stredy 26. 

9. 2018 im robil sprievod pán riaditeľ PaedDr. Klinec, 

ktorý im pripravil zaujímavý a pestrý program.  
     Prvý deň si posadali 

do lavíc Historickej 

školy prof. J. Mistríka v 

Španej Doline a na chvíľu sa vrátili v do minulosti.  

     Ďalší deň sa spolu s našimi žiakmi prešli po náučnom 

interaktívnom Lesnom chodníčku obce, navštívili 

Múzeum SNP v Banskej Bystrici a pozreli si historické 

centrum mesta.  

      V posledný deň sa naši kamaráti vyviezli lanovkou na Novú hoľu na Donovaloch a užili 

si nádherný výhľad, počasie bolo priam ukážkové.  

Z Čiech nám prišla ďakovná pohľadnica.  

Ak si chcete pozrieť nejaké informácie o ich škole, nech 

sa páči, tu je ich webová stránka: 

http://www.zsnydek.cz/  

Tešíme sa, že ich opäť navštívime aj my v máji 2019. 

 

http://www.zsnydek.cz/
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Turisti 
      Jesennú časť krúžku TURISTI ŠKOLY, 

pod vedením pani učiteľky Kopšovej,  

zahájili prechádzkou k  Brankovskému 

vodopádu v Podsuchej.  

      Ďalší víkend babieho leta si 

vychutnávali na 

Pustom hrade vo Zvolene. 

      Našim turistom nechýbala dobrá nálada, chuť 

spoznávať nové miesta. Tešíme sa na jar, kedy sa 

vyberieme na ďalšie krásne miesta. 

SS EB 

 

 

PAPUŠA 
      22. 11. 2018 nás 

navštívilo Bábkové divadlo 

na Rázcestí so scénickým 

čítaním PAPUŠA, s 

hosťujúcimi interpretkami. 

Herečky Janky nám zahrali 

príbeh o cigánskej dievčine, ktorá 

mala prezývku Papuša, čo znamená v 

rómštine Bábika.  

       Predstavenie všetkých zaujalo, 

nikto ani nedýchal. Po predstavení 

sme mali možnosť diskutovať o tejto téme. Účinkujúci nám 

povedali o svojich skúsenostiach.   
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GASko 
 

     Dňa 8.11.2018 sa deviataci 

spolu s pani učiteľkou Tadianovou 

stali súčasťou Gymnázia Andreja 

Sládkoviča. Študenti z gymnázia 

a pani profesorky pripravili pre 

žiakov základných škôl Deň GASka. 

Žiakom pripravili zaujímavý deň 

plný aktivít z biológie, informatiky, chémie 

a vedomostného kvízu.  

23.11.2018 sa 4 žiaci pod vedením pani učiteľky Bízikovej 

zúčastnili matematicko- fyzikálnej súťaže Náboj Junior. 

Našu školu reprezentovali: Bianka Turčanová, Eliška 

Babjaková, Martin Čunderlík a Patrik Klibáni.   
 

DROGY 
        Drogy sú téma, o ktorej sa často rozprávame. Dňa 

26.11.2018 mali žiaci II. stupňa v rámci vyučovacích hodín etická 

a náboženská výchova prednášku s názvom PRAVDA O 

DROGÁCH.  

       Mgr. Milan Vrábeľ im zaujímavým, pútavým spôsobom 

rozprával, prečo drogy nie sú skutočným riešením bežných 

problémov. 

Ďalšie informácie téme nájdete na www.slovenskobezdrog.sk 

 

http://www.slovenskobezdrog.sk/
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Program FILIPKO 
Naša škola úzko spolupracuje s 

CPPPaP Mládežnícka 34, Banská Bystrica 

a vďaka nim sme sa zapojili do 

preventívneho programu FILIPKO, 

zameraného na zdravý životný štýl, 

prevenciu alkoholu, drog a iných 

škodlivých látok pre deti do 10 rokov.  

Prvá časť stretnutí odštartovala 19. 

novembra 2018. Každý pondelok v 

mesiaci bude mať program 

pokračovanie. Žiaci sa interaktívnou 

formou zapájali do aktivít, kde mali 

možnosť porozmýšľať, ako sa dá 

zdravo a bezpečne žiť bez rôznych 

návykových látok, fajčenia a 

alkoholu.  

Chceme veľmi pekne 

poďakovať Mgr. Veronike Krnáčikovej a Mgr. Martine Jadroňovej, ktoré 

program realizovali a zabávali sa s nami. 
 

Regionálna výchova 
         Počas vyučovacej hodiny regionálnej 

výchovy sa žiaci 1.,2. a 5.,6. ročníka ocitli 

v minulosti, keď navštívili stálu banícku expozíciu 

na Starých Horách. Pozorne počúvali pána Ivana 

Čillíka, majiteľa, sprievodcu, historika baníckeho 

mikroregiónu Staré Hory. Porozprával im 

o banskej a hutníckej činnosti v obci. 

Ukázal im banícke náradia, banské 

svietidlá, banícky odev.  

       Ďakujeme za zaujímavý výklad. 
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Ďalšie číslo časopisu sa bude niesť v znamení zimy 

a Vianoc. Čakať vás budú informácie a fotky o tom, ako 

prebiehal Mikuláš  a vianočná besiedka na našej škole, 

akých súťaží sme sa zúčastnili, aké aktivity sa na škole 

uskutočnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienky a návrhy na ďalšie číslo zhromažďujte  

u pani učiteľky Tadianovej, vedúcej krúžku 

NOVINÁRI ŠKOLY. 
 

 


