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Mikuláš 
6. 12. 2018 sme očakávali príchod Mikuláša. 

Čakanie sme si spríjemnili spolu s 

materskou škôlkou, rodičmi a starými 

rodičmi pri 

divadelnom 

predstavení 

rozprávky 

Aladin v 

podaní divadla 

CLIPPERTON. 

Vystúpenie bolo veselé a vtipné. Po 

predstavení nás navštívil Mikuláš s 

popleteným a vtipným čertom. Zaspievali 

sme si a všetkých nás 

odmenili sladkými balíčkami.  

 

 

 

Vianočná besiedka 
Vianočná besiedka nám 

spríjemnila posledné dni pred 

Vianocami. V celej škole 

panovala vianočná atmosféra, 

s radosťou a úsmevom na tvári 

sme si pripravili program pre 

našich rodičov, spolužiakov, 

starých rodičov a pre všetkých, 

ktorí sa na nás 20.decembra  2019 prišli pozrieť.  

Celou besiedkou nás sprevádzali naši moderátori Patrik Klibáni a Dominik 

Bučko. V programe vystúpila Simonka Sochová, ktorá hrala na akordeóne 
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a sprevádzala našich spevákov v podaní 

Zuzky Rovnej, Mišky Markovej, Kiky 

Sochovej a Maťka Rovného. Program si 

pripravili s pani učiteľkou Aničkou. 

Vystúpili aj naši najmladší zo 

škôlky. Veľmi sa snažili a program sa 

im podaril.   

Ani tí, ktorí majú etickú výchovu nezaháľali a pripravili si program 

s vianočnou tematikou. 

Zaznela ja pesnička od Mira 

Jaroša Vo vianočnej pekárni. 

Najstarší žiaci si pripravili 

vtipnú Popolušku, v ktorej nechýbal 

ani princ, ani Popoluška a ani 

škaredé sestry.  

Besiedku sme ukončili divadielkom 

v podaní našich starších žiakov.  

Po kultúrnom programe nás naši moderátori pozvali  na občerstvenie do 

jedálne, kde bolo pre rodičov pripravené varené vínko a pre nás sladké 

vianočné koláčiky. 

ĎAKUJUEME  
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Detská misia 
Deň pred vianočnými 

prázdninami sme sa dozvedeli niečo 

o historickom a biblickom podklade 

Vianoc. Prišli za nami páni z detskej 

misie. 

Naši žiaci od 1.-6. ročníka si 

vypočuli veľmi pekný vianočný 

príbeh. Spolu sme si aj zaspievali vianočné piesne a svoje získané vedomosti 

sme si mohli overiť vo vedomostnom kvíze. 

 

Aranžovanie 
Centrum voľného času Junior v 

spolupráci s mestom Banská Bystrica 

zorganizovali aj tento rok  súťaž v zimnom 

aranžovaní, ktorá sa konala priestoroch veľkej 

sály Robotníckeho domu.  

Témou bola ZIMNÁ NÁLADA. Pod 

šikovnými rukami súťažiacich vznikli 

originálne práce a pekné práce. Museli si 

pripraviť všetok materiál.  

Našu školu reprezentovali žiačky : Bianka 

Turčanová a Simonka Sochová.  

Obom 

žiačkam ďakujeme za ich snahu a 

aktívne zapojenie sa do súťaže. 
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Pytagoriáda 
Matematická súťaž zaujala a uchvátila aj tento 

rok našich žiakov. Do okresného kola postúpila 

Allison Kálanaiová.  

Ďakujeme zúčastneným a hlavne tým, ktorí sa 

snažili podať čo najlepší výkon a ukázali, že 

matematika nie je len ťažká a náročná. 

 

Triedne besiedky 

 

 

 

 

Posledný deň pred vianočnými prázdninami si každá trieda so svojou pani 

učiteľkou užila chvíle pri stromčeku a darčekoch. Vianoce bolo cítiť z každej 

triedy. Medovníčky, oblátky, úsmevy, dobrá nálada nás odprevadili na 

vianočné prázdniny. 
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Prikrmovanie zvierat 
Ani tento rok sme nezabudli na zvieratká 

v lese. Počas poľovníckeho krúžku sme našim 

lesným obyvateľom zaniesli niečo dobre pod 

zub. Nosili sme im chlebík, ovocie, zeleninu, 

všetko to, čo majú zvieratká rady.  

Boli sme 

spokojní, keď sme 

prišli na miesto 

a všetko bolo preč. 

Odmenou pre nás boli 

podpisy zvierat v snehu v podobe stôp. 

Určite na zvieratká nezabudneme ani 

ďalšiu zimu.  

 

 

 Valentín  
Žiaci 5. a 6. ročníka si 

pre nás na hodine etickej 
výchovy pripravili 
Valentínsku poštu.  

Dozvedeli sme sa, kto to 
bol Sv. Valentín, odkiaľ 
pochádza tento sviatok.  

Celý týždeň sme mohli 
napísať poštu niekomu, koho 

máme radi, koho si vážime. Pošta bola každému doručená.  

Ďakujeme. :) 
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Zdravší život 
22.2.2019 sa žiaci 7.-9. ročníka 

zúčastnili prednášky o zdravej výžive a o 

dôležitosti preventívnych prehliadok.  

Nemali by sme zabúdať na to, že zdravie 

máme len jedno. 
Navštívili sme RÚVZ v 
Banskej Bystrici.  

Pani doktorky nám 
všetko vysvetlili. Ukázali 

nám ako správne merať tlak, ako sa odoberá krv 

z prsta, keď si 

chceme nechať 

vyšetriť cholesterol 

v krvi. Ako sa máme stravovať , aby sme 
predišli mnohým civilizač ným 
ochoreniam.  

Tešíme sa na ďalšiu prednášku. 

Ďakujeme. 

 

Technika hrou od ZŠ 
Pani učiteľka Tadianová absolvovala v mesiacoch 

január a február 2019 školenie z projektu Technika hrou 

od ZŠ. Získali sme pomôcky, ktoré budeme využívať počas 

vyučovania.  
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Karneval 
28. február 2019 sa na 1. 

stupni niesol v znamení 

masiek a fašiangovej zábavy. 

Žiaci sa po celý deň učili 

v kostýmoch, ktoré si 

pripravili  a na záver dňa si 

pre nich triedne pani učiteľky 

pripravili veselú hodinu.  

 Všetci si výborne 

zaspievali, zatancovali a 

zahrali sa. Masky boli 

krásne.  

 

 

Súťaže pred prázdninami 
V piatok v škole pred jarnými 

prázdninami sme zažili príjemné a veselé 

chvíle.  

Triedne tímy si preverili svoje 

schopnosti v zábavných a kreatívnych 

súťažiach, 

ktoré posilnili 

ich kolektívy a poukázali na schopnosť 

spolupracovať. Spoločnými silami žiaci stavali 
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objekty z kociek, vytvorili 

triedneho šaša a 

povzbudzovali sa pri 

prehadzovaní loptičiek, pri 

hádzaní loptičiek.  

Nakoniec každý 

dostal sladkú odmenu a veselí a spokojní sme sa rozišli na jarné prázdniny. 

   

 

 

 

 

Guľovačka 
 

Hneď ako napadlo viac snehu, rozhodli 

sme sa, že sa vyberieme von. Dobre sme 

sa vybláznili, zabavili, mráz nám vyštípal 

líčka. 
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Ďalšie číslo časopisu sa bude niesť v znamení príchodu 

jari a očakávaného konca školského roka. Čakať vás 

budú informácie a fotky o tom, ako prebiehal plavecký 

výcvik, škola v prírode, výlety, aktivity na našej škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomienky a návrhy na ďalšie číslo zhromažďujte  

u pani učiteľky Tadianovej, vedúcej krúžku NOVINÁRI 

ŠKOLY. 
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 Básne  
Moja dedinka Motyčky 

 

          Pod kopcami stojí svojrázna dedina  

a tu sa priatelia jej príbeh začína. 

Dookola máme všade samý stromec 

a pod nimi nejeden starodávny domec. 

Krásne v tomto kraji je na jeseň aj v lete, 

najkrajšie však na jar je, keď je všetko v kvete. 

Rozkvitnuté lúky, polia a aj sady, 

ach, ako to oku môjmu lahodí. 

Stromy na pozdrav nemo rukami kývajú, 

od šťastia sa na nás milo usmievajú. 

Spev lesného vtáctva, šum v ich korunách, 

tak nádherne je v našich Motyčianskych horách. 

Dedina Motyčky, to je môj rodný domov, 

žijem tu od mala s mojou rodinou.  

Roky bola strecha na našom dome modrá,  

na hnedú sa zrazu zmenila, aj tá je dobrá. 

Nemení sa však len náš dom, 

vidím to vždy, keď idem von.  

Ľudia si zveľaďujú svoje bývanie,  

berú to ako svoje poslanie. 

Na začiatku dediny krásny žltý kostol stojí, 

aj ten bol rokmi zrenovovaný.  

Každú nedeľu v ňom omšu mávame,  

pána farára potichučky počúvame. 

Pán starosta Maroš, robí rôzne projekty, 

keď mu ich schvália, pomôcť môžeš prísť aj ty. 

Pribudol nám altánok či trhové námestie,  

a tiež sa nám lepšie kráča po opravenej ceste. 

Pomaly prichádza jar aj do nášho kraja, 

zanedlho tu stretneme nejedného rybára. 

Pod dedinou totiž máme rýb plný tajch, 

len z ich lovu nemaj strach. 

Už pomaly končím pero mi dopísalo,  

však napísané tu toho nie je málo. 

 

Patrik Bulla, 6.ročník 
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Moja rodná dedinka Turecká 

 

Horami lesmi obklopená, 

leží tam, naša dedinka učupená. 

Aj krásny názov má, 

Tureckou sa nazýva. 

Drevené uhlie tu kedysi robili, 

a baniam na Huty na vozoch vozili. 

Na saniach, ktoré krňačky volali, 

drevo do dedinky chlapi zvážali. 

Nad dedinou sa strmé lúky vynímajú, 

ktoré biele ovčie stáda spásajú. 

Keď je u nás veľký sneh, 

tak sa preteky na krňačkách robia hneď. 

Halušky výborné u nás varíme, 

majstrovstvá Slovenska každý rok v dedinke robíme. 

Toto je moja dedinka, kde žijem od malinka. 

 

Júlia Donovalová, 6.ročník 
 

Moja dedinka Staré Hory 

 

Pyšná som na dedinku, 

veď je to moje rodisko. 

 

Tu som ja vyrastala.  

A prežila detstva roky, 

strážila ma jedna skala,  

Majerova, píšu mapy. 

 

Na svete je veľa krásy, 

veľmi pekné oblasti, 

ale moje Staré Hory, 

k srdiečku mi prirástli. 

 

Ľudia sú tu veľmi milí, 

ako jedna rodina, 

a preto sú Staré Hory, 

srdcovka, tá jediná. 

 

Karin Zraková, 6.ročník 
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Môj Harmanec 

 

Kľukatá cesta z mesta vedie, 

do mojej rodnej obci ťa privedie. 

Je veľmi malá, ale srdcu blízka, 

je to miesto môjho rodiska. 

 

 Životy ľudí sú tu pestré.  

Mladučkí a aj staručkí, 

všetko je tu veselé. 

Na bicykli v jari, v lete, 

nudiť  sa tu nebudete. 

 

Blízky mi je každý dom, 

aj každý človek žijúci v ňom. 

Blízky mi je aj každý krík a strom, 

aj malé vtáča hniezdiace v ňom. 

Na jar sa nám všetko budí, 

kvitnú stromy a aj kvietky. 

  

Okolo nás sú samé stromy, 

preto máme, vždy vzduch svieži 

a sme stále všetci zdravý. 

Slniečko sa rozsvieti, detské tváre poteší. 

Poznám tu každú mačku, každého psíka, 

čo z balkóna na mňa šteká. 

K srdcu mi prirástlo aj naše bojisko, 

samozrejme, myslím na futbalové ihrisko. 

 

Povedľa cesty hrdo stojí škola, 

za ňou naša malá škôlka, 

detským krikom každé ráno 

prebúdzaná bola. 

Z Harmanca je všetkým známe, 

že tu papier vyrábame. 

 

Mám rada svoju obec, 

veď spolu tvoríme jednu vec. 

Harmanec je ako jedna veľká rodina, 

a na to sa vždy pekne spomína. 

Lucia Illesová, 6.ročník 


