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22. marca 

2019 si žiaci 5. a 6. ročníka na hodine 

etickej výchovy pripravili pre nás 

zaujímavé informácie o vode, 

o  mimoriadnej dôležitosti vody pre 

zachovanie životného prostredia a života 

ako takého na Zemi. Voda, najvzácnejšia 

kvapalina na 

Zemi  v tento deň 

oslavuje svoj sviatok, Svetový deň vody.  

Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o 

tejto priehľadnej kvapaline, tiež sme ochutnali 

slovenskú minerálnu vodu a zahrali sme sa 

pexesá a kvartetá s témou vody.  

Pozreli sme si aj veľmi zaujímavý 

dokument o vode. 

ĎAKUJEME  

 

 

 

Starostlivosť o zuby je dôležitá 

nielen kvôli prechádzaniu zubným 

kazom, ale aj kvôli ochrane 

organizmu pred inými chorobami. Na 

umývanie zubov existuje niekoľko 

techník, no každý zubár podporuje 

inú. Základom je správne držanie 

zubnej 

kefky, 

aby ste nevytvárali veľmi silný tlak. 

Kvôli tomuto zlozvyku si porušujeme 

zubnú sklovinu a odhaľujeme krčky. O 

všetkom o zuboch nám porozprával Mgr. 

Milan Vrábeľ.  

Ďakujem za rady a veselé pesničky 

Mira Jaroša, ktoré nás sprevádzali stretnutím :) . 
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Vynášanie Moreny. Zimu v zvykosloví 

predstavuje slamená figurína oblečená do 

ženských šiat nazývaná Morena, Marjena. 

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a 

smrti. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda.  

Preto aj naša 

škola 27. marca spolu s 

materskou škôlkou na 

Starých Horách a 

zvedavými obyvateľmi 

Starých Hôr, za 

sprievodu spevu a tanca po dedine, ju zapálili a hodili do 

Starohorského potoka.  

Nakoniec sme prebrali symbol novej jari - 

ozdobenú zelenú ratolesť a jar sa môže začať. 

Program si pre nás pripravili 

dievčatá z tanečného krúžku, pod 

vedením Simonky Sochovej, ktorá 

nám zahrala opäť aj na harmonike. 

A pesničky si pre nás pripravila 

pani učiteľka Janka Lovásová, 

ktorá hrala tiež na Harmonike. 

 

 

  

Už tradične každý rok v mesiaci marec 

žiaci ZŠ Staré Hory 

chodili čítať na "dobrú 

noc" deťom z MŠ Staré 

Hory. Aj tento rok bolo 

tomu tak. Počas 

mesiaca vždy v piatok 

čítali krásne 

rozprávky, aby sa malým škôlkarom dobre 

spinkalo. 
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Na Slovensku Deň učiteľov patrí 28. marcu ako 

spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.  

Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má hovoriť 

o prínose pedagógov vo vzdelávaní a pre rozvíjanie 

spoločnosti ako veľmi dôležitý prvok.  

Učiteľ nielen odovzdáva znalosti, ale podieľa sa aj na výchove novej generácie 

ľudí. Naši ôsmaci a deviataci v tento deň 

pripravili pre učiteľov aj žiakov príhovor 

o J.A. Komenskom, o Dni učiteľov.  

Naši učitelia svoj deň oslávili 

v čiernom, zapojili sa a podporili akciu 

Iniciatívy slovenských učiteľov. 

 

 

 

V apríli, presne 4. apríla 2019,  sme si v 

našej obci Staré Hory pripomenuli 74. výročie 

oslobodenia Starých Hôr položením kytice na 

pomník partizána.  

Príhovor má 

pán starosta 

Gajdoš. Pán Jozef 

Priwitzer nám 

pripomenul hrôzy 

2. svetovej vojny a 

priebeh oslobodenia.  

Simona 

Sochová a Bianka 

Turčanová sa zapojili do tohto aktu poéziou a 

predniesli básne s touto tematikou. 

Trošku z histórie. Staré Hory boli oslobodené 

rumunskou armádou. V zápase o slobodu položili 

život niekoľkí občania Starých Hôr. Ich mená sú na 

pamätníku SNP so sochou partizána. 
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Vyučovací proces sa obohatil pomôckami 

z projektu technika hrou od základných 

škôl.  

Na vyučovacích hodinách sme si 

vyskúšali, ako sa s nimi pracuje, pani 

učiteľka nám dávala rôzne výskumné 

otázky, na ktoré sme všetci hľadali 

odpovede. Pracovali sme v skupinách. 

Každá úlohy bola niečím zaujímavá. Vyberáme tie, čo sa nám najviac páčili. 

Pracovali sme so súkolesím, mali sme riešiť 

rôzne úlohy a prísť na to, ako a kedy sa kolesá 

točia a kedy nie. 

Objavovali sme čaro 

magnetov. 

A tiež sme sledovali, 

ako sa rozpúšťajú lentilky v teplej a studenej vode. 

 

 

 

 

 

Dňa 16. apríla 2019 sme spolu s lesnými vílami a vlkom zapísali do 1. 

ročníka našich budúcich prváčikov.  

Veľmi sa na vás tešíme.  
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 17.  apríla 2019 sme si na našej škole 

spríjemnili Jarnými tvorivými dielňami. Žiaci si 

počas 3. a 4. vyučovacej hodiny za pomoci pani 

učiteliek vytvorili nádherné veselé a farebné 

výrobky, ktoré potešili nejedno oko 

a srdce počas blížiacich sa 

Veľkonočných sviatkov.  

 Pani majsterka Jana 

Randušková nám prišla vysvetliť a ukázať výrobu hrnčiarskych výrobkov, a že to 

vôbec nie je jednoduché, sme sa mohli presvedčiť aj sami.  

 

  

 

 

 

 

  

 

V rámci Apríla – mesiaca lesov, sme 
sa zúčastnili XIII. ročníka plavenia 
dreva v jedinečnom drevenom vodnom 
žľabe Rakytovo v Dolnom Harmanci, 

národná 
kultúrna 

pamiatka.  

Dozvedeli 
sme sa o činnosti malej vodnej 
elektrárne na Bystrickom potoku, o 

Apríl mesiac lesov 
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starodávnom spôsobe plavenia dreva 
(aj sme si vyskúšali) a zabavili sa 
na ekohrách.  

Ochutnali sme chlebík s masťou 
a čerstvým medvedím cesnakom, chutný 
gulášik. Ďakujeme Ing. Možuchovi ( 
Mestské lesy BB, s.r.o.) za pozvanie 
a zábavné, poučné dopoludnie. 

 

 

 

  

        V dňoch 13. -17.5. 2019 

si 1. až 5. ročníka užívali na 

plaveckom kurze v krytej 

plavárni Štiavničky BB.  

        Ráno sme sa zabavili v 

Leninovom parku, ECS. 

        Začiatočníci sa skamarátili s vodou, starší sa zdonalili v 

plávaní.  

        Kurz viedol pán tréner 

Dávid, za čo mu ďakujeme a o 

rok sa opäť na neho tešíme. 
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          Od pondelka 20. 5. do stredy 22. 5. 2018 

sme už po druhýkrát navštívili našu 

partnerskú ZŠ a MŠ Nýdek v Českej 

republike, ktorej žiaci nás navštívili v 

septembri 2018.  

          Naši českí priatelia si pre nás pripravili 

veľmi zaujímavý a pestrý program a celé tri 

dni sa nám venovali, aby sme sa mohli čo 

najbližšie spoznať a nadviazať nové 

priateľstvá. Družstvá zložené zo 

slovenských aj českých žiakov tvorili plagát, 

ktorý mal symbolizovať česko-slovenské 

priateľstvo, prešli sme sa spoločne na 

Polednú, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na 

okolie, hrali sme sa rôzne športové a 

vedomostné súťaže a mali sme aj spoločnú 

diskotéku. 

 

 

Turisti z našej školy začali na jar 

spoznávať kultúrne zaujímavosti 

v BB – Noc múzeí a galérií.  

V ďalších víkendoch sme si 

užívali krásy Vígľašského zámku, 

Starohorskú dolinu – Banícky chodník 

Staré Hory, cesta medi.  

Posledným naším stretnutím bola trasa 

Náučný chodník ,, SERPENTÍNY URPÍN “, kde sme sa zastavili aj 

vo Hvezdárni Vartovka a pozorovali slnko.  

Zažili sme veľa humoru a zábavy počas našich. 
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3.-7. júna 2019 si žiaci I. stupňa užívali Školu v prírode 

na Chate pod Magurou na Donovaloch, kde spoznávali 

krásy NP Nízke Tatry.  

Vyvezení lanovkou na Novú Hoľu obdivovali panorámu 

regiónu. V krajine 

Dobšinského rozprávok, 

Habakukoch, sa bavili rozprávkovým svetom.  

Prešli obcou Donovaly až na Polianky ku drevenému 

žliabkarovi Baltazárovi (Banský vodovod vyvierajúci 

spod masívu Prašivej). Množstvo zábavy, zážitkov, dobré 

počasie nás sprevádzali celý týždeň.  

 

      Jún pokračoval školským výletom na Oravu. 

Navštívili sme jednu z najvyhľadávanejších 

kultúrnych pamiatok Slovenska - Oravský hrad. 

Dozvedeli sme sa veľa o histórii a súčasnosti 

rozprávkového hradného areálu. Zdolali sme 660 

schodov. Oravský hrad sa vypína 112 metrov nad 

hladinou 

rieky Orava, ktorá zásobuje vodnú nádrž 

Oravskú priehradu a tam na vyhliadkovej 

lodi pokračoval náš výlet. Počas plavby 

sme si užívali krásy regiónu, spoznali 

Slanický ostrov.  
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Po Orave sme navštívili aj Vlkolínec v rámci 

regionálnej exkurzie. Je to známa drevená osada, 

rezervácia ľudovej architektúry v SR. Oboznámili 

sme sa s architektúrou horských a podhorských 

oblastí, s 

typickou 

zrubovou 

výstavbou a terasovitými políčkami.  

V autobuse sme si aj rezko zaspievali, 

lebo nás doprevádzala naša harmonikárka 

Sisa :) . 

 

  Jeden z posledných dní v škole patril našim deviatakom. Aj tento rok sme sa 

s nimi lúčili. Boli aj slzy, ale sme sa aj zasmiali pri spomienkovom videu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Budete nám veľmi chýbať! Nech sa vám všetkým darí, buďte šťastní a spokojní. 


