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5.9.2019- teória OŽZ 

                                                       

6.9.2019- pochod  Piesky 

 

 
 

     
- 1. stupeň     6.9.2019 

        - dopravná výchova 

       - prechádzka- Therezyho šachta 

 
 

 

 

 

 

 

DIDAKTICKÉ HRY v PRÍRODE 
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Dňa 25.9.2019 si pre nás 

pripravili žiaci etickej výchovy 

spolu s pani učiteľkou  Kopšovou 

aktivity ku Dňu mlieka. 

Čakali nás 

pohybové 

aktivity, 

v podobe prekážkovej dráhy, hádzania 

loptičky do pyramídy z jogurtových 

pohárikov, skákanie s PET fľašou od 

mlieka, 

ochutnávka 

jogurtu. 

Pochutili sme 

si aj na dobrom syre. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

59. ročník v BANSKEJ 

BYSTRICI 2. október 2019 
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Tohtoročného atletického 

mítingu sa zúčastnilo 626 súťažiacich 

zo základných a stredných škôl. Žiaci 

súťažili v 12 športových disciplínach, v 

troch vekových kategóriách. 

Našu školu reprezentovali v 

kategórii mladší žiaci, žiačky, starší 

žiaci, žiačky v behu na 60m, 150m, v 

skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou, vrhu guľou. 

žiaci: Vanessa Bednárová, Alex Džubák, Ján Dunko, Veronika Solivajsová, 

Bruno Hercog, Bianka Turčanová 

 

 

 

naša partnerská ZŠ a MŠ 

Nýdek z Českej republiky 

opäť zavítala medzi nás 

 2.10.2019 do 4.10.2019  

 

PROGRAM:  prechádzka v Španej Doline, Česko-slovenský deň, Lesný 

chodníček v obci, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, historické centrum BB, 

Nová hoľa na Donovaloch  
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Po tretíkrát sme u nás privítali žiakov a pani učiteľky z našej 

partnerskej ZŠ a MŠ Nýdek z Českej republiky. Od 2.10.2019 do 

4.10.2019 sme im pripravili zaujímavý program, ktorým ich sprevádzal 

pán riaditeľ PaedDr. Klinec spolu s pani učiteľkami.  

Prvý deň sme sa spolu zoznámili pri hrách a po dobrom obede ich 

čakala prechádzka v Španej Doline.  

Ďalší deň ich v našej škole čakal Česko-slovenský deň, kde si 

program pre nich pripravili naše pani učiteľky. Ochutnali starohorský 

hamburger, syrové nite, zatancovali si, zaspievali pesničky, ukázali 

svoje vedomosti i slovnú zásobu a svojou tvorivosťou vytvorili jesenné 

ikebany. Poobede ich čakala prechádzka po Lesnom chodníčku obce a 

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. Veríme, že sa im u nás opäť 

páčilo a tešíme sa na návštevu u nich v Nýdku. 
 

 

 

14.10.2019 CVČ Junior 

Zúčastnili sa: Viktória Lovásová, Natália 

Lovásová a Alexandra Nestlerová  

Staršie dievčatá získali v II. kategórii 

starších žiačok krásne 

2. miesto Alexandra Nestlerová 

3. miesto Natália Lovásová 

 

Dievčatá sa pripravovali pod vedením 

pani učiteľky  Janky Lovásovej. 

 

JESENNÉ ARANŽOVANIE 
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11.10.2019 v našej obci Staré Hory prebehlo 

Slávnostné uvítanie detí do života v našej obci.  

Vítali sme malého Tomáška.  

 

 

Po príhovore pána starostu sme Tomáškovi a jeho rodičom zaspievali a 

zarecitovali aj my. 

 

 

 

 
 

 
  

  V sobotu 12.10.2019 sme v 

Kultúrnom dome v Starých Horách pripravili v 

spolupráci s OÚ Staré Hory 

program pre obyvateľov pri 

príležitosti mesiaca OKTÓBER- 

ÚCTA K STARŠÍM.  

Pripravili sme si pre nich tančeky a 

pesničky a staršie žiačky 

predniesli pár veršov a milých slov. 
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Deň úcty k starším sme si pripomenuli aj v našej škole. 

11.novembra 2019 sme si pre našich starých rodičov, obyvateľov 

obce a pre naše rodiny pripravili kultúrny program. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancovalo sa, spievalo sa, skladali sa staré fotografie, lúskali sa 

oriešky, motalo s vlnou, hádali sa názvy starých filmov, prebehla 

retro módna prehliadka. 

 

 

 

 

 

 

Všetci sme sa vrátili do mladých rokov našich starých rodičov. 
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6.11.2019 

Národné 

lesnícke 

centrum  vo 

Zvolene 

Európsky týždeň lesov  

(4.11-8.11.2019) 

Tento týždeň zvyšuje povedomie dôležitosti 

lesa pre ochranu životného prostredia. 

Zahrali sme si pantomímu, modelovali sme 

z včelieho plástu, riešili logickú úlohu, 

spoznávali sme stromy. Celá hodinka 

ubehla veľmi rýchlo. Dohodli sme sa aj na 

ďalšom stretnutí. Tešíme sa. Ďakujeme. 

 

 

Dnes 24 Bystrica 
15. október 2019  

V dedinke pri Bystrici majú žiaci 

školu v prírode celoročne. Obec ukrýva aj 

unikátne pamiatky 

60 detí si počas zimy, keď napadá sneh, 

užije spolu s učiteľmi veľakrát i rannú 

nepovinnú „rozcvičku“ v podobe vyšliapania 

si do kopca, kde škola stojí, a kam sa autá pre 

sneh nedostanú.  

https://bystrica.dnes24.sk/galeria/v-obrazoch-obec-stare-hory-zachytena-na-fotkach-85933/fotografia-1?articleId=343589
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Deti v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou na Starých Horách majú 

prírodu priamo pod oknami. Je postavená v lese, a keď je vhodné počasie, učia 

sa na čerstvom vzduchu. 

Sú školou v prírode počas celého roka, čo im mestskí školáci môžu iba závidieť. 

Starohorská ZŠ s materskou je spádovou školou od Donovál, Motyčiek, Horného 

Jelenca, Starých Hôr či Tureckej a navštevujú ju aj deti z Harmanca. Je plne 

organizovaná, vzdeláva 60 detí, ktoré si počas zimy, keď napadá sneh, užijú 

spolu s učiteľmi veľakrát i rannú nepovinnú „rozcvičku“ v podobe vyšliapania si 

do kopca, kde škola stojí, a kam sa autá pre sneh nedostanú. 

TV Hronka 

https://www.youtube.com/watch?v=FMcRVYEtP4U&feature=youtu.be 

 

 

 

 

MY 
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Cyklus SVET OKOLO NÁS je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom 

základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií priblíži zaujímavé kúty 

našej planéty.  

Zúčastnil sa 7.-9. 

ročník s témou IRÁN-

zahalená krása 

17.10.2019 

 

 

 

 

 

Naši žiaci sa aj tento rok v 

novembri zapojili do 

informatickej súťaže iBobor. 

Srdečne blahoželáme 

úspešným riešiteľom. 

 

 

 

Kategória Drobec: Lea Čillíková, Samuel Slivka, Michal Leštinský 

Kategória Bobrík: Matej Rovný, Damian Dilik, Sofia Žuborová 

Kategória Benjamín: Karin Zraková, Patrik Bulla 

Kategória Kadet: Bianka Turčanová, Kristína Sochová, Alexandra Kolářová 
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TVORIVÉ DIELNE 

27.9.2019 žiaci 1.-6. ročníka navštívili ÚĽUV 

Jedna skupina vyrábala drevené varešky, druhá si 

uplietla pomocou rúk náramky, tretia si zo šúpolia 

vytvorili bábiky, štvrtá skupina si z drôtiku vyrobili  

náramok a srdiečko  

 

  

 

 

 

NOC VÝSKUMNÍKOV 

27.9.2019 ESC Európa 

Mottom tohtoročného festivalu bolo „Život ako ho 

(ne)poznáme“. 

VIDELI SME: 3D svet 

      Letom svetom s geografom 

                       Elektronika hrou 
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PRÍBEHY Z ŠKD 
Teplé krajiny? 

V jednom kŕdli lastovičiek boli 

dve mladé lastovičky. Boli to dobrí 

kamaráti, všade si lietali spolu. Jedna 

sa volala Terka a druhá Kubo. Prišiel 

čas na odlet do teplých krajín, no 

Terka vôbec netušila, čo to znamená, 

tak sa na to opýtala Kuba. „Vieš, 

Terka, teplé krajiny... to sú... to sú... tam je jednoducho oveľa teplejšie ako tu... 

a keby sme ostali na Slovensku a neodleteli... zamrzli by sme,“ povedal jej. 

A Terka mu teda navrhla: „Kuboooo... vieš... a nemohol by sa tam sprevádzať 

ty?“. Kubo sa veľmi potešil, pretože Terka sa mu páčila veľmi a hneď po prílete 

do teplých krajín sa zobrali 

 

O lastovičkách 

Stretli sa raz dve lastovičky. Tá 

menšia sa pýta väčšej: „Ahoj lastovička! 

Kam ideš?“ 

„Idem veľmi ďaleko,“ odpovedala, „to 

ti ani nemôžem prezradiť.“ „A prečo?“ 

zosmutnela menšia. „No, lebo... lebo... 

to je moje prekvapenie!“ vykríkla 

väčšia. Menšia celá zadumaná 

a smutná odvetí: „Ahá... to je veľká škoda. Mrzí ma, že mi to nemôžeš prezradiť.“ 

Väčšej lastovičke jej prišlo tiež trošku ľúto a tak hovorí: „Ak tu ešte chvíľu 

počkáš, zavolám ostatné lastovičky a zaspievame ti o tom pesničku. Môže byť?“ 

Všetky privolané lastovičky si sadli na drôty a spustili túto pesničku: 

„Ahojte všetci, dnes už odlietame, 

ešte zbalíme kufre a už tu nebudeme. 

Staré Hory opúšťame,  

čakajú nás teplé krajiny, 

no ani sa nenazdáme 

a opäť zavítame na Staré Hory!“ 
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Lastovička 

Kde bolo tam bolo, bola jedna 

lastovička. Bola smutná, pretože nemala 

kamošov. Ale raz sa vybrala do sveta a tam 

sa čo nestalo? Našla si vytúženú kamošku 

a spýtala sa ho: „Ahoj... ako sa voláš?“ 

Lastovička jej slušne odpovedá: „Ahoj... ja sa 

volám Mária a ty?“ „Ja sa volám... ja sa 

volám... no ani neviem, lebo nemám rodičov 

a nedostal som žiadne meno,“ hovorí 

smutná lastovička. Mária sa však rýchlo chopí iniciatívy a hovorí: „Ak chceš, ja ti 

meno vymyslím... čo povieš na to, keby si sa volal Mirko...hm? Páčilo by sa ti 

takéto meno?“. Smutná lastovička... teda už nie až taká smutná... keďže ju už 

môžeme volať Mirko nadšene vykríkne: „Jupíííííí!“ a ako poďakovanie jej 

navrhne, že ju naučí lietať a bude jej robiť sprievodcu aj do teplých krajín. Mária 

sa tomuto nápadu tiež veľmi potešila a hneď ako ju Mirko naučil lietať, sa už 

vybrali na spoločný let do teplých krajín. Nezabudli sa prísť rozlúčiť ani s ľuďmi, 

posadali si na drôty a ľudia obdivovali tento krásny lastovičí rituál. „Ďakujem, že 

si ma naučil lietať a môžem letieť až do teplých krajín,“ zašepkala Mária do uška 

Mirkovi. Ten jej len tíško odvetil: „Nemáš za čo. Ty si tiež pre mňa veľa spravila. 

Ja ďakujem tebe.“ 

 

Lastovička Robko 

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna 

lastovička, Robko, ktorá sa práve vyliahla 

z vajíčka. A bola nejaká iná... priam divná. 

Jedného dňa mu rodičia hovoria: „Robko, 

ideme do teplých krajín. Priprav sa na túto 

ďalekú cestu.“ Ale Robko nechcel ani počuť 

o tom, že by mal niekam odlietať a o pár 

mesiacov sa zase vracať a takto stále 

dookola. Tak už viete, prečo bola táto 

lastovička divná? Veď sa vôbec nebála toho, že by mohla zamrznúť. Rodičia 

viedli s Robkom každodenné rozhovory v snahe presvedčiť ho, aby sa už vydali 

na cestu. No až prišiel deň, keď začali padať prvé snehové vločky. Robko vyšiel 

von a videl prvýkrát vo svojom živote sneh. Rýchlo zabehol dnu a vykrikoval: 

„Mama, tata, padá sneh!“ Ale doma už nebolo nikoho. Robko pochopil, že 
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rodičia už odleteli a pustil sa do plaču. Robkov plač započuli okolo letiace 

lastovičky, ktoré zaspali a tak len narýchlo vyštartovali, smer – teplé krajiny. 

Prihovorili sa mu: „Čo blázniš, táraj jeden. Okamžite sa pridaj, lebo z teba 

zostane zamrznutá kostička.“ Robko bol týmto novým kamošom vďačný a po 

príchode do teplých krajín si pohľadal svojich rodičov a už nikdy nikdy im 

neprotirečil, keď sa chystali na každoročný odlet.  
 

 

Naša škola v spolupráci s Národným 

lesníckym centrom vo Zvolene a Lesmi s.r.o. 

v Starých 

Horách začala 

s výsadbou 

stromčekov. Pri 

škole nám 

vznikla lesná 

škôlka. Zasadili 

sme zatiaľ dva stromčeky- smreky 

obyčajné. Zasadili sme spolu 62 

stromčekov (jedličky a 

smreky). 

Vytvorili sme nástenku zo 

starého nepotrebného 

baliaceho papiera, obalu 

z vajíčok, použitých pohárikov 

z čokolády, starého deravého vreca. Do jednotlivých listov sme písali 

naše nápady.  



14 
 

Stromy: dokážu nás ochladiť, 

ovplyvňujú počasie, bojujú proti 

záplavám, udržuje všetko na svojom 

mieste, čistia špinavú pôdu a vzduch, 

zmierňujú hluk, kŕmia nás, sú zdrojom 

liečivých bylín, pomáhajú nám vyrábať 

veci, sú zdrojom relaxu, závisí na nich 

náš život, pomáhajú nám dýchať, sú 

viac než len stromy, žijú v nich aj 

ľudia, dávajú nám drevo, dávajú úkryt 

zvieratám, skrášľujú prostredie, 

skultúrňujú prostredie, stromy pripomínajú históriu našich predkov. 

 

 

Zážitky z letných prázdnin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Žúborová 
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              Liliana Archlebová 

 

 

 

  

 

Z občianskeho združenia HOREC sme zakúpili 2 eko učebne 

a drevenú hojdačku, ktoré skrášlia náš areál. 
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Dňa 20.11.2019 sme si pripomenuli Medzinárodný 

deň bez fajčenia. Na hodinách etickej výchovy sme si 

pripravili fajčiarsky stroj, ktorý nám ukázal, ako sa znečistia 

naše pľúca už po jednej cigarete. Zopakovali sme si 

základné informácie o zdravom životnom štýle, ale aj o 

následkoch, ktoré nás čakajú pri zlom stravovaní a 

nešportovaní. Nezabúdajme na myšlienku: Zdravý človek 

má tisíc želaní, chorý iba jedno. Zdravie.

 

 

 

 

 


