
Z tohto školského roka 
už máme viac za sebou 
ako pred sebou. A po-
čas týchto troch me-
siacov sme toho stihli 
urobiť veľmi veľa.  

Absolvovali sme Finanč-
nú olympiádu,  odštar-
tovali sme Ekonomickú 
olympiádu, v ktorej už 
prebehli aj školské ko-
lá, Veronika Kosejová 
sa zúčastnila krajského 
kola Olympiády ľud-
ských práv. Žiaci našej 
školy si vo februári od-
dýchli na jarných 
prázdninách a niektorí 
ešte absolvovali lyžiar-
sky kurz. Maturanti už 
majú za sebou obávanú 
externú časť maturit-
nej skúšky zo sloven-
ského a cudzieho jazy-
ka, niektorí sa zúčast-
nili Olympiády Mladý 
účtovník a vyskúšali si 
tak na nečisto praktic-
kú maturitnú skúšku. 
Učni zas  absolvovali 
súťaž v príprave jedál 
na tému „Jedlá medzi-
národnej kuchyne“. 

Pred sebou máme Veľko-
nočné  sviatky - najvý-
znamnejší  kresťanský svi
atok. Veľká noc je pre 
kresťanov oslavou zmŕt-
vychvstania Ježiša Krista 
po jeho smrti na kríži. 

Dnes už len málokto vie, 
že tradičné kresťanské 
sviatky Veľkej noci ma-
jú pôvod v židovskom 
sviatku pésah, a sú tiež 
spojené s pohanskými ritu-
álmi vítania jari a zabez-
pečenia hojnosti úrody.  

Termín Veľkej noci nie je 
stály, každoročne sa mení. 
Veľká noc pripadá na prvú 
nedeľu po prvom jarnom 
splne mesiaca - po 21. mar-
ci. Veľkonočný - tichý týž-
deň trvá od Kvetnej nede-
le po Bielu sobotu. 

Na Kvetnú nedeľu si ľudia 
do kostola doniesli rozvi-
nuté vrbové prútiky, ktoré 
im kňaz svätil modlitbami. 
Doma si ich zastokli za 
hradu na povale alebo ob-
razy, aby ich chránili pred 
búrkami. 
Zelený štvrtok. V tento 
deň sa naposledy rozozne-
jú kostolné zvony, ktoré 
stíchnu až do Veľkej noci. 
Naši predkovia jedli v ten-
to deň najmä zelenú stra-
vu ako špenát či kapustu, 
aby boli po celý rok zdraví. 
Veľký piatok je dňom Kris-

tovho ukrižovania. V 
ľudových poverách sa 
spája s magickými sila-
mi.  
Biela sobota. V tento 
deň ležal Ježiš Kristus 
v hrobe. Názov môže 
pochádzať aj zo zvykov 
veľkého upratovania a 
bielenia, ktoré sa konali 
v tento deň pred nede-
ľou zmŕtvychvstania. 

Veľkonočná nedeľa. V 
nedeľu je najväčšia 
slávnosť kresťanského 
cirkevného roku, pri 
ktorej sa oslavuje Kris-
tovo vzkriesenie. V ten-
to deň sa všetci poná-
hľali do kostola, kde sa 
svätili veľkonočné po-
krmy (baránok, mazan-
ce, vajcia, víno). 

Veľkonočný pondelok je 
posledným dňom sviatku 
Veľkej noci. Tento deň 
je spájaný s takzvanou 
kúpačkou a šibačkou. 
Mládenci v skorých ran-
ných hodinách chodie-
vali v skupinách a oblie-
vali mladé dievčatá vo-
dou, ktorá mala magickú 
funkciu a mala zabez-
pečiť nie len zdravie, 
ale i krásu.  

  - red. - 
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15. december 2017 bol pre celú II. N triedu výni-

močným dňom.  Plní napätia sme očakávali úvodný 

tón piesne, ktorá znela pri nástupe a potom sa to 

všetko začalo. Príhovory, stužkovanie, gaudeamus, 

fotenie, večera, tanec, prezentácia a noc plná zá-

bavy. 

Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stuž-

ky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená 

miestnosť. Zábava pokračovala a nikto si 

neželal aby skončila... a nedalo sa nespo-

menúť na slová známej piesne: „A predsa, 

minúty, nikdy tak nebežia....“ 

Stužková, to bola pre nás zábava, spo-

mienky, jedinečné chvíle, radosť, jednodu-

cho tie najkrajšie okamihy, ktoré si odná-

šame a na ktoré nikdy nezabudneme. Stuž-

ková slávnosť je však za nami a my sa bu-

deme čo najviac snažiť, aby sme úspešne 

zložili skúšku dospelosti, ktorá nás čaká. 

 
   II. N trieda 

Dňa 14.decembra 2017 sa žiaci 1. a 2. 

ročníka študijného odboru obchod 

a podnikanie a žiaci 1. ročníka nad-

stavbového štúdia zúčastnili exkurzie 

vo veľkoobchodnom podniku METRO 

Cash  & Carry SR s.r.o.  vo Zvolene. 

Privítala nás zástupkyňa spoločnosti, 

pani Beata Naščáková, ktorá nás 

oboznámila s históriou veľkoobchodu 

METRO, s jeho organizáciou, jednotli-

vými oddeleniami a ich činnosťou.  

Žiaci získali informácie o službách 

poskytovaných jednotlivým skupinám 

zákazníkov, ako aj o starostlivosti 

o zákazníka, o marketingovej činnosti 

firmy a v neposlednom rade 

i o personálnej politike spoločnosti. 

Na predajnej ploche 7 500 m2  mali 

žiaci možnosť vidieť široký sortiment 

potravinárskeho a nepotravinárskeho 

tovaru (cca 33 000 položiek) 

a priestory expedície, odkiaľ tovar 

odchádza tisíckam zákazníkov. 

Každý žiak dostal po 

ukončení exkurzie balík 

propagačných materiálov 

METRA, Cash & Carry SR 

s.r.o. Zvolen a možnosť 

stať sa jeho zákazníkom. 

   

Za možnosť vidieť prie-

story veľkoobchodu, za 

zaujímavé informácie,  za 

čas venovaný našim žia-

kom, ako aj za zaslanie 

METRO kariet, METRU 

Cash  & Carry SR  s r. o. Zvo-

len veľmi pekne ďakujeme. 
 

Ing. Erika Struhárová, učiteľ-
ka odborných predmetov 

Stužková II. N triedy 

Čo sa nezmestilo do minulého čísla: 
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Každoročnou aktivitou Žiackej 

študentskej rady na SOŠ ob-

chodu a služieb v Novej Bani 

je vyhlásenie súťaže „ Naj-

vianočnejšia trieda školy“. 

Aj tento školský rok sa 

s príchodom zimy začali trie-

dy meniť zo dňa na deň , pri-

búdali vianočné nástenky, vý-

zdoba na oknách, adventné 

vence,  stromčeky 

a pestrofarebné svetielka.  

Niektorí žiaci si triedu vyzdo-

bili menej, iní viac, podaktorí 

žiaci boli nesmerne kreatívni 

a aktívni. V záverečnom hod-

notení sme ocenili nielen este-

tickú stránku, ale ja úsilie a 

ochotu . 

Výsledky sú nasledovné: 

1. miesto: I.N 

2. miesto : I.A 

3. miesto: II.N 

čestné uznanie: II.A 

 

Víťazom srdečne blahoželáme 

a prajeme veľa  nových nápa-

dov!                                         

                            

 PaedDr. Slavomíra Gáborová, 

 koordinátor ŽŠR 

študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti. 

Vyplnením registračného formulára po ukončení I. kola on-line tes-

tu je automaticky každý študent spolu so školou, ktorú navštevuje, 

zaradený do súťaže. Hoci je súťaž určená študentom stredných 

škôl, svoje vedomosti v I. otvorenom kole si môže v otestovať úplne 

každý. 

Do druhého kola v silnej konkurencii všetkých typov stredných škôl  

z našej školy postúpili: 

Bartošová Lenka, Blizňáková Lucia, Hollá Michaela, Senešiová 

Viktória, Tomčáni Erik – študenti I. A 

Haringová Petra, Kekešiová Slávka, Popracová Sally, Fulmeková 

Xénia – študenti IV. A 

Meliš Matej, Jančová Nikola – študenti II. N 

 

Druhé kolo bude prebiehať od 15.2.2018 – 24.3.2018.  Študentom 

gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole. 

 
                  Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej gramotnosti 

 

Finančná vedomostná súťaž 

z oblasti financií ponúka študen-

tom stredných škôl možnosť pre-

veriť si svoje vedomosti zo sveta 

financií a získať atraktívne výhry 

pre seba a finančný príspevok pre 

svoju školu. 

Súťaž sa koná každoročne 

v prvom polroku školského roka. 

Organizovaná je v troch kolách, 

aby si študenti mohli svoje vedo-

mosti postupne dopĺňať, a aby sa 

skutočným víťazom stal ten, kto 

zvládne aj zvyšujúcu sa nároč-

nosť testov. V prvých dvoch ko-

lách, ktoré prebehnú formou on-

line testu môžu študenti používať 

akékoľvek dostupné pomôcky. 

 Vo finálovom kole, ktoré je orga-

nizované prezenčnou formou, sa 

Najvianočnejšia trieda školy 

Finančná olympiáda - výsledky 1. kola 
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Ekonomická olympiáda je celore-

publiková súťaž v znalostiach 

z ekonómie a financií, ktorá je 

určená študentom stredných 

škôl. Cieľom Ekonomickej olym-

piády je vyhľadávať medzi slo-

venskými stredoškolákmi nada-

ných budúcich ekonómov 

a následne ich podporovať 

v rozvoji, vytvoriť im dobrý od-

razový mostík pre ďalšie štú-

dium, prax a kariéru.  Študenti 

môžu taktiež vyhrávať stáže 

a hodnotné ceny, ktoré Ekono-

mickej olympiáde poskytujú 

partneri projektu. 

Otázky do súťaže a koncepciu 

Ekonomickej olympiády spoluvyt-

várajú ekonómovia a odborníci 

z  Inštitútu ekonomických 

a spoločenských analýz 

(INESS), Českej národnej banky 

a Inštitútu ekonomického vzde-

lávania (INEV). 

Ekonomická olympiáda je jednot-

ná pre celé územie Slovenskej 

republiky a má formu súťažných 

kôl. 

Školské kolo prebehne formou 

online testu, v krajskom kole bu-

dú študenti testovaní formou 

písomného testu, ktorý je zlože-

ný z otvorených a uzavretých 

otázok.   Finále ekonomickej 

olympiády prebehne v Bratislave 

formou písomnej a následne úst-

nej skúšky. Zo 40 finalistov po-

stúpi do užšieho výberu 10 naj-

lepších, ktorí budú obhajovať 

svoje znalosti ústne pred odbor-

nou porotou.  
Ekonomickej olympiády sa môže 
zúčastniť každý študent stred-
nej školy a otestovať si tak úro-
veň svojich vedomostí. Na Slo-
vensku ide o prvý ročník tejto 
olympiády, využili sme túto príle-
žitosť a zapojili sme sa do tejto 
zaujímavej aktivity aj my. 

 

 

 

V termíne od 15. do 19. januára 

2018 prebehli školské kolá eko-

nomickej olympiády.  Naši štu-

denti boli úspešní,  do krajského 

kola sa prebojovali: 

Kristína Mištíková II. A 

Anežka Šipikalová II. A 

Eduard Dunko I. N 

Sally Popracová IV. A 

Matej Meliš, II. N 

Viliam Búry II. N 

Koniar Jozef II. N 

Šarkôzi Tobias II. N 

Tokolyová Lea I. A 

 

Úspešným študentom blahoželá-

me a želáme im veľa úspechov 

v krajskom kole, ktoré  sa bude 

konať dňa 15.februára 2018 na 

Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. 

  
Ing. Erika Struhárová, koordi-
nátor ekonomickej olympiády 

mládežou, so zvláštnym zrete-

ľom ochrany a zabezpečenia 

základných ľudských práv, 

sprostredkovať vedomosti 

a poznanie práv človeka, ako aj 

poznanie práv detí. 

SOŠ obchodu a služieb sa kaž-

doročne zúčastňuje OĽP 

a v rámci tejto súťaže sme 

v priebehu minulých ročníkov  

dosiahli  veľmi pekné výsledky. 

V tomto školskom roku nás re-

prezentovala žiačka IV.A trie-

dy Veronika Kosejová , ktorá sa 

umiestnila na 28. mieste spome-

dzi 31  súťažiacich zo všetkých 

Dňa 8.2.2018 sa v centre voľné-

ho času Junior v Banskej Bystri-

ci konalo Krajské kolo XX. roč-

níka Olympiády ľudských práv. 

Nosnou témou XX. ročníka OĽP 

je Aténska škola 21. storočia: 

demokracia a ľudské práva. 

Krajské kolo OĽP pozostáva 

z dvoch kôl. V prvom kole žiaci 

riešia vedomostný test 

a v druhom kole prezentujú vy-

losovanú tézu pred odbornou  

komisiou. Olympiáda ľudských 

práv má za cieľ posilňovať zá-

kladné demokratické piliere na 

Slovensku medzi študujúcou 

typov škôl v Banskobystrickom 

kraji. 

Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci 

občianskej náuky 

                                                
PaedDr. Slavomíra Gáborová , 
koordinátorka ľudských práv 

Ekonomická olympiáda štartuje  

Krajské kolo Olympiády ľudských práv 

SOŠ NEWS  
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získať informácie 

o možnostiach štúdia na našej 

škole. 

Tento deň bol aj ďalším 

,,Tematickým dňom,“ ktorý bol 

zameraný na tému: 

,,Fašiangové zvyky, tradície 

a jedlá.“ V jedálni školy sa 

uskutočnila prezentácia, ktorú 

pripravili žiaci 2. ročníka nad-

stavbového štúdia študijného 

odboru Spoločné stravovanie, 

 pod vedením Ing. Garajovej 

v rámci predmetu Regionálna 

gastronómia. Žiaci základných 

škôl spolu s našimi žiakmi sa 

dozvedeli o histórii fašiangov, 

tradíciách a zvykoch ako sú 

fašiangové sprievody, masky 

a pochovávanie basy. 

Prítomní sa ďalej dozvedeli, 

že k fašiangom neodmysli-

teľne patrí zabíjačka a jej 

špeciality,  ako aj tradičné 

jedlá ako sú šišky, fánky a 

pagáče. 

Prezentácia, ako už u nás 

býva zvykom,  nebola len na te-

oretickej rovine, ale bola ukon-

čená ochutnávkou fašiangových 

špecialít. Vynikajúce špeciality 

pripravili na odbornom výcviku 

žiaci učebného odboru kuchár 

pod vedením majstrov OV. Na 

ponukových stoloch nechýbali  

šišky, fánky, pagáče, klobásy, 

jaternice,  tlačenka..... 

Z ponukových stolov postupne 

všetko zmizlo a aj fašiangy sa 

rozplynuli dostratena. Nastal 

čas pôstu, čas zahĺbenia sa do 

seba...... 

              Ing. Katarína Garajová 

Stalo sa tradíciou, že aj my 

v SOŠ obchodu a služieb 

v Novej Bani si každoročne pri-

pomíname koniec fašiangov.  

Fašiangy - obdobie veselosti, 

zábavy, hodovania a hojnosti. 

Tento rok sme rozhodli priblí-

žiť tradície fašiangov aj žia-

kom základných škôl. 

V posledný fašiangový deň 

13.2.2018 sme zorganizovali 

oficiálny DOD, aby si žiaci zá-

kladných škôl a široká verej-

nosť mohli prezrieť vynovené 

priestory školy, učebne 

a dielne. Zároveň žiaci mohli 
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Fašiangy sa skončili 

Olympiáda Mladý účtovník 

Olympiáda Mladý účtovník je celo-

štátna súťaž pre študentov stred-

ných škôl v účtovníctve, ktorú každo-

ročne organizuje Slovenská komora 

certifikovaných účtovníkov 

v spolupráci s firmou KROS, a.s.. Cie-

ľom olympiády je zvyšovanie prestíže 

účtovníctva ako odborného predmetu 

a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu 

účtovnej problematiky. Na našej ško-

le sa uskutočnilo školské kolo olym-

piády Mladý účtovník 28. februára 

2018. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého 

ročníka študijného odboru obchod 

a podnikanie, ktorí preukázali svoje 

vedomosti 

a zručnosti pri rie-

šení súvislého prí-

kladu z podvojného 

účtovníctva 

v programe Omega 

od firmy KROS. 

Najlepšie výsledky 

dosiahla Ľubica Beňová, Slávka Kékešiová a Bronislava Beniaková.   

Úspešným riešiteľkám blahoželám a všetkým zúčastneným želám 

veľa úspechov na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúš-

ky. 
                     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov 



káty.  V tomto školskom roku získali 
certifikáty títo študenti:  

Bronislava Beniaková, IV. A 

Bianka Bieliková, IV. A 

Ľubica Beňová, IV. A 

Xénia Fulmeková, IV. A 

Petra Haringová, IV. A 

Ján Hudec, IV. A 

Slávka Kékešiová, IV. A 

Veronika Kosejová, IV. A 

Erik Nemec, IV. A 

Patrik Podrásky, IV. A 

Sally Popracová, IV. A 

Anna Budová, II. N 

Viliam Búry, II. N 

Natália Hollá, II. N 

Patrik Janček, II. N 

Nikola Jančová, II. N 

Jozef Koniar, II. N 

Matej Meliš, II. N 

Viera Pocklanová, II. N 

Lucia Zacharovská, II. N 

Eduard Dunko, I. N 

Martin Forgáč, I. N 

Stanislava Gregorová, I. N 

Radka Holienčinová, I. N 

Martin Korbeľ, I. N 
Tobias Šarkôzi, I. N 

Ing. Erika Struhárová,  koordinátor 
pre podnikateľské zručností  

SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani 
sa zapojila do projektu Rozbehni 
svoj nápad!  Ide o zaujímavý pro-
jekt, ktorý učí študentov (budúcich 
podnikateľov) ako rozbehnúť svoje 
podnikanie. Je to rýchlokurz začiat-
kov podnikania v 21. storočí. Obsa-
huje 4 videolekcie ako rozbehnúť 
podnikanie a záverečný test. Po 
úspešnom absolvovaní testu študen-
ti získavajú certifikát. V súčasnosti 
má projekt už 2500 absolventov 
zo 60 škôl. Škola musí mať vy-
školeného ambasádora, ktorý 
žiakom predstaví Rozbehni-
sa!Academy.  Škola získava cer-
tifikát o zapojení sa do projektu 
a samozrejme všetci študenti, 
ktorí úspešne zvládnu záverečný 
test, takisto získavajú certifi-

Dňa 15. februára 2018 sa konalo kraj-

ské kolo Ekonomickej olympiády 

v Banskej Bystrici. Študenti 

s najlepšími vedomosťami z ekonómie 

a financií z Banskobystrického kraja, 

ktorí sa osvedčili v školskom kole súťa-

že, sa zúčastnili krajského kola 

v priestoroch Ekonomickej fakulty Uni-

verzity Mateja Bela v Banskej Bystri-

ci.  Podujatie otvorila Monika Olejáro-

vá, riaditeľka Ekonomickej olympiády. 

Predstavila inštitút INESS 

a v krátkosti zhrnula výsledky školské-

ho kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo 

viac ako 4000 stredoškolákov z celého 

Slovenska. Študentom 

a sprevádzajúcim pedagógom predstavil 

možnosti štúdia na univerzite dekan 

Ekonomickej fakulty, doc. Peter Kriš-

tofík, ako aj člen Odbornej rady Ekonomickej olympiá-

dy doc. Ján Šebo. Krajského kola sa zúčastnilo takmer 50 naj-

šikovnejších ekonomických olympionikov z 15 stredných škôl 

Banskobystrického kraja. Po krátkom úvode nasledoval písomný 

test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný pre-

hľad ako aj analytické zručnosti.  Po ňom ich už čakalo občer-

stvenie a spoločná fotka.   

Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková II. A, Anežka 

Šipikalová II. A, Viliam Búry II. N, Matej Meliš II. N, Eduard 

Dunko I. N, Sally Popracová IV. A trieda.  

Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu marca. Držíme 

všetkým palce. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského 

finále, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018 v Bratislave, za 

účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších 

známych slovenských ekonómov. 

 
Ing. Erika Struhárová, koordi-
nátor ekonomickej olympiády 

 „Rozbehni svoj nápad!“  

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici 
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2 .  ROČNÍK JANUÁR -  MAREC 

Dňa 15.marca 2018 žiaci tre-

tieho ročníka učebného od-

boru kuchár mali možnosť 

predviesť svoje zručnosti 

v školskom kole v príprave 

jedál ne tému: ,,Jedlá medzi-

národnej kuchyne“ 

Každý žiak si vopred vyžre-

boval jednu medzinárodnú 

kuchyňu. Ich úlohou bolo zvo-

liť si a pripraviť jedlo typic-

ké pre danú kuchyňu. Žiaci 

mali možnosť predviesť nie-

len svoje zručnosti ale aj 

kreativitu a fantáziu. Hodno-

tiaca komisia  ich sledovala 

počas celej práce,  pričom 

okrem chuti a vzhľadu  jedla 

sa hodnotila aj technologická 

príprava a hygiena práce ako 

aj dodržanie pracovného limi-

tu. 

Po  celkovom zhodnotení boli 

za najlepšie ohodnotené prá-

ce: 

1. miesto: Matej Goral -   

Bravčová krkovička, syrová 

omáčka, žemľová kned-

ľa, Česká kuchyňa           

2. miesto: Zuzana  Paulová – 

Talianske mäsové guľky, 

hráškové pyré 

3. miesto: Rozália Kováčová   

- Bliny, Ruská kuchyňa 

Víťazom srdečne blahoželáme, 

no nielen víťazné, ale všetky pri-

pravené jedlá boli takmer na 

profesionálnej úrovni, čo pozi-

tívne odzrkadľuje  prácu maj-

strov  odborného výcviku 

a prípravu  študentov k júnovým 

 záverečným skúškam, na zákla-

de ktorých získajú  výučný list.  

                                           

Ing. Katarína Garajová, učiteľka 
odborných predmetov 

Gemera a Malohontu. Dnes už úlohu 

šíriteľa čítania plnia knižnice a hoci 

svoju činnosť vykonávajú počas ce-

lého roka, v mesiaci marci o niečo 

viac rozvíjajú svoje aktivity . 

Školská knižnica na SOŠ obchodu 

a služieb v Novej Bani v rámci roz-

víjania čitateľskej gramotnosti 

 pripravila žiakom  niekoľko aktivít.  

V prvom rade to bola výstavka 

a burza  kníh, ktoré  škola dostala 

ako dar od vyučujúcich a rodičov 

žiakov. Žiaci si mohli knihy zakúpiť 

za dobrovoľnú a symbolickú cenu, 

aby podporili charitatívnu činnosť 

v projekte Adopcia srdca. Ďalšou 

aktivitou boli hodiny slovenského 

jazyka a cudzích jazy-

kov  v priestoroch školskej knižnice 

Už roky mesiac marec spája-

me nielen s príchodom jari, 

ale i s knihou. Kniha, najväčší 

priateľ človeka, patrí medzi 

neodmysliteľných spoločníkov 

mladých a starých.  Prečo si 

mesiac kníh pripomíname 

v marci? 

Marec – mesiac knihy bol pr-

výkrát vyhlásený v bývalom 

Československu v roku 1955 

na počesť Mateja Hrebendu 

a ako snaha o udržanie 

a podporenie trvalého záujmu 

o knihy. Matej Hrebenda bol 

legendárnym šíriteľom slo-

venskej a českej knihy 

a vzdelanosti hlavne na území 

Súťaž v príprave jedál 
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a hodiny tvorivého čítania, ktoré 

zrealizovali vyučujúce slovenského 

jazyka, nemeckého jazyka 

a anglického jazyka. V tomto mesia-

ci sme zaznamenali aj zvýšený záu-

jem o vypožičanie kníh z knižnice, 

čo nás nesmierne teší a dúfame, že 

v tomto trende budú žiaci aj naďa-

lej pokračovať. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová, koor-
dinátor školskej knižnice 



Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“, sme sa rozhodli, že 

starkých potešíme aj na Veľkú noc. Študenti I. A, I. C, II. A, 

III. C, I. N a II. N  triedy  vytvorili nádherné veľkonočné po-

zdravy, ktoré majú spríjemniť veľkonočné sviatky starkým 

v domovoch dôchodcov. Okrem toho, že vznikla zaujímavá ko-

lekcia veľkonočnej pošty, veľmi nás teší 

záujem a ochota žiakov robiť radosť ostat-

ným. Určite budeme v podobných aktivitách 

pokračovať aj v budúcnosti. Táto veľkonoč-

ná pošta je určená seniorom v Domove dô-

chodcov a domove sociálnych služieb 

v Novej Bani a v zariadení sociálnych slu-

žieb  „Borinka“ v Nitre. 

Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová 

Veľkonočná pošta  
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Lyžiarsky výcvik 

Bol pondelok, 26. február 2018, jedno 

z najchladneších rán tejto zimy a my 

sme sa stretli na dvore našej školy. 

Niektorí ospalí, niektorí nedočkaví, 

niekto mrzol a niekto sa tešil. Prečo? Veď predsa išli sme na 

lyžiarsky! Prišiel autobus a odviezol nás na Krahule, kde sme sa 

ubytovali v  Penzióne  Stred Európy, pavilón B, ktorý sa stal na 

päť dní našim domovom.  Po obede sme sa rozdelili na dve skupi-

ny, lyžiari a nelyžiari. Lyžiari lyžovali pod vedením pani učiteľky 

Kostelanskej a nelyžiarom sa venoval pán učiteľ Lipták. 

Počasie bolo mrazivé, ale mali sme šťastie, že väčšinou svietilo 

slnko, len v utorok bolo zamračené a sem tam poletoval sneh.  

Prežili sme týždeň lyžovania, zábavy a pohody, na ktorý tak ľah-

ko nezabudneme. 


