
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočná besiedka 
 

Viac ako mesiac sme sa všetci veľmi tešili a ešte viac nacvičovali na vianočnú besiedku. Konečne 

prišiel deň, keď sa konala. Na hodine výtvarnej výchovy sme vyrobili pozvánky pre našich príbuzných 

a boli sme veľmi milo prekvapení, koľko rodičov, starých rodičov, súrodencov a krstných prišlo. Posadali si 

na stoličky, ktoré sme z viacerých tried pripravili na chodbu. Ja som najprv hrala s Nikou. Ja na klavíri a ona 

na flaute. Potom som zatancovala ľudovky. Myslím, že sa mi to podarilo. Veľmi sa mi páčila aj Adelka, 

ktorá skákala saltá dozadu. Na husliach nám zahrali Ajo a Paťo. Veľmi sa mi páčila aj Ninka, ktorá hrala 

volejbal, ale keď chcela ukázať smeč, lopta jej ušla do chodby. Veľmi sme sa pobavili na tom, ako 

Matúškovi spadli noty zo stojana, keď hral na gitare. Program sme podľa mňa mali dosť pestrý a zaujímavý. 

Veď sledujte. Najprv išiel Matúško na gitare. Po ňom prišli Vanesska s Emkou, ktoré spievali pesničku od 

Dominiky Mirgovej. Po nich prišla Sofi a Andrej, ktorí hrali tenis. Keď hrali, už som sa pripravovala ja 

s Ninkou. Zazneli prvé tóny a tréma hneď opadla. Prišla som do triedy a kým Lejka tancovala spoločenské 

tance, ja som sa pripravovala na svoj tanec. Lejka odbehla a prišli na scénu Linda, Laura, Ela a Tomáš, ktorí 

rodičom zarecitovali báseň o zimných pretekoch. Po nich tam nabehli hokejisti, konkrétne Jakub, Janík 

a Janko. Keď odtlačili bránku, prišla som opäť ja. Zatancovala som ľudovky. Všetci začali tlieskať do hudby 

a môj brat bol celý nešťastný, že tlieskali a on nemohol natáčať. Po mne zatancovala Dianka moderný tanec. 

Odbehla a znova tam bola bránka pre futbalistov Tima a Riša. Ninka hrala volejbal so stenou, no smeč jej 

stena už nechytila a lopta sa ocitla dvakrát v chodbe, no našťastie nie medzi rodičmi. Po nej tam prišli Paťo 

a Ajo, ktorí hrali Tichú noc na husliach. Ako záver bola spoločná pieseň Horou. Za odmenu sme mali 

v triede sladké prekvapenie. Podľa mňa bol najväčší darček, že všetci rodičia boli šťastní a hrdí na svoje 

talentované deti.  

Hanka Chriašteľová, IV.A 

 

 

 

Vianočné pozdravy 
 

Počas Vianoc myslíme najmä na našich najbližších. Žiaci 1. stupňa ale nezabúdajú ani na mnohých 

obyvateľov mestskej časti Uhlisko. Stalo sa už tradíciou, že zhotovujú vianočné pozdravy, ktoré putujú do 

schránok rodín,  ale i osamelých ľudí, ktorých veľmi poteší, že sme si 

na nich spomenuli. Aj v tomto školskom roku počas adventu žiaci 

prejavili svoju fantáziu  a nápaditosť a vytvorili 300 zaujímavých 

pozdravov, kde nechýbali vianočné vinše a priania do nového roka.         

Možno práve tým, že im doručíme  úprimný vianočný pozdrav, sa 

tešia viac na sviatky pokoja a lásky, pretože k tradícii Vianoc patrí 

aj vzájomné obdarovanie sa  - hoci i malým srdečným pozdravom. 



Tradičný benefičný zápas 
 

Vo štvrtok 21.12.2017 na pravé poludnie privítalo hľadisko banskobystrického Zimného štadióna 

zaplnené najmä žiakmi ZŠ Golianova, účastníkov  benefičného hokejového zápasu. Skúsenosť a prehľad 

pánov hokejistov v OldStars Team-e súperila s dravosťou mladých hokejových talentov z Golianky.  A bolo 

sa na čo pozerať. 

Keďže ZŠ Golianova oslavuje 50. výročie založenia prvej hokejovej triedy v bývalom 

Československu, pred zápasom privítali a ocenili primátor Ján Nosko spolu s riaditeľom školy Petrom 

Zlevským doterajších trénerov, učiteľov a žiakov  pamätnými plaketami.  

„Som rád, že môžem privítať na dnešnom benefičnom zápase aj bývalých žiakov, či učiteľov našej školy, 

ktorá má sviatok. Želám všetkým pekný športový zážitok, ide o dobrú vec, ”povedal na úvod riaditeľ ZŠ 

Golianova Peter Zlevský. 

Samotný zápas sa hral na tri tretiny po 15 minút. V zostave OldStars Team sa divákom predviedli Ján 

Lašák, Maximilian Bača, Stanislav Kútik, Martin Ferianc, Ľubomír Sekeráš, Vladimír Országh, Rastislav 

Paľov, Tomáš Boľoš, Marek Modranský, Peter Zlevský, Jakub Gajdošík,  Dušan Pašek, Ivan Ďurkovič, 

Marek Škamla,  Radoslav Kropáč, Pavol Babic, Ján Šimčík a Branislav Bendík.  

V záverečnej tretine nechýbala na ľade ani pravá hráčska bitka.  Po tretinách 4:4, 6:2 a 5:4 skončil 

zápas víťazstvom OldStars Team 15:11. 

Dôležité je, že vďaka žiakom a sponzorom sa vyzbieralo 3.460 eur. Výťažok  z podujatia sa použije  

na zakúpenie monitora vitálnych funkcií pre potreby Hemodialyzačného centra DFNsP v Banskej Bystrici. 

Na záver celého podujatia sa všetci na ľade spoločne fotili. Táto príjemná a užitočná tradícia sa určite 

zopakuje aj na budúci rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytagoriáda 
 

V decembri sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka s chuťou pustili do riešenia zaujímavých úloh tohtoročnej 

Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov 

rozhoduje aj čas, za ktorí žiaci vypočítajú 15 daných úloh. Výsledné hodnotenie 

sa teda skladá z dvoch položiek: z bodov za správnosť a z bodov za čas. 

Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh 

minimálne 10 bodov. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí 

ich úspešnosti a postupe do obvodného kola počet dosiahnutých bodov za 

vyriešené úlohy a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh.  

            Školského kola 39. ročníka Pytagoriády sa zúčastnilo 56 žiakov:  

            z toho 31 tretiakov – úspešných 0 a 25 štvrtákov – úspešných 13. 

 

Prehľad úspešných riešiteľov 

 
 

      Meno Trieda Body za riešenie Body za čas Spolu Poradie 

Kováč Boris  4.C 15 9 24 1. 

Plančár Michal 4.C 14 9 23 2. 

Stano Peter 4.B 14 7 21 3. 

Žiak Peter 4.C 11 10 21  

Slobodová Linda 4.A 11 9 20  

Strelec Richard 4.C 11 9 20  

Chriašteľová Hana 4.A 11 8 19  

Eliaš Peter 4.C 11 6 17  

Surovčík Richard 4.A 11 6 17  

Marko Samuel 4.C 10 10 20  

Valjanovič Samuel 4.B 10 10 20  

Kováč Patrik 4.A 10 10 20  

Verbovský Martin  4.C 10 8 18  
                                                                                                                                                 AH 

 

STROMČEK PRE ZVIERATÁ 
 

Každý rok pred Vianocami chodíme zdobiť stromček pre zvieratká. Ani tento rok to nebolo inak. 

Z domu si žiaci priniesli rôzne dobroty – jabĺčka, mrkvičku, semiačka. So svojimi pani učiteľkami sa prešli  

na Urpín, kde dobrôtkami ozdobili niekoľko stromčekov. Pochutiť si na nich môžu všetky uzimené 

zvieratká, ktoré sa neuložili na zimný spánok a vtáčiky, ktoré neodleteli do teplých krajín. Veríme, že na jar 

sa nám za ne odmenia krásnym spevom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atletické preteky 
 

V decembri sme sa zúčastnili atletických pretekov „Bavme deti športom“. Preteky sa konali v hale 

športového gymnázia, tu v Banskej Bystrici. Družstvo sme vytvorili zo štyroch dievčat a štyroch chlapcov:  

 

 

Natália Gero, 

Sofia Bartková, 

Linda Trnovská, 

Sofia Ondíková, 

Peter Surovec, 

Richard Rosenberger, 

Lukáš Lačný, 

Richard Surovčík. 
 

 

Družstvo súťažilo proti ďalším 17 školám, a to nielen z Banskej Bystrice. Disciplíny - skok do 

diaľky z miesta štafetovou formou, štafetový beh cez prekážky, hod plnou loptou z kolien, prekážková dráha 

„Formula“, vytrvalostný beh a preskoky cez švihadlo boli zamerané na šikovnosť, obratnosť a pohotovosť. 

Najviac sa nám páčila prekážková dráha „Formula“, i keď sme v nej neboli najlepší. Umiestnili sme sa na 

krásnom 3. mieste a týmto sme si vybojovali aj náš vytúžený postup do ďalšieho kolo.  

Už dnes sa tešíme na našich súperov a dúfame, že našu školu budeme naďalej takto dobre 

reprezentovať. 

Športu zdar! 

Súťažiaci 

 

 

 

 

Predvianočná návšteva domu dôchodcov 
  

V krásnom predvianočnom čase žiaci 4.C spolu s p. učiteľkou a vedúcou ŠKD, spoločne navštívili 

dva kluby dôchodcov v Banskej Bystrici, kde potešili a rozptýlili babičky a dedkov. 

Spoločne si zaspievali vianočné piesne, zaželali si navzájom veľa zdravia, spokojné prežitie 

vianočných sviatkov a odovzdali im malé 

pozornosti od žiakov našej školy. 

Po zvráskavených  tvárach, 

oblemovaných bielymi vlasmi  sa skotúľala 

nejedna slza od dojatia. Aj nám sa zaleskli oči od 

šťastia. Od dôchodcov sme si vyslúžili  úprimný 

potlesk, medovníky a vianočné pozdravy. 

Pri odchode sme započuli vetu: 

„Nezabudnite prísť aj o rok!„ 

 

N E Z A B U D N E M E !!! 



Hviezdoslavov Kubín na I. stupni 
 

V januári sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018. Tento 

rok  na Slovensku prebiehal už 64. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese 

poézie a prózy na počesť veľkého spisovateľa P. O. Hviezdoslava. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a 

najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. 

Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov z I. stupňa. V prednese prózy nás opäť nesklamala Nicol Riapošová, 

ktorá vlani postúpila až do regionálneho kola. 

 

POÉZIA:        PRÓZA: 

 

1. BABČANOVÁ Maruška 3.C    1. RIAPOŠOVÁ Nicol 4.C 

2. ĽUPTÁKOVÁ  Bianka 2.A    2. KOVÁČ Boris  4.C                                              

3. RUSKO Erik   2.A    3. HANUSOVÁ Laura 3.B 

4. DROZDOVA Tereza 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoročný viacboj 
 

 Pani vychovávateľky pripravili pre deti zaujímavé športové hry na snehu. Deti sa no to veľmi tešili 

a každú disciplínu prekonávali s nadšením a s cieľom čo najlepšie uspieť. Pani vychovávateľky nehodnotili 

výkon žiakov. Cieľom novoročného viacboju bolo, aby si žiaci zašportovali a zabavili sa. Za ich šikovnosť 

ich každá pani vychovávateľka odmenila sladkou odmenou.   

 

 



Mikuláš v ŠKD  
 

Aj v tomto roku sme v školskom 

klube spoločne vítali Mikuláša, ktorého 

nádielka bola veľmi bohatá. Každé 

oddelenie dostalo množstvo 

spoločenských hier, ktoré nám denno-

denne robia veľkú zábavu.  Spoločne 

sme si zaspievali vianočnú koledu, ktorá 

ešte viac podmienila pocit 

prichádzajúcich vianočných sviatkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legolandiáda 
 

V druhý februárový týždeň sa každý nadšenec stavebnice „Lego“ zapojil do súťaže, ktorú sme 

zorganizovali v našom školskom klube. Na chodbe školy sa nám zrazu objavili rôzne stavebnice ako napr. 

kolotoč, drak, jachta a mnoho ďalších výtvorov. Za svoju snahu žiaci získali krásne ceny a aj sladkú 

odmenu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Život svoj váž si
 

Cigarety berú veľa,  

život z našej duše, tela. 

Keď ťa zlákajú, 

zdravo nadýchnuť nedajú. 

Zrazu porušíš každý zákaz, 

uvidieť ťa nefajčiť, bude úkaz. 

Tak radšej zdravo dýchaj, 

pokoj svojmu životu nechaj. 

 

Alkohol je zvláštny nápoj, 

do nedôstojnosti oblečie ťa, 

raz sa z neho napoj, 

celý svet zrazu klame ťa. 

Že stoličky sú zrazu dve, 

zaspíš rýchlo, oči zavrieš obe. 

Pi teda radšej zdravý čaj, vodu, 

nie fľašu alkoholu. 

 

 

Pozor však i na kávu, 

kofeín ťa môže priviesť do stavu, 

keď iba ju budeš chcieť piť, 

všetko pre ňu urobiť. 

 

Drogy to sú prášky, tabletky zlé, 

keď ťa už raz dostanú, 

telo budeš mať bez nich omrzlé, 

i náladu mizernú. 

Hoci k nevídaným predstavám dovedú ťa, 

pomaly, ale isto, k smrti prevedú ťa. 

Preto sa drogám vyhýbaj, nalákať sa nedaj, 

s tými, ktorí ich berú, sa nestýkaj. 

 

Život si váž, veď len jeden máš, 

drogám, tabaku ani alkoholu ho nikdy nepredaj. 

Radšej prírodu, život, zdravie, šport, vzdelanie rád 

maj. 

 

Eva Gracová 7.D 

 

 

 

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Dňa 4. 12. 2017 sa na našej základnej škole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády.  Dvaja najlepší 

postúpili do obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 15. 2. 2018. Reprezentovali nás veľmi úspešne, o čom svedčia dole 

uvedené výsledky. Všetkým výhercom gratulujeme.  

 

ŠKOLSKÉ KOLO: 

 

Kategória C: 

1. miesto: Gregorová Sára 

2. miesto: Něměček Filip 

Kategória D: 

1. miesto: Oráčová Alexandra 

2. miesto: Šotíková Mária 

Kategória E: 

1. miesto: Gracová Eva 

2. miesto: Pecha Michal 

Kategória F: 

1. miesto: Šaling Timotej 

2. miesto: Drugová Barbora Anna 

 

 

OKRESNÉ KOLO: 

 

Kategória C: 

Sára Gregorová – 4. miesto 

Kategória D: 

Oráčová Alexandra  - 3. miesto 

Kategória E: 

Eva Gracová – 2. miesto – postup do krajského  

kola 

 Michal Pecha – 4. miesto 

Kategória F: 

Timotej Šaling – 4. miesto 

Barbora Anna Drugová – úspešná riešiteľka 



Okresné kolo geografickej olympiády 
 

Dňa 6. 2. 2018 sme na našej škole privítali účastníkov okresného kola geografickej olympiády, ktorí 

si medzi sebou zmerali nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti a zručnosti v geografii. 

Z celkového počtu 110 žiakov z rôznych škôl sa 42 žiakov zaradilo 

medzi úspešných riešiteľov. 

Z našej školy sa medzi úspešných riešiteľov zaradili:  

V kategórii G – Tomáš Druga, Oliver Chromiak 

V kategórii F – Michal Pecha - 6. miesto 

Eva Gracová, ktorá získala 1. miesto, postupuje do krajského kola. 

 

Úspešným riešiteľom gratulujeme! 

 

 

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN na II. stupni 
 

Dňa 25. 1. 2018 sa ako každý rok na našej škole uskutočnilo školské kolo 

súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch 

kategórií v poézii aj v próze. O popularite tejto súťaže medzi žiakmi niet pochýb. 

O kvalitné umiestnenie v súťaži sa bojovalo zaujímavými výbermi, prirodzeným 

prednesom, ale aj milým výzorom podčiarknutým slávnostnými  košeľami, 

motýlikmi, sukňami i zaujímavými účesmi. To všetko dodávalo súťaži príjemnú 

atmosféru a neopakovateľné čaro. Každého recitátora po svojom výkone čakala 

sladká odmena.  

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za nádherný zážitok. 

 
II. kategória -  próza 

1. miesto:  Dominika Bobríková, VI.B 

2. miesto:  Dominik Valent, VI.A 

3. miesto:  Juraj Kvasna, V.D 

 

III. kategória – próza 

1. miesto:  MichalPecha, VII.D 

2. miesto:  Hanka Račáková, VIII.C 

3. miesto:  Kristína Pýchová, IX.B 

                Natália Selecká, VIII.C 

II. kategória – poézia 

1. miesto:  Petra Rovná, VI.D 

2. miesto:  Jakub Gápeľ, V.A 

3.   miesto: LilienBeňáková, VI.A 

Ivana Pechová, V.C 

III. kategória – poézia 

1. miesto:  Sára Gregorová, IX.B 

2. miesto:  Klaudia Dúbravová, VIII.D 

3. miesto:  Alexandra Oráčová, VII.D 

                              Rebeka Dudášová, VII.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasovanie piatakov 
 

V piatok 10.11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo pasovanie piatakov. Ako každý rok ho aj teraz 

pripravovali deviataci. My, ako žiaci z 9.D triedy, sme si pre piatakov pripravili štyri stanovištia, na ktorých 

mali plniť rôzne úlohy. Úlohy boli dve vedomostné a dve športové. Na každom stanovišti mohli získať 

niekoľko bodov. Tieto body sa im po poslednej úlohe spočítali. Mala zvíťaziť trieda s najvyšším počtom 

bodov, ale nakoniec sme urobili výnimku, kvôli zhode bodov na prvom mieste. A tak sme začali 

s vyhodnocovaním. Na prvom mieste sa umiestnila 5.B  a 5. C, na druhom mieste 5.A  a na treťom mieste 

5.D. Každá trieda dostala medailu aj diplom spolu s potvrdením o tom, že sa stali oficiálne druhostupňovými 

žiakmi. 

 

 

 

 

 

Olympiáda v ruskom jazyku 

 
V stredu 29. novembra 2017 sa   konala olympiáda v ruskom jazyku. Naši najlepší deviataci sa zišli 

na pôde školy, aby súťažili a dokázali svoje znalosti  v ovládaní tohto jazyka.   

 A1 kategória 

1. miesto   Kristína Uhrinová 

2. miesto   Sára Gregorová 

3. miesto   Dominika Badurová 

Do krajského kola postupuje Kristína 

Uhrinová 

A3 kategória 

1. miesto Jaroslava Lukasenko 

2. miesto Solomia Stes 

3. miesto Bogdan Lukasenko 

Do krajského kola z kategórie postupuje 

Jaroslava Lukasenko 

Víťazom blahoželáme a dievčatám prajeme veľa zdaru v okresnom kole! 



Školské kolo literárno-výtvarnej súťaže 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských 

práv sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 

literárno-výtvarnej súťaže pod názvom „Ľudské 

práva očami detí.“ Do súťaže boli zapojené piate 

ročníky. Žiaci sa mohli vyjadriť písomne, formou 

básne alebo výtvarne. 

 

Literárna súťaž                                                  

 víťazi:  

1. I. Pechová, E. Molitorisová 5.C 

2. A. Mazalová 5.C 

3. T. Druga, J.Uhliar 5.A,L.Maľová 
 

Výtvarná súťaž  

víťazi:  

1. T. Steiniger, 5.B 

2. V. Cibulková, 5.D 

3. M. Longauer, 5.B

 

Keď ma brucho, hlava bolí,    Rovné sme si všetky deti, 

mamka beží k doktorovi,     rôznej farby pleti, 

lieky dá mi predpísať,                       každý, názor rôzny môžeme mať 

na marodku vypísať.     a nebojíme sa ho povedať. 
 

Do školy mám právo chodiť,                         Na zákon si pozor dávame, 

vzdelávať sa, aj sa učiť,    týrané byť nesmieme, 

s kamarátmi stretávať sa,                 pekné hry  sa vždy spolu hráme, 

 v parku s loptou hrať sa.    v láske, v zdraví žijeme. 
 

 Deti nesmú ťažko pracovať,    Každé dieťa lásku chce mať, 

 iba rodičom s láskou pomáhať.     učiť sa, aj vzdelávať. 

 Deťom bez rodiny pomôžeme,   Všetky svoje práva detí, 

 choré dieťa vyliečime.    musíme však aj my  ovládať. 

Ema Molitorisová, Ivana Pechová, 5.C 

 

 

Okresné kolo olympiády z anglického jazyka 
 

Dňa 16.1.2018 sa naši úspešní žiaci zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. 

Okresné kolo sa konalo na ZŠ Bakossova. V. Hudcovič sa umiestnil na krásnom 2. mieste. M. Pecha obsadil 

ako úspešný riešiteľ 7. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
THE DARK TRIP AFTER PARTY - DROGY - CESTA DO TMY 
 

V piatok 16. februára 2018 o 9:00 sa žiačky a žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili 

divadelného predstavenia „Drogy sú cesta do tmy“ v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča v rámci 

preventívnych protidrogových aktivít METAMORFOZIS O.Z. pod záštitou primátora mesta Banská 

Bystrica a Ministerstva zdravotníctva. 

 Predstavenie bolo založené na osobných skúsenostiach Martina Žáka, ktorý žiactvu „prerozprával“ 

svoj životný príbeh o boji so svojou drogovou závislosťou. Inscenácia bola svieža, energická, inovatívna, 

vizuálne i hudobne zaujímavá, čím splnila predpoklad zaujať náročné tínedžerské publikum. Hlavným 

posolstvom inscenácie bolo poukázať na to, že závislosť nezničí iba život závislého jednotlivca, ale najmä 

zničí jeho vzťahy s blízkymi – rodičmi, súrodencami, priateľmi či partnerom a  privádza závislého na samé 

dno. Hra ukázala žiactvu, aké je ľahké dostať sa od „obyčajného“ vyskúšania prvej cigarety do závislosti na 

tvrdých drogách, z ktorej vedie ťažká a tŕnistá cesta k vyliečeniu sa na tele i na duši. 

Divadelné predstavenie bolo zaujímavým, ale v konečnom dôsledku najmä poučným zážitkom pre 

žiačky a žiakov.                                                                        

L. B. 

 
 

 

Vianočné Brno 
 

Do Brna sme išli dňa 8.12.2017. Vyrážali sme o 5:00, čo je dosť skoro. Bola to dlhá a náročná cesta, 

samozrejme išli sme autobusom. Keď sme konečne prišli do Brna bolo 9:30. Najprv sme išli na Brnenské 

veľtrhy, kde sme mali rozchod na 2 hodiny, čo bolo až príliš pre mňa a moje dve kamarátky. Potom sme sa 

premiestnili na jedno z Brnenských námestí, 

bolo to Kapucínske námestie, kde nás čakala aj 

pani sprievodkyňa. Ukázala nám niekoľko 

pamiatok, ako je aj slávny Brnenský orloj, 

katedrála sv. Petra a Pavla, Denisovy sady aj 

hrad Špilberg a mnohé ďalšie pamiatky. Keď 

sme prešli všetky pamiatky, vrátili sme sa na 

Námestie Svobody, kde boli aj vianočné trhy, no 

nebolo tam veľa stánkov. Na vianočných trhoch 

sme mali rozchod 4 hodiny. Po úžasnom dni 

strávenom v Brne sme sa vracali domov. Bol to 

naozaj pekný zážitok. 

 

N. Polončíková 7.C 

 
 



 

 

4.12.2017 sa v Robotníckom dome uskutočnilo okresné kolo v zimnom aranžovaní. Témy boli 

netradičné, Luciine šibalstvá, Mikulášsky balíček a vianočný darček. Vo vyrovnanej konkurencii  

banskobystrických škôl a okolia, sa naši žiaci umiestnili na prvých dvoch miestach - Rebeka Tryznová 

zo 6.B získala 1. miesto a Matej Fedor zo 6.A 2. miesto. Opäť sa potvrdilo, že naši žiaci sú nielen vynikajúci 

športovci ale aj šikovní a zruční umelci. 

 

 

Vianočná ikebana 

Dňa 18.12. sa v školskej jedálni uskutočnilo školské kolo vianočnej ikebany. Zúčastnili sa jej žiaci 4. 

– 9. ročníka. Súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 4.-6. sa podarilo vytvoriť najkrajšie dielo 6.A triede 

a medzi staršími zvíťazila 8.D trieda. Žiaci a pedagógovia mohli práce obdivovať vo vestibule školy. 

 

 

 

 

 

Zimné aranžovanie  
 



LYŽIARSKY VÝCVIK 
 

Som siedmačka a ako každý rok taj aj teraz sa žiaci siedmych tried zúčastnili lyžiarskeho výcviku. 

V prvý deň lyžiarskeho som mala stres, aké to celé bude. V prvý deň si nás všetkých pozreli, ako lyžujeme. 

Ja som skončila v druhej skupine, z čoho som mala radosť. Pondelok a utorok sme lyžovali na Záhradišti. 

Svah bol dobrý, no v utorok napadol nový sneh a bolo to horšie. V stredu sme išli lyžovať na Novú Hoľu aj 

s prvou skupinou. Bola to zábava. Pani učiteľky boli milé. Zábava bola najmä cez prestávky. V piatok bolo 

najlepšie, pretože sme mali karneval. Učitelia nám spravili prekvapenie a obliekli sa za hokejistov, mali aj 

parochne. Všetci tí, čo mali nejaký kostým alebo čelenku, dostali čokoládku. Všetci sme dostali odznaky 

“Donovaly 2018“. Cez lyžiarsky sme si skúsili slalom, zlyžovanie strmých a dlhých kopcov.               

 

T. Michelíková 7.C 

 

 

Postrehy ôsmakov z lyžiarskeho výcviku v Jasnej 

 

Na lyžiarskom, tu je sranda, 

všetci sme tu jedna banda. 

Na svahu vždy stojíme 

a Jana sa bojíme.  

Jano si to pekne užil 

Chopkom si to dole pustil. 

Mobily nám nechcú dať, 

aby sme šli skoro spať. 

Lyžovanie to je špica,  

kým nepríde metelica. 

Potom z kopca každý letí 

ako vrece plné smetí. 

Na lanovku čakáš dlho, 

lebo ľudí je tam mnoho. 
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ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 

 


