
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia v planetáriu 

 
Jeden februárový piatok sme sa všetky štvrté ročníky 

vybrali do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. 

Učivo o vesmíre ma bavilo, a preto som sa na exkurziu veľmi 

tešila. Po krátkej ceste autobusom, ktorá mi mimochodom ubehla 

veľmi rýchlo, keďže sme si čas krátili hovorením si vtipov 

a rôznymi hrami, sme vystúpili pred bielou budovou s kupolou – 

cieľom našej výpravy – Planetáriom. Vo vnútri budovy už na nás 

čakal náš ujo sprievodca, ktorý nás zaviedol do veľkej miestnosti 

pripomínajúcej kino – Hviezdnej sály. Všetci sme sa usadili a naša 

cesta za hviezdami sa začala. Pomocou projektora sme na vlastné 

oči videli slnečnú sústavu, planéty, rôzne hviezdy a súhvezdia 

v ich celej vesmírnej kráse. Bolo to naozaj zaujímavé. Cítila som 

sa ako astronaut vo vesmíre. Po prezentácii nasledovala diskusia 

a ujo nám kládol vtipné otázky. Bolo to veľmi poučné. Jediné, čo 

sa nám bohužiaľ nepodarilo, bolo sledovať hviezdy 

ďalekohľadom. Mali sme zamračené počasie. Napriek tomu som si 

náš výlet užila aj s obľúbenou činnosťou – nákupom suvenírov. 

Linda Slobodová 4.A 

 

 

 

 

 

Marec - mesiac kníh 

 
Každý rok robíme k tomuto mesiacu aktivity v rámci tried a 1. 

stupňa. Aj tento rok sme robili čitateľský maratón, kde čítali postupne 

všetky deti knihu od Gabriely Futovej Nezblázni sa mamička. Niektorí 

žiaci navštívili verejnú knižnicu Mikuláša Kováča, iní zas našu školskú 

knižnicu. Tam sa dozvedeli ako si požičať knihu, ako ju listovať 

a starať sa o ňu. Naučili sa, kto je spisovateľ a ilustrátor a ako vzniká 

kniha. Pobádali sme deti, aby rozvíjali svoju fantáziu a písali. Písanie 

a vôbec váha umeleckého slova je i v tejto rýchlej a elektronickej dobe 

nepostrádateľná pre našu dušu. A pri tejto príležitosti som si spomenula 

na jednu krásnu prácu od minuloročného žiaka 4.A triedy Tobiasa 

Steinigera. Napísal - List od Mimozemšťana. Čítajte. 

 

 

Milí Tobias! 

Naša planéta sa volá X8329PLT333. Je vzdialená od Vašej asi tak tri svetelné roky. My na našej planéte 

máme aj lietajúce autá, rôzne prerobené všelijaké budovy a bazény - tie máme v podzemí. 

A ak nevieš, čo znamenajú tieto 4 slová: pracovitosť, disciplína, súťaživosť a čistota, tak Ti ich vysvetlím. 

PRACOVITOSŤ je to,  keď Marťan si zarába svoje marťanpeniaze, lebo je veľmi šikovný. 

DISCIPLÍNA znamená to, že Marťan neporušuje svoje marťanské pravidlá. 

SÚŤAŽIVOSŤ to je, keď sa Marťan snaží vyhrať cenu a jemu nestačí len raz, ale chce súťažiť o viacej cien 

ako Ty. 

ČISTOTU musíš dodržiavať, lebo ak nie, tak doma budeš mať kopu prachu, marťanpavučiny. 

Ďakujem, že si si to prečítal.  

                                                                                  Tvoj Edward 

 

Tak čo? Inšpirovalo vás to k písaniu? Možno ja vaša budúcnosť ukrytá v písaní niečoho pekného, 

zaujímavého. Tak zober do rúk pero a nie mobil!  

AČ 



Plavecký výcvik 
 

Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese 

rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja.  

V tomto školskom roku plavecký výcvik absolvovali žiaci 2. a 3. ročníka. V priebehu výcviku sa deti 

naučili adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na chrbte a 

na bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky, manipuláciu s plaveckými pomôckami a niektoré 

základné plavecké lokomócie vo vodnom prostredí. Pokročilí plavci sa venovali zdokonaľovaniu plaveckej 

techniky prsia, kraul a znak. 

Plavecký výcvik sa skončil odovzdávaním „mokrých vysvedčení“, ktoré je dôkazom toho, že žiaci 

zvládli plavecký výcvik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hravá atletika 
 

V decembri sme sa zúčastnili atletických pretekov na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde 

sme postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v marci. Svedomito sme sa na preteky pripravovali, 

trénovali sme preskok cez švihadlo, hod plnou loptou, prekážkovú dráhu „Formula“, skok do diaľky, šprint. 

Aj napriek tomu sa našli družstvá z iných škôl, ktoré dosiahli lepšie výsledky ako my. Nám to nevadilo. 

Super sme si zašportovali a našli sme si aj nových kamarátov. Už teraz sa tešíme na budúci rok, na preteky 

a reprezentáciu našej školy. 

 

Súťažiaci:   
 

Natália Gerö 

Sofia Bartková 

Linda Trnovská 

Sofia Ondíková 

Peter Surovec 

Richard Rosenberger 

Lukáš Lačný 

Peter Žiak 
 

 

 

 

 

 

Morena, Morena... 

Jednou z každoročných tradícií predveľkonočného obdobia je vynášanie Moreny. Ani tento rok nebol 

výnimkou. 

 Znovu sme sa tešili na prípravu, ale hlavne na sprievod k Hronu, kam Morenu hádžeme.  

Morena predstavuje zimu, s ktorou sa už chceme rozlúčiť a želáme si, aby prišla jar. Tento rok nám 

prialo aj počasie. Slniečko akoby tiež už chcelo viac a viac hriať, prebúdzať prírodu k životu a spievať  „Do 

bariny, do bariny...“. Touto riekankou sa totiž lúčime s Morenou a po zapálení ju hodíme do vody. Nech ide 

preč a s ňou aj zimné obdobie. 

 Ahoj JAR! Už sme sa Ťa nevedeli dočkať... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návšteva knižnice 

Opäť nastal čas, kedy žiaci 1. stupňa zavítali do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na ulici 29. 

augusta. Priestory mestskej knižnice sa v tento deň stávajú netradičnou hodinou čítania, ktorá mala  pre 

druhákov názov „Batoh plný rozprávok“. Pracovníčka knižnice prostredníctvom  hádaniek, ilustrácií 

a premietaním filmu pripomenula školákom tvorbu najznámejšieho zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. 

Bola milo prekvapená, koľko kníh už druháci prečítali, ale hlavne ju potešilo, že žiaci čítajú s veľkou 

radosťou a záujmom. Za odmenu, že boli šikovní, si vymaľovali obrázok s obľúbenou rozprávkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darček pre našu Zem     Naša Zem 
 

Zem je krásne zelená,      Mám rada matku Zem, 

ako ruža červená,      starať sa o ňu naozaj chcem. 

preto si ju chránime      Nehádžte na zem odpadky! 

a aj veľmi vážime.      Vážme si dary od matky! 

        Aj skutočnú mamu len jednu máme, 

Deň Zeme je sviatok krásny,     čo potrebujeme, len od nej dostávame. 

darujme mu riadky v básni.     Inú planétu nemáme, 

   (Sofia Klimentová, 4.B)  inde sa neodsťahujeme... 

(Aneta Šípková, 4.B) 

 

Plody v záhrade 

 

Keď slniečko zasvieti z jari, 

vykvitne nám púčik malý. 

Z púčika sa kvietok stane, 

až sú kvetmi obsypané stráne. 

 

A je tu dlhý čas zretia, 

až sa plod urobí z kvietia. 

To potom bude odmena! 

Sladká, chutná, červená...

(Aneta Šípková, 4.B) 



DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A ZÁPIS 

Na konci mesiaca marec, 27.3. sa u nás v škole uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. 

Počas tohto dňa sa škôlkari a ich rodičia dozvedeli o našej základnej škole veľa zaujímavých informácií. 

Predškoláci si mohli v sprievode svojich rodičov, či starých rodičov prezrieť priestory školy, ale aj navštíviť 

žiakov v triedach počas vyučovania. U prvákov videli, ako sa dá zábavným spôsobom učiť matematika, 

čítanie aj písanie... V telocvični zase pozorne sledovali, čo všetko 

z gymnastiky ovládajú naši štvrtáci. V počítačovej učebni sa pridali ku 

tretiakom a vyskúšali si s nimi prácu na počítači. Veríme, že sa im u nás 

v škole páčilo, o čom svedčí aj to, že prišli k nám aj na zápis. 

ZÁPIS do prvého ročníka sa konal 10. – 11. apríla. Budúcich 

prvákov privítali pani učiteľky, ktoré sa s nimi najskôr trošku porozprávali. 

O chvíľočku už detičky usilovne pracovali a presviedčali pani učiteľky 

o tom, že už naozaj patria do školy. Zo zápisu odchádzali s úsmevom na 

tvárach a s darčekom v ruke. Veľmi sa tešíme, že si vybrali práve našu školu 

a stretneme sa s nimi v septembri. 

 

 

 

Poštové múzeum 

V jeden aprílový deň sme všetci druháci boli na exkurzii v poštovom múzeu. V múzeu nás privítala 

veľmi milá teta, ktorá nás oboznámila s históriou slovenskej pošty. Videli sme rôzne poštárske uniformy, 

koče, trezory, pečiatky, poštové známky, listy, 

poštové schránky, váhy a iné zaujímavosti.  

Potom sme navštívili Detskú poštu, kde sme 

si vyskúšali prácu poštárov za funkčnou listovou 

priehradkou. Na pohľadnicu sme si nalepili známku 

a opečiatkovali ju. Práca poštárov je naozaj 

náročná. Videli sme aj video o práci 

poštárov, výrobe poštových známok a správnom 

vypisovaní poštových zásielok.  

Plní nových dojmov a zážitkov sme sa 

vrátili späť do školy.  

 

Druháci 

 

 

 

 

Deň mlieka 
 

V mesiaci máj sa v našom ŠKD tradične konal Deň mlieka. 

Popoludnie sme strávili pri tomto zdravom nápoji, deti si pochutnali 

na jogurtoch, mliečnych kokteiloch s ovocím a nechýbala ani 

lahodná smotanová torta, ktorú pripravili malí prváčikovia, takmer 

bez pomoci nás dospelákov. Do torty pridávali ovocie, ktoré sami 

doniesli a na chvíľku sa z nich stali ozajstní cukrári a pekári. A takto 

vyzerá finálna verzia lahodnej smotanovej torty. 

 

VŠ 



Farebný týždeň 
 

V máji sa v našom ŠKD konal Farebný týždeň. Každý deň sme do školy 

prišli oblečení v iných farbách. Bolo to skutočne veľmi zábavné! 

V pondelok to bola červená, v utorok zelená, v stredu žltá, vo štvrtok modrá 

a v piatok oranžová farba. Aj naše pani vychovávateľky boli farebné. Na konci 

týždňa sme vyhodnotili, ktoré oddelenie bolo najfarebnejšie a najlepšie sa mu počas 

týždňa vodilo. Všetci získali odmeny za skvelú prácu a úžasný veselý farebný 

zážitok. 

O rok si túto udalosť určite zopakujeme znovu!  

 

ŠKD 

 

 

 

Kolobežkovanie v parku 
 

V jedno štvrtkové poobedie sme sa vybrali do parku 

neďaleko našej školy, kde sme otestovali školské kolobežky. 

Cesta tam bola náročná, nakoľko sme so sebou niesli naše 

dvojkolesové tátoše, no o to viac sme si to užili. 

V blízkosti dráhy na kolobežkovanie sme sa zahrali na 

zábavnom ihrisku pre deti. Lozili sme po preliezkach, hojdali sa 

na hojdačkách a chlapci si zahrali futbal. 

S deťmi sme sa zhodli na tom, že takýto výlet nás veľmi 

obohatil a kolobežkovať sa určite prídeme aj ďalší mesiac. Veď 

pohyb na čerstvom vzduchu je to najlepšie! 

 

1.C a 2.B 

 

 

 

Turčianske Teplice – dopravné ihrisko 
       

            V  máji plní očakávania sa stretli žiaci prvých a druhých ročníkov ráno v škole. Prišiel po nás o 8:00 

ráno autobus a mohli sme ísť do Turčianskych Teplíc na dopravné ihrisko. Najprv si žiaci mysleli, že to 

bude malé ihrisko plné nudy. Ale keď tam prišli, uvideli ihrisko plné križovatiek, dopravných značiek, 

semaforov a ostrovčekov, prekvapilo ich, že to bolo ako na ozajstnej ceste. Keď sa nadesiatovali, dostali 

presné inštrukcie a išli sa bicyklovať. Tí, ktorí sa nevedeli bicyklovať, dostali kolobežky. Museli  

rešpektovať dopravné značky a dopravné predpisy. Kto urobil dopravný priestupok, stal sa chodcom. Nikto 

zo žiakov  nechcel chodiť pešo – robiť chodcu, preto dávali veľký pozor, aby neurobili priestupok. Ešte ich 

čakala trieda plná stoličiek a mohli si začať opakovať dopravné 

značky. 

           Pred odchodom sme sa najedli a rozprávali sa o skvelých 

zážitkoch. Cestou 

domov sme si spievali 

a  tak nám čas ubehol 

rýchlejšie. Na výlete 

bolo super! Chceli by 

sme ísť tam aj na 

budúci rok.                                           

 

 

 



Návšteva včelára 

 

Druháci sa na hodinách prvouky učili o spoločenstve včiel. 

S radosťou sme preto privítali ponuku Agátkinho starkého –včelára, 

že nám príde o včielkach porozprávať viac, ako sme sa dozvedeli 

v učebnici. Ujo včelár deťom pútavo porozprával rôzne zaujímavosti 

zo života včiel. Zoznámil ich s pomôckami potrebnými pre svoju 

prácu. Priniesol si úľ, plásty, včelársku kuklu a tiež mali deti 

možnosť vidieť fotky, ako sa získava med.  Trpezlivo odpovedal na 

zvedavé otázky detí. Ďakujeme.   

 

 

 

 

 

Výmena kníh 
 

Každému žiakovi sa doma povaľovala aspoň 

jedna prečítaná detská knižka, ktorú bol ochotný 

vymeniť za novú, plnú nepoznaných príbehov. 

Takýmto spôsobom prebiehala v ŠKD výmena 

kníh. Našim cieľom bolo podporiť u žiakov vzťah 

k čítaniu, rovnako ako objaviť ďalšie zaujímavé publikácie.  
 

 

 

 

 

Karneval 

 
V našom ŠKD prebiehal Deň detí zábavným spôsobom. Najprv sme zápasili v rôznych športových 

disciplínach, neskôr sme hľadali poklad ukrytý na našom školskom dvore a potom sme sa veselo vyšantili na 

karnevalovej zábave. Hlavnou témou boli Šmolkovia.  

Do karnevalu sa zapojili aj naše pani vychovávateľky. Rozdávali sme ceny za najlepšie masky 

a ohodnotené mnohými hodnotnými cenami boli aj jednotlivé oddelenia v našom školskom klube detí.  

Veríme, že si niečo podobné zopakujeme aj na budúci rok, lebo popoludňajšie podujatie sa všetkým 

veľmi páčilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rumcajs 

 
Jedného krásneho letného dňa sme všetci žiaci 1.stupňa išli do divadla. 

Bolo to pri príležitosti MDD. Predstavenie sa nám veľmi páčilo. Boli sme 

prekvapení, že to bolo také smiešne. Príbeh bol o Rumcajsovi, ktorý šil obuv, akú 

si kto prial. Ibaže jedného dňa prišiel starosta Veľažere a Rumcajs mu nevedel ušiť 

topánky, lebo mal velikánsku nohu. Rumcajsa dali do väzenia kvôli tomu, že 

starostovi neušil topánky aké chcel. Ale vo väzení Rumcajs našiel knihu, v ktorej 

bol návod ako má ujsť. A tak jedného dňa ušiel. Roky sa túlal po lese až jedného krásneho dňa našiel tú 

pravú nevestu Manku. Oženil sa a rozprávky bol koniec. Už teraz sa tešíme na ďalšie vtipné predstavenie, 

ktoré si pre nás herci pripravia.                                                                              

 

Vystupovali: Rumcajs, Manka (nevesta), Pišta (policajt), starosta 

N. Fodorová, E. Trokšiarová 3.C 

 

 

 

 

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ 

 
Po víťazstve v okresnom kole sa naše dievčatá zúčastnili 

krajského kola v basketbale žiačok základných škôl. Krajské 

kolo sa uskutočnilo vo Zvolene 13. marca 2018, kde sa naše 

družstvo stretlo s ďalšími piatimi úspešnými školami. Aj 

napriek tomu, že pre zdravotné problémy najúspešnejšej 

hráčky, sme neboli v kompletnej zostave, a tiež počiatočnej 

smole, keď sa naša vynikajúca hráčka zranila, dievčatá podali 

vynikajúci výkon. Naše družstvo sa umiestnilo na peknom 3. 

mieste. 

 

 

 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 

 
Vo februári sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže VESMÍR 

OČAMI DETÍ. Najkrajšie práce postúpili do okresného kola. V okresnom 

kole  sa úspešne umiestnila a do celoslovenského kola postúpila práca Júlie 

Laubertovej zo 6.C triedy. Víťazke blahoželáme.  

 

 

 

 

Výtvarná súťaž „Kamufláž v prírode“ 

 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici organizovalo krajskú výtvarnú súťaž pod názvom 

„Kamufláž v prírode“. Súťaž je súčasťou pripravovanej výstavy Kamufláž, ktorá prebieha v Tihányiovskom 

kaštieli. Súťaž bola zameraná na zobrazenie našich pôvodných druhov živočíchov (stavovcov aj 

bezstavovcov), ktoré svojim sfarbením pripomínajú okolie, v ktorom žijú alebo oddychujú. Spomedzi 

veľkého množstva zapojených škôl sa úspešne umiestnili žiaci našej školy  

Juraj Laubert na 2. mieste 

a Júlia Laubertová na 3. mieste. 



Stretnutie s dôchodcami 

 
Krásna tradícia „našej“ školy zapustila silné korene. Každoročne prichádzajú bývalí zamestnanci - 

dôchodcovia, aby si oživili svoje spomienky v spoločnosti terajších pracovníkov školy. Stretnutie otvoril 

pán riaditeľ Peter Zlevský. Pozdravil všetkých, zvlášť „okrúhlych“ jubilantov. Nechýbalo  pohostenie, tiež 

tradične výborné pre našu školskú kuchyňu. Nesklamal ani ďalší program, ktorý pripravili žiaci v telocvični 

a vrcholom všetkého bola obhliadka vynovenej školy. Neobdivovali sme bývalý, tzv. školnícky byt, ale 

vynovené priestory s novým športovým zariadením. Napriek našim pribúdajúcim rôčkom sme trošku 

závideli, že sme túto parádu nemali v čase nášho aktívneho pôsobenia. Darmo, meníme sa my, naša škola i 

spôsob práce. Veríme však, že krásne zvyky sa nezmenia, preto sa tešíme na ďalšie nové stretnutia a za 

krásne chvíle ďakujeme.  

                                                                                Za všetkých dôchodcov Mgr. Miroslava Cibuľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEŇ FYZIKY 

 
Deň fyziky je dňom, kedy ukazuje fyzika svoje kúzla. V tento deň sme si aj my pripravili pre deti 

fyzikálne čary. Mohli tu nájsť mnoho vecí, ako napr. ponorku vyrobenú z PET fľaše, dve knihy, ktoré od 

seba nikto neoddelí, autíčka pohybujúce sa na magnet, alebo telefón z plastových pohárikov a nitky. Skoro 

všetky tieto zaujímavé hračky sme vyrábali my, na krúžku fyziky. Tento deň je jedným z najlepších dní 

v školskom roku. Všetkým nám sa to veľmi páčilo a sme veľmi radi, že sme sa mohli do dňa fyziky zapojiť. 

 

Viktória Markovičová 7.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympijský festival detí a mládeže 

 
Naša škola sa opäť stala dejiskom športujúcej mládeže. Tak ako každý rok náš športový areál ožil 

tradičnou športovou udalosťou- Olympijským festivalom detí a mládeže, ktorú organizuje mesto Banská 

Bystrica v spolupráci so Základnou školou Golianova. Po úvodnom ceremoniáli, príhovore pána riaditeľa 

a zástupcu mesta slávnostne otvorila tento ročník olympijská víťazka Nasťa Kuzminová. Žiaci súťažili 

v atletických disciplínach, vybíjanej, basketbale, futbale a florbale. 

 

Medaily si zo stupienka víťazov odniesli: 

 

L. Paliderová – 1. miesto beh 60 m 

S. Petrovičová – 2. miesto beh 60m 

L. Baculíková - 2. miesto beh 800 m 

P. Šunová – 1. miesto skok do diaľky 

K. Králiková – 2. miesto skok do diaľky 

A. Brodňanský, R. Brodňanský, P. Šunová, S. Petrovičová – 2. miesto štafetový beh 

Basketbal dievčatá – 1. miesto (P. Šunová, V. Malovcová, Š. Gregorová, K. Králiková, A. 

Jančovičová, M. Mravíková, E. Durajová)
 

 

 



Exkurzia Orava 

 
Ako každý vie, všetky školské výlety a exkurzie sú super. Nezáleží na tom kam sa ide, veď už len ten 

autobus má niečo „ do seba.“ 

18.5. sme sa vybrali na exkurziu do Dolného Kubína a na Oravský hrad. Keď sme dorazili do Múzea 

P.O.Hviezdoslava, už nás čakala pani sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala všetko o živote spisovateľa 

a previedla nás celým múzeom. 

Potom sme sa presunuli na Oravský hrad. Vyšli sme do mierneho kopca a dostali sme sa k hradnej bráne. 

Pani čo nás sprevádzala, nám rozprávala veľa zaujímavých vecí. Napríklad nám povedala legendu o Bielej 

panej, ktorej sa vždy pri vstupe do komnaty treba pekne pozdraviť. 

Na záver nás čakala už len cesta domov. Všetci sme si exkurziu veľmi užili. Veď už len to, že to bol ďalší 

spoločný výlet, nás potešilo. 

H. Račáková 8.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnosti Liptova 
 

Dňa 24.5. sme sa vydali na exkurziu do Liptovského Mikuláša. Presunuli sme sa do časti Závažná 

Poruba do domu Milana Rúfusa. Keď sme sa dozvedeli niečo o jeho detstve a rodine, pustili nám video, kde 

Milan Rúfus prednášal básne Sviatok, Mamin mrežovník a Poďakovanie za kolísku. Potom sme sa presunuli 

na Ulicu Vrbica do niekdajšieho samostatného mesta. Tam bol dom Martina Rázusa. Dom sa skladá z troch 

častí, prvá najstaršia je úplne vzadu, tam Rázusovci bývali. Keď ich bolo viac, pristavili strednú časť. V 

prednej časti nikdy nebývali, len ju prenajímali, tam sa aj nachádzajú poličky kníh. Jedna patrí Milanovi 

druhá Márii Rázusovej. Jedna dokonca patrí aj nášmu sprievodcovi, ktorý je tiež spisovateľ. Nakoniec sme 

sa zastavili v McDonalde na obed. Domov sme sa vracali so skvelými zážitkami. 

A. Sochanová V.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Londýn a Amsterdam 

 
Na exkurziu sme odchádzali v sobotu 2.6. spred školy. Prechádzali sme cez rôzne štáty až do 

Amsterdamu. Boli tam zaujímavé pamiatky. V Amsterdame sa mi najviac páčilo Múzeum voskových 

figurín MadameTussauds a plavba na lodi. Keď sa zotmelo, vyrazili sme do hotela v Belgicku, kde bolo 

veľmi pekne a útulne. Ráno sme si dali výborné raňajky. Po raňajkách sme autobusom išli na trajekt, najskôr 

sme museli prejsť pasovou kontrolou. Trajekt je veľká loď, kde sú aj obchody, mohli sme sa tam najesť 

a pozrieť si palubu, z ktorej bol nádherný výhľad. Trajektom sme sa presunuli do Anglicka. V Anglicku ma 

prekvapilo toľko odlišností, ako napríklad autá jazdili na opačnej strane, volant mali na pravej strane a sú 

tam aj prísnejšie pravidlá. Na ceste do kempu sme sa zastavili v malom mestečku Rochester. Všetko tam 

bolo v staršom štýle, čo sa mi veľmi páčilo. Kemp bol tiež veľmi pekný. Bývali sme v mobilných domoch, 

ktoré boli moderné. Večer sme sa prechádzali popri moria sledovali západ slnka. Ráno sme vyrazili do 

Londýna. Mesto je naozaj nádherné. Najviac sa mi páčilo Londýnske oko a 4D kino. Samozrejme som sa 

tešila na nákupy, aj keď pre nás to bolo pomerne drahé. Prechádzali sme aj cez najkrajší park v Londýne, 

ktorý bol naozaj veľmi pekný. Mali sme dva dni na prehliadku mesta. Pre mňa to bol síce krátky čas, ale 

stihli sme skoro všetko. Londýn je naozaj nádherné mesto. Domov sme prechádzali tunelom La Manche, 

ktorý bol pod morom. Tento výlet sa mi veľmi páčil.    

L. Krnáčová VII.C      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slávik Golianky 2018 

26. apríla 2018 od ôsmej hodiny ráno sa v priestoroch školy uskutočnilo 

školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018, ktorého sa zúčastnilo 46 žiačok 

a žiakov Golianky.  

Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. (prvý, druhý a tretí ročník), 2. (štvrtý, 

piaty a šiesty ročník) a 3. (siedmy a ôsmy ročník). Porotkyňami boli pani 

učiteľky Kristofová, Boboňová, Kýbová a Lenková. 

Rozhodovanie bolo ťažké, ale nakoniec sa im podarilo vybrať tých najlepších spevákov a speváčky, 

ktoré na našej škole máme. Víťazom gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za skvelú atmosféru. 

 

Víťazi: 

1. KATEGÓRIA 

1. miesto Maruška Babčanová 3.C; 

2. miesto Nina Stanová 1.C; 

3. miesto Laura Hanusová 3.B a Bianka Ľuptáková 2.A. 

 

2. KATEGÓRIA 

1. miesto Michal Donoval 6.A 

2. miesto Lukáš Mak 5.C 

3. miesto Ema Molitorisová 5.C 

 

3. KATEGÓRIA 

1. miesto Karin Róthová 8.D 

2. miesto Rebeka Bírešová 7.B 

3. miesto Veronika Kostúrová 8.D 

 

 

Okresné kolo 

Dňa 9. mája 2018 sa v priestoroch Základnej 

umeleckej školy Róberta Tatára uskutočnilo okresné 

kolo Slávika Slovenska 2018. Zúčastnilo sa ho 32 

súťažiacich z celého banskobystrického okresu. Našu 

školu reprezentovali Maruška Babčanová 3.C, Michal 

Donoval  6.A a Karin Róthová 8.D. Napriek tomu, že sa 

neumiestnili na prvých priečkach, im ďakujeme, že 

reprezentovali Golianku a šírili jej dobré meno aj mimo 

športových ihrísk. 

 

 

 



Ročníkový projekt 

 
Tento školský rok, na Medzinárodný Deň detí, sa naša škola premenila na zaujímavé a netradičné 

miesto. Aj tentokrát sme sa my, deviataci, spolu s pani učiteľkami a pánmi učiteľmi podieľali na tvorbe 

Ročníkového projektu. Tohtoročná téma mala názov Krížom – krážom predmetmi. Našich mladších 

spolužiakov sme previedli rôznymi stanovišťami, kde si zasúťažili a niečo nové sa aj naučili. Mňa 

a niekoľkých mojich spolužiakov ste mohli  vidieť na stanovišti Slovenčina naša každodenná. Snažili sme sa 

vám v našom spravodajstve ukázať mnoho zaujímavostí. Zistili ste, že slovenčina bola v roku 2008 

vyhlásená za najťažší jazyk sveta. Otestovali ste si, ako dobre ovládate náš materinský jazyk. Dozvedeli ste 

sa, ako dopadol tohtoročný Monitor. Oboznámili sme vás s kodifikáciou spisovného jazyka a prezreli ste si 

naše referáty o obľúbených knihách. Veríme, že vás naše stanovište zaujalo, niečo naučilo a prípadne 

zabavilo. A aké boli pocity nás, deviatakov? Aj my sme sa pri tvorbe dozvedeli nové veci a sme radi, že 

všetko dobre dopadlo. Cieľom každého Ročníkového projektu je priniesť našim pokračovateľom nové 

poznatky a odovzdať nejaké posolstvo. A myslíme si, že sa nám to podarilo.  

Sára Gregorová, IX.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučme deti športovať 

 
17. júna sa konal 4. ročník zaujímavej 

športovej akcie na podporu detí trpiacich detskou 

mozgovou obrnou (DMO). Aj v tento deň sa 

v športovom areáli našej základnej školy zišlo veľké 

množstvo vynikajúcich športových osobností, ktoré 

prišli podporiť túto akciu. Deti sa nielen stretli so 

svojimi športovými idolmi, ale mohli aj absolvovať 

rôzne aktivity a otestovať si hravou formou svoje 

telesné schopnosti. Po absolvovaní jednotlivých 

disciplín ich čakala v cieli sladká odmena a diplom. 

Tí šťastnejší si odniesli domov aj hodnotné ceny 

z tomboly. Všetci ale odišli spokojní, obohatení 

o nové zážitky a dobrým pocitom, že svojou troškou 

prispeli na dobrú vec. Vyzbierané peniaze boli 

venované OZ NOŽIČKA a OZ PONS. 
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