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Slovo na úvod 

 

Ahojte milí naši čitatelia, prispievatelia, spolužiaci. 

Podarilo sa nám zostaviť posledné predprázdninové číslo, 

čomu sa veľmi tešíme. Udalostí a aktivít bolo v škole opäť 

neúrekom a vy si  o všetkom, čo sa udialo, môžete prečítať na 

ďalších stránkach No32. Kamaráti z prvého stupňa obohatili 

časopis množstvom krásnych letných výtvarných prác, nájdete 

aj  literárnu tvorbu žiakov 2. stupňa a aj niečo tvorivé pre vás. 

V mene našej redakčnej rady chceme zaželať všetkým 

učiteľom a deťom krásne letné prázdniny, hlavne načerpajte 

veľa síl,  oddychujte, užívajte si leto, slnko a relaxujte. 

Tešíme sa na všetkých v septembri. 

A nezabudnite si pribaliť na cestu k moru, na chalupu, či 

k starým rodičom naše letné vydanie. 
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Deň otvorených dverí 
Počas dňa otvorených dverí 

privítala dopoludnia ZŠ 

Sitnianska, tak ako každý rok, 

malých predškolákov z 

materských škôl zo sídliska 

Sásová – Rudlová. Pozvanie 

prijali už začiatkom roka, 

odkedy im chodili žiaci 

prvého stupňa čítavať do 

materských škôl historické 

rozprávočky.  

S historickými zaujímavosťami sa stretli aj 20. marca, keď sa otvorili 

brány základnej školy pre verejnosť. Hneď vo vestibule ich zaujala 

kováčska dielňa, alchymista so svojimi kúzlami a divadelno-šermiarska 

skupina Tres Companeros. So svojím predstavením „Klenoty Slovenska“ 

nás preniesli do doby minulej, kedy našej krajine vládol kráľ, ktorý náhle 

ochorel. Škôlkari dostali možnosť stať sa rytiermi, aby mohli zachrániť 

panovníka. Učili sa obratnosti, rýchlosti, zlepšovali svoju silu v 

preťahovaní lanom, trénovali trpezlivosť a naučili sa držať meč. Každý 

bojovník musí byť nielen obratný a silný, ale aj múdry. Tieto schopnosti 

zdokonaľovali v prváckych triedach, kde už boli pre nich pripravené 

matematické a vedomostné hlavolamy na interaktívnej tabuli. Spolu 

s pani učiteľkami zisťovali, čo patrí do triedy a 

čo do školskej aktovky, naučili sa s našimi 

najmladšími žiakmi riekanky a v príbehu 

o trpaslíkoch riešili číselné rébusy. Keďže 

všetko prekonali s ľahkosťou, popoludní prišli 

aj so svojimi rodičmi na pokračovanie 

divadelného predstavenia, aby sa dozvedeli, 

ako to celé dopadlo. V priebehu dňa 

otvorených dverí malí predškoláci zistili, že 

zvládli všetky zadané úlohy, a tak sa už môžu 

tešiť na blížiaci sa zápis do 1. ročníka. 
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Deň Zeme    
Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, čím sa snažíme ukázať 

všetkým vekovým kategóriám krehkosť a zraniteľnosť našej planéty.  

Na tento dôležitý deň upozornila 25. apríla aj ZŠ Sitnianska, ktorá 

zorganizovala netradičné  enviro aktivity pre celú školu. Mladší i starší 

žiaci mali možnosť vidieť a vyskúšať si, ako sa z nepotrebného 

a odpadového textilu stane originálny kúsok. Na výrobu im stačili iba 

staršie tričká alebo látky. Svedomito 

strihali, viazali, kreslili, farbili a 

vytvorili „staronové“ tašky či 

podložky. Svoje zručnosti ďalej 

uplatnili v rámci výchovného 

koncertu, kde s pomocou 

rozprávkových postavičiek triedili 

rozličné druhy odpadu. 

V popoludňajších hodinách sa do 

dobrovoľníckej akcie zapojili 

rodičia, počas ktorej spoločne 

s učiteľmi skrášľovali priestory 

v interiéri aj exteriéri. Maľovali 

steny, natierali plot pred budovou, 

čistili okolie a presádzali kvety. 

Okrem rodičov pomohla i 

organizácia ZAaRES, keď v rámci možností poskytla materiálnu 

a prostredníctvom dvoch zamestnancov i odbornú pomoc pri úprave 

kvetov. Samozrejme v týždni prebiehal aj zber starého papiera 

a kartónov.  

Odkaz zachovania našej planéty pre budúce generácie šírila ZŠ 

Sitnianska medzi deťmi, ale i dospelými.  Je už len na nás ostatných, aby 

sme si uvedomili, že budúcnosť Zeme je v našich rukách. 
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Návšteva SHMÚ 
Dňa 22. marca 2019 sme sa my žiaci 7. A, 

7. B zúčastnili dňa otvorených dverí 

s Slovenskom hydrometeorologickom 

ústave (SHMÚ). Prvá časť besedy 

pozostávala z ukážky meteorologickej 

záhradky. Videli sme rôzne prístroje 

a zariadenia, ktoré merali napríklad stav 

čistoty ovzdušia, vlhkosť vzduchu, zrážky, 

teplotu vzduchu, rýchlosť vetra a iné. Toto 

všetko nám ochotne vysvetlili a ukázali 

zamestnanci SHMÚ. Potom sme sa 

presunuli do vnútra budovy a taktiež do 

ďalšej časti programu – k prezentáciám 

o tornádach, snehu, krúpach a povodniach. 

Mali sme možnosť vidieť tornádo, ktoré bolo 

natočené na Slovensku, najväčšie krúpy, ako sa meria výška snehu a ako 

najvyššie sa dostala voda v Banskej Bystrici. Ukázali nám vodné nádrže 

a toky na Slovensku. Posledným bodom nášho programu bol film o vode 

a zvieratách, ktoré v nej žijú, ale aj iné rôzne zaujímavosti.  

Besedu sme si všetci užili, našej skupinke sa najviac páčila 

meteorologická záhradka a prezentácia o tornáde. Pani učiteľky nám 

pripravili aktivity k tomu, čo sme videli. Nakoniec by sme sa chceli ešte 

poďakovať pani učiteľkám M. Stachovej a M. Odrobiňákovej, že s nami 

išli a že to 

s nami zvládli.  

Ďakujeme, 

vaša  

7. A a 7. B.               

Viki, 7. A 
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Budúcnosť planéty je    

v tvojich rukách 
Šiestaci, štvrtáci a tretiaci sa 

zúčastnili tohtoročného 

Ekotopfilmu. Ide o sériu 

environmentálne 

orientovaných aktivít 

a premietanie filmov 

s tematikou ochrany našej 

planéty, ktoré sa tento rok nieslo s podtitulom „Zmeníme planétu alebo 

seba?“ Stephen Hawking povedal: „Ak chce ľudstvo prežiť, malo by 

opustiť Zem do 100 rokov a nájsť inú planétu, ktorú bude nazývať 

domovom.“ Znečisťovanie morí, narastajúce množstvo odpadu, činnosť 

človeka, výrub lesov a mnohé iné majú obrovský dopad na celú planétu. 

Mali sme možnosť vidieť zaujímavé dokumenty, podnecujúce 

k zamysleniu nad ľudským správaním k svojmu okoliu a prostrediu.  

Žiakov zaujal aj proces vytvorenia a spracovania filmov, svoje znalosti 

o eko-problémoch si overili v kvízových úlohách. Je nevyhnutné 

podporovať vzdelávanie v tejto oblasti, zároveň je dôležité, aby sme 

rozvíjali zodpovedný prístup k ochrane planéty a mysleli na našu 

budúcnosť, 

pretože tú 

máme vo 

svojich 

rukách len 

my sami.   
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Exkurzia do zážitkového 

Múzea máp 
 

Naše triedy 5. A, 5. B navštívili 27. mája 2019 zážitkové Slovenské 

múzeum máp v Kynceľovej. Múzeum ponúka možnosť spoznať mapy 

pochádzajúce z rôzneho historického obdobia. Žiakov zoznamuje 

s tradičnými i modernými postupmi tvorby máp, kde si môžu vyskúšať 

prácu kartografa. Múzeum máp je jedinečné, pretože sa v ňom ako 

v jedinom múzeu na Slovensku využívajú moderné digitálne technológie 

na interaktívnom modeli krajiny s pieskom, ktorý sa dá vlastnoručne 

meniť. Ako hodnotia exkurziu naši žiaci?  

„Dozvedeli sme sa 

množstvo 

zaujímavostí 

o mapách. Z piesku 

sme vytvárali model 

krajiny, tušom sme 

obkresľovali mapu, 

aj ju opravovali. 

Videli sme originál 

mapu od slovenského 

kartografa Samuela 

Mikovíniho, bola tam 

aj mapa, ktorú 

používal Krištof Kolumbus (Ptolemaiova mapa), ten však nevedel, že 

nepoužíva mapu celého sveta. Obom triedam sa exkurzia páčila, bolo to 

veľmi zaujímavé. Dokonca sme vytvárali aj digitálne mapy a zúčastnili 

sa súťaže o najkrajšiu mapu okolia školy.“     Rišo, V. B  

„V múzeu sa mi páčila práca s pieskom. Celá trieda sme robili veľký 

projekt. Hľadali sme informácie na počítači a kreslili mapy tušom.“  

        Lívia, V. A 
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„Múzeum sa mi páčilo, 

lebo tam boli veľmi 

staré mapy. Kreslili 

sme školu, hrali sme sa 

s pieskom. Pre mňa 

bolo najzaujímavejšie 

vytvárať mapu na 

počítači. Zážitok by 

som si zopakovala, 

pretože to bolo 

vynikajúce.“         

           Simonka, V. B 

„Mne sa najviac páčil piesok. Spravili sme z neho sopku a na vrchu bola 

voda. Dole boli ostrovy. Keď sme položili ruku ponad nejaké miesto, 

začalo tam pršať. Pačilo sa mi aj to, že sme na počítači doplňovali 

rozličné predmety, napríklad autobusovú zastávku. Videli sme aj model 

vymysleného mesta, ale aj Tatier.“      

 Bruno, V. B 

„V múzeu sa mi páčilo písanie tušom, 

hranie s pieskom, vytváranie si mapy 

na počítači a kreslenie mapy našej 

školy. Páčila sa mi sprievodkyňa, 

povedala nám veľa nového.“    

 Emma, V.A 
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Dejepisná exkurzia 
 

Žiaci našej školy sa 28.5. 2019 zúčastnili 

exkurzie po pamätných miestach nášho 

regiónu. Exkurziu dostali ako odmenu za 

výborné umiestnenie v okresnom kole 

dejepisnej olympiády a dejepisnej súťaže 

„Medzníky druhej svetovej vojny“.  

Pripomenuli sme si históriu obcí Ostrý 

Grúň a Kľak, ktoré boli vypálené počas 

SNP za pomoc partizánskym skupinám 

a položili kvety na znak úcty k pamätníku 

umučených obyvateľov nemeckými 

vojakmi.   
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Na dopravnom ihrisku 
 

Na konci júna sa žiaci prvého stupňa spolu so svojimi pani 

učiteľkami vybrali na dopravné ihrisko. Jazdili na bicykloch či 

kolobežkách ako riadni účastníci dopravnej premávky. 

Spoznávali zvislé a vodorovné dopravné značky a naučili sa ako 

sa spávajú chodci, či cyklisti. Bola to veľká zábava a svoje 

nadobudnuté vedomosti a zručnosti vyskúšajú počas letných 

prázdnin na bicykli či kolobežke. 
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Ako sa tvorí kniha? 
 

V máji prváci vo svojich triedach privítali návštevu 

z kníhkupectva Martinus. Zábavnou formou sa oboznámili s tým, 

ako sa kniha vyrába, kto všetko sa pri jej výrobe zúčastňuje a ako 

putuje do obchodu s knihami. Spoločne si vytvorili plagát 

o živote knihy a jej ceste od spisovateľa až na pulty 

kníhkupectiev. Najviac sa žiakom páčilo to, že si mohli 

prelistovať rôzne knihy a kúsok z nich prečítať 
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Nie je hračka byť hračkou 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké je to byť 

hračkou? Všade vás nosia, naťahujú uši, ťahajú za 

chvost, zaspávajú s vami, plačú alebo sa smejú. 

O tom, že život hračiek nie je jednoduchý sme sa 

presvedčili v Bábkovom divadle na Rázcestí 

v Banskej Bystrici, ktoré usporiadalo 30.mája pre 

všetkých našich žiakov tretieho ročníka generálku 

nového divadelného predstavenia s názvom 

Zamatový zajačik.  

Dielo je adaptáciou knižky americkej autorky 

britského pôvodu Margery Williams Bianco, 

publikovanej v roku 1922 s názvom The 

Velveteen Rabit (Zamatový zajačik). Autorka sa 

hneď po jej napísaní stala svetoznámou a kniha americkým bestsellerom. 

Dodnes sa hráva 

v mnohých divadlách 

pre deti v USA a dožila 

sa rôznorodých 

filmových i televíznych 

spracovaní, dokonca 

vznikol podľa nej aj 

muzikál.  

Zamatový zajačik 

rozpráva príbeh o tom, 

ako sa hračky stanú 

skutočnými a prežívajú 

ľudské emócie. Malému 

plyšovému zajačikovi sa 

splní sen.  
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V prenesenom význame je to láskavý príbeh o tom, čo znamená mať 

niekoho rád. Aké je dôležité ľúbiť a snívať.  

Deťom sa divadelná hra veľmi páčila a všetky pani učiteľky 3. ročníka  

sa zhodli na tom, že je potrebné v našich končinách upozorňovať na 

neznáme diela literatúry pre deti. Domnievame sa, že je potrebné 

prinášať dnešným deťom takéto príbehy, v ktorých stretnú odlišných 

hrdinov, než obyčajne vidia v médiách a na sociálnych sieťach. Príbehy, 

ktoré rozvíjajú detské city a rozumček a zasahujú všetky zmysly malého 

človiečika i nás dospelých. 
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Z tvorby našich žiakov 
Miška z 2.C nám napísala viaceré pekné básničky a príbehy. Sama ich 

ilustrovala v podobe malej knižky.   

 

Púpava 

Rozkvitnutá púpava 

svoj dáždik vyhráva, 

svoju hlávku za 

slniečkom otáča. 

Už sa na to deti tešia,  

keď budú fúkať 

zľahka. 

 

 

O zajkovi Ňufkovi 

Žil raz jeden zajačik, ale nemal kamaráta. Tak sa rozhodol ísť do lesa. 

Išiel a išiel, hopsá, cupká až do rána. Svietilo slniečko, zbieral i huby. 

Prešiel jeden deň. Zrazu vidí tieň. Povie: „Ktože by to mohol byť? A ty si 

kto? Ako sa voláš?“ „Ja sa volám Dunčo.“ „Poď ku mne domov.“ Už 

prišli domov. „Toto je moja mama a toto je Dunčo.“ Tak sa skamarátili. 

Mamička a deti 

Žila raz jedna mamička s deťmi. Deti sa volali Miška a Ema. Miška 

chodila do školy a Emka do škôlky. Mali sa veľmi radi. Miška bola 

veľmi dobrá školáčka. A ocko chodil do roboty. 
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       Psík Rexík 

Ráno mliečko do búdy,  

vždy sa na to zobudí. 

Na obed sú granulky,  

nevypadnú z papuľky. 

Po večeroch bojovník, 

 ale je on milý psík.  

S vodou nie je kamarát,  

líže ju však veľmi rád. 

Tomáško, 3. B 

 

           Šteniatko 

Mám doma malé šteňa,  

je s ním super veľká psina. 

Hryzie stále všetko vôkol,  

neraz som sa oňho potkol. 

Keď vždy smutne zakňučí,  

hneď ho máme v náručí. 

Hoci je ešte veľmi malý,  

každý deň sa učí nové 

povely. 

Sebík, 3. B 
 

    Kačka, mačka 

Stretol som ja kačku,  

a zrazu aj mačku. 

Mačka kričí mňau, 

mňau, mňau, 

kačka kričí au, au, au. 

Mačka ide za kačkou, 

pomôže jej s úlohou. 

Kačka kričí nie, nie, 

nie,  

to je ale trápenie. 

Nellka, Nikolka 3.B  
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Nikolka, 3.B 

Aďka, 3.B 

 

Naša trieda 

Učíme sa veľmi veľa,  

pani učiteľka je veľmi pekná, 

a srdce má plné dobra.  

Učí nás s plnou láskou, 

zalepuje papier páskou, 

je to veľmi dobrá trieda,  

na tabuli nie je krieda.  

Jakubko, Janka, 3. B 

Zábavná škola 

Naša škola veľká 

a v nej pani učiteľka. 

Máme z nej radosť,  

lebo nám dáva sladkosť. 

Keď je vyučovanie,  

tak počuť samé chválenie. 

V klube je zábava,  

vždy sa tam hráva. 

Kajka, Natálka, 3. B,  
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O veternom kráľovi 

 

Bol raz jeden kráľovský otec, 

mal dve pekné deti, 

k tomu ešte starý vdovec, 

bol na ne dosť hrdý.  
 

Jedného dňa na koči,  

rodina sa viezla, 

zafúkal im vetrisko, 

strhol chúďa dievča. 

 

Hľadali ju po svete, 

samé nariekanie, 

kráľovič sa ponúkol,  

kráľ dal požehnanie. 

 

Šiel okolo jazera,  

zbadal kŕdeľ kačiek, 

chcel zastreliť jednu z nich,  

no bez kačky pošiel. 

 

Sľúbila mu pomoc vernú,  

ak ju nezastrelí, 

že jeho sestra vo Veternom 

zámku, 

sedí na posteli. 

 

Neotáľal, išiel ďalej,  

došiel k mravenisku,  

začal pichať doňho, 

ako na bojisku. 

 

 

Vyšiel mravec najväčší,  

povedal mu v skratke,  

že mu ľahko pomôcť môžu, 

len má reči krátke. 

 

Zablúdil tam v húšťave,  

zamotal sa.  

Nevedel, ako sa má dostať von. 

V ceste mu stál peň plný včiel,  

vytnúť ho chcel veru,  

vyletela kráľovná k nemu. 

 

„Netni nám do domu nášho,  

jediný je v okolí, 

keď na teba dcéry pošlem,  

trochu ťa aj zabolí. 

Neboj sa ty, pomôžem ti.  

Budeš nás ty potrebovať, 

pokračuj len pekne ďalej,  

sestru zachraňovať.“ 

 

Cez húštinu prejde ľahko, 

uvidí tam zámok známy,  

v tretej izbe našiel švagra, 

sliny prehltol, je unavený. 

 

Kráľovič si pýtal sestru, 

veterný kráľ stiahol prsteň, 

zahodil ho do mora.  

Prikázal: „Dones mi ho,  

potom sestra je tvoja!“ 
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Ráno prišiel prekvapený,  

že prsteň je na stole, 

dal mu ešte úlohu, 

rozsype mak z veže. 

 

A mravce mu to pozbierali  

do jediného zrnka, 

maku toľko nahrabali,  

koľko bolo treba. 

 

 

Tá posledná úloha,  

najťažšia to bola. 

Dal mu z dvanástich vyberať: 

„Ktorá je tá tvoja?“ 

 

Včela šepla do ucha mu, 

že na ktorú sadne, 

tá sestra bude jeho,  

poteší sa tomu veru.

 

Filip, VI.B 

 

Turčín Poničan 

Jedného dňa o polnoci padli Turci na Poniky. Skríkla som tak, 

aby to počula aj moja sestra Jozefína. Rýchlo sme si pobrali potrebné 

veci a utekali sme. Po ceste na nás začala kričať naša kamarátka Marta, 

ktorá mala namierené do jelšiny nad potokom. Onedlho ju tam ale Turčín 

našiel. Zobral ju so sebou a cestou do Turecka ju mučil. Zviazal jej ruky 

lanom a vláčil ju po ceste. Marta už bola bez síl. Jozefína a ja sme sa o ňu 

báli. Keď Turčín prišiel, pochválil sa svojej žene s novinkami, aj ona 

mala pre neho dobrú správu. Mali synčeka. Marta ako otrokyňa sa mala 

o nich starať.  

Turčín pil kávu a Turkyňa zlatom šila. Otrokyňa im spievala 

uspávanky pre malého synčeka, a vtom Turčín počul tieto slová: 

„Donesiem ti z ruže púčok, veď ty si môj vnúčok.“ Turčín nahnevaný 

skríkol a začal sa s ňou hádať, že nemá právo takto hovoriť. Marta mu 

povedala svoj príbeh ako jej Turci uniesli syna, keď mal tri roky. Na 

boku mal znak v tvare hviezdy. Turčín spolu s Turkyňou padli na kolená 

a prosili ju o odpustenie. Turčín jej dal všetko svoje bohatstvo. Marta ich 

však poprosila, aby ju odviezli naspäť do svojho rodného mesta, aby tam 

pola aj pochovaná.   

 

Terezka, VI.B 
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Víťazná  

Päť farebných kruhov, v rukách riadna sila,  

ľudia z rôznych uhlov, bola to veru drina.  

Rozcvička dosť potrebná, plus 130 drepov,  

podpora energická, inej tu ani nieto.  

 

Súboj to bol férový, ľahký veru nebol,  

víťaz je už takmer jasný, pre chlapcov idol.  

Postaví sa na stupienok, usmeje sa prekrásne,  

vyplavia sa endorfíny, zdvihne ruky víťazne.  

 

A hľadisko užasnuté, hučí, tlieska, raduje sa.  

A bohovia, tí, z Olympu, isto-iste potešia sa.  

Terezka, VI.B 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci, 4. A 
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  Žiaci, 1.A 

Žiaci 3.B  

   Nikolka, 3.B   

Dominika, 3.B 

Žiaci, 3.C 



  
 

22 

 

  

Tešíme sa na prázdniny! 

Natálka, 3.B 

Barborka, 3.C 

Kajka, 3.B 

Nelka, 3.B 
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Nellka, 3. B 

Filip, 3. B 
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Žiacky parlament 
Zbierka kníh 
 
Celý mesiac február sa 

na našej škole konala 

zbierka kníh. Žiaci 

knihy odovzdávali 

zástupcom žiackeho 

parlamentu vo svojich 

triedach.  

Podmienkou bolo, aby 

knihy neboli 

poškodené, popísané 

ani roztrhané. Zbierka poputovala do detského domova Centrum 

Srdiečko, ktorý má sídlo na Wolkerovej ulici v Banskej Bystrici. 

Zbierku boli odovzdať členovia žiackeho parlamentu. Privítala nás pani 

riaditeľka a detičkám knihy urobili obrovskú radosť.     

Ďakujeme! 
 

Zbierka pre útulok 

V apríli 2019 sme na škole 

spoločne zo žiackym 

parlamentom spravili zbierku pre 

psíkov. Zapojilo sa veľa 

ročníkov a vyzbierali sme veľmi 

veľa granuliek, maškŕt a hračiek. 

Spoločne s pani učiteľkou 

Bobekovou sme veci išli odniesť 

do útulku „Pes v núdzi “ pri 

Zvolene. Privítala nás majiteľka útulku a hneď nám poukazovala psíkov 

a keďže boli veľmi prítulní, tak sme ich zobrali na prechádzku.  

Ďakujeme všetkým, ktorí niečo darovali, a tak pomohli psíkom a aj 

útulku.  
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Pre najmenších 
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Úspechy našich žiakov 
3. miesto OK chemickej olympiády-  J. Slávik 

Úspešný riešiteľ OK chemickej olympiády- R. Turčan 

5. miesto KK chemickej olympiády- J. Slávik 

Úspešný riešiteľ OK Pytagoriády- L. Kostiviar 

1. miesto KK jazykovo-dramatickej súťaže v anglickom jazyku 

Jazykový kvet- žiaci 4.A, 4.B  navštevujúci krúžok Angličtina hrou pod 

vedením pani učiteľky Mgr. Jarky Mozolíkovej 

2.miesto KK v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Jazykový 

kvet- B. Kováčik 

3. miesto KK v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Jazykový 

kvet- A. Fedor 

1. miesto v celoslovenskom kole v Nitre jazykovo-dramatickej súťaže 

v anglickom jazyku Jazykový kvet s predstavením „The Wolf and the 

Kids“ 

3. miesto v OK súťaže Medzníky II. svetovej vojny- A. Oravcová, J. 

Slávik, O. Pršo 

2.miesto OK súťaže družstiev v gymnastickom štvorboji- M. Barto, A. 

Franko, M. Huntoš, T. Plánka, O. Puskajler, J. Vrana 

2. miesto OK súťaže družstiev v gymnastickom štvorboji- V. 

Bobeková, V.A. Lámerová, A. Majerčíková, S. Mihuliaková, B. 

Polónyová, A. Šotíková, R. Tóthová 

2.miesto KK súťaže družstiev v gymnastickom štvorboji- M. Barto, 

M. Bello, A. Franko, T. Pálka, O. Puskajler, J. Vrana 

    

Vynikajúce tanečné schopnosti ukázali naši žiaci na Medzinárodnom 

tanečnom festivale neprofesionálnych súborov v Brne a získali 1. 

miesto v kategóriách: Folklórny tanec- Hron; Scénický tanec - V. 

Poturnayová; Scénický tanec - Mrázik; Spoločenský tanec - L. Šimková. 

2. miesto v kategóriách: Folklórny tanec - Húsky; Spoločenský tanec -  

Hip-Hop 
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1. miesto v KK Hviezdoslavov Kubín- B. Kováčik 

1. miesto v KK Hviezdoslavov Kubín- O. Pršo 

2. miesto v OK súťaži Slávik Slovenska- B. Saksonová 

2. miesto OK súťaže mladých záchranárov CO- A. Šinglár, D. Valach, 

A. Kuzmová, H. Hudobová 

 

3.miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Rusko mojimi farbami“- 

I. Trzaskowska 

 

Prvýkrát sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej  anglickej 

súťaže „Englishstar“, v ktorej si mohli overiť svoje vedomosti 

a čitateľské schopnosti. Darilo sa im veľmi pekne. Veríme, že budúci rok 

sa zapojíte opäť. 

5. ročník: B. Bruchánek 92 %, L. Lapinová 86 %, F. Mojžiš 84 % 

7. ročník: L. Valentová 98 %, V. Vigašová 90 %, M. Horný 89 %,           

V. Poturnayová 86 %,  

8. ročník: D. Varga 100 %, A. Bubelíny 94 % 

9. ročník: J. Slávik 100 %, A. Kmeťová 99%, O. Pršo 91%, L. Tóth 89 % 

 

Športová súťaž Sásovský trojboj, v ktorej si zmerali sily žiaci 1.stupňa. 

1. ročník:   S.Schiller - 3. miesto 

2. ročník: Z. Huntošová- 1. miesto, T. Tóthová - 3. miesto, A. Bodnárik - 

3. miesto 

4. ročník: L. Krajanová - 3. miesto,  S. Kúdelka - 3. miesto 

 

 

 

Gratulujeme všetkým 

úspešným žiačkam a žiakom!  
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Slovo na záver      

 

Milí čitatelia! 

Chceli by sme sa vám poďakovať za všetky vaše príspevky 

a práce, s ktorými ste sa s nami podelili. Prajeme vám krásne 

leto. Užite si prázdniny naplno. Tešíme sa na vás v ďalšom 

školskom roku  . 

 

Ďakujeme autorom článkov p. uč. Hajdúchovej, p. uč. 

Harmanovej, p. uč. Chrobákovej, všetkým pani učiteľkám 

z prvého aj druhého stupňa, ktoré poskytli práce žiakov alebo 

fotografie z podujatí, p. uč. Nemčokovej, a p. uč. Kukoľovej 

za spracovanie časopisu. Poďakovať sa chceme aj všetkým 

žiakom, ktorí nabrali odvahu a napísali nám a samozrejme 

Marošovi za ochotu. 

Ahoj v septembri!  

 

 


