
  



Základné údaje o škole 

Zriaďovateľ š koly:    obec Byštric any 
Riaditeľ:      Mgr. Kamil Š teiner 
Za štupkyn a riaditeľa pre ZŠ :  PaedDr. Ivana Placha , PhD. 
Za štupkyn a riaditeľa pre MŠ :  Jana Š vecova  

Poc et ž iakov v ža kladnej š kole:  123 
Poc et ž iakov v materškej š kole:    45 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Bystričany 

Predšední c ka: Mgr. Jana Šlukova  
Č lenovia: Anna Bajží kova , Juraj Barta, Šon a Duda š ova , Mgr. Katarí na Gaš pa-
rovic ova , Ing. Ľubošlava Gogorova , Miriam Katuš c a kova , Lucia Miš tinova , 
Marcela Šlukova , Mgr. Martin Šu kení k, Raštišlav Švac ek 

Rada rodičov Rodičovského združenia ZŠ s MŠ Bystričany 

Elokované pracoviská  

Predšeda: Marek Vrbovšky  
Č lenovia: Jana Bohuš ova , Ida Galbava , Ing. Juraj Iš ky, Alexandra Kobešova , 
Alexander Kova c , Jana Kova c ikova , Jana Matiaš kova , Ľubica Plevkova , An-
drea Šrncova , Monika Valentkova  

Súkromná základná umelecká škola Prievidza 

Hudobny  odbor (hra na keyboard, hra na flautu, hra na šaxofo n, hra na gita-
ru) 

Vyuc ovali: Mgr. Libor Plevka, Peter Piša r 

Poc et ž iakov: 31 

 

Súkromná základná umelecká škola Ars Academy Veľké Uherce 

Vy tvarny  odbor  

Vyuc ovala: Veronika Fa bryova , Diš. Art. 

Poc et ž iakov: 14 



Zamestnanci základnej školy 

Pedagogickí 

Mgr. Kamil Šteiner     riaditeľ školy        
vyučoval: informatika 5.—9. tr., telesná a športová výchova 5.—6. tr. diev. 

PaedDr. Ivana Plachá, PhD.  zástupkyňa riaditeľa       
vyučovala: fyzika 6.–9. tr., nemecký jazyk 8.–9. tr., technika 7.–9. tr.  

Mgr. Petra Bartová   asistentka učiteľa 
vyučovala: výtvarná výchova 5.—6. tr. 

Mgr. Martina Drexlerová  triedna učiteľka 7. tr.        
vyučovala: prírodoveda 4. tr., biológia 5.—9. tr., geografia 6.—8., chémia 7.—8. tr., občianska 
náuka 6—8. tr., ekonomika domácnosti 5.—6. tr. 

PaedDr. Ľubica Fruňová   triedna učiteľka 2. tr., výchovná poradkyňa, vedúca školskej 
knižnice        
vyučovala: slovenský jazyk 2. tr., matematika 2. tr., prvouka 2. tr., výtvarná výchova 2. tr., hu-
dobná výchova 2. tr., telesná výchova 2. –3.tr., , výtvarná výchova 8. tr. 

Mgr. Zuzana Horniaková triedna učiteľka 8. tr., koordinátorka aktivít čitateľskej gra-
motnosti 
vyučovala:  slovenský jazyk a literatúra 5.—9. tr., nemecký jazyk 7. tr. 

Ing. Oľga Kaňová   asistentka učiteľa, vychovávateľka ŠKD II. 
vyučovala: technika 5.—6. tr., etická výchova 5.—9. tr.  

Mgr. Klaudia Lukáčová   triedna učiteľka 3. tr., koordinátorka aktivít finančnej gra-
motnosti        
vyučovala: slovenský jazyk 3. tr., matematika 3. tr., anglický jazyk 3. tr., vlastiveda 3. tr., hu-
dobná výchova 3. tr., výtvarná výchova 3. tr., pracovné vyučovanie 4. tr., informatika 3.—4. tr., 
hudobná výchova 8. tr. 

Mgr. Eva Mendelová   triedna učiteľka 5. tr., koordinátorka aktivít multikultúrnej výchovy        
vyučovala: anglický jazyk  3.—9. tr., geografia 5. , 9. tr.,  

Mgr. Radka Pilchová školská špeciálna pedagogička 

Mgr. Peter Schmidt    triedny učiteľ 5. tr., koordinátor prevencie a bezpečnosti        
vyučoval: dejepis 5.—9. tr., telesná výchova 5.— 6. tr. chlapci,  telesná výchova 7.—9. tr., nábo-
ženská výchova 1.—9. tr.  

Mária Sliepková  asistentka učiteľa 

Mgr. Jana Sluková    triedna učiteľka 1. tr., vedúca školskej knižnice, koordinátorka  akti-
vít  zdravého životného štýlu           
vyučovala: slovenský jazyk 1. tr., matematika 1. tr., prvouka 1. tr., hudobná výchova 1. tr., vý-
tvarná výchova 1. tr., telesná výchova 1. tr., výtvarná výchova 9. tr., hudobná výchova 7. tr., etická 
výchova 1.—4. tr. 

Bc. Erika Šoltésová vychovávateľka ŠKD I.   

Mgr. Andrea Šteinerová   triedna učiteľka 9. tr., kariérna poradkyňa, koordinátorka envi-
ronmentálnych aktivít                  
vyučovala: matematika 5.—9. tr., chémia 9. tr., občianska náuka 9. tr. 

Mgr. Iveta Zvalová    triedna učiteľka 4. tr.,               
vyučovala: slovenský jazyk 4. tr., matematika 4. tr., vlastiveda 4. tr., hudobná výchova 4. tr., 
výtvarná výchova 4. tr., telesná výchova 4. tr., anglický jazyk 2. tr., prírodoveda 3. tr. výtvarná vý-
chova 7. tr., hudobná výchova 6.—7 tr.  



Nepedagogickí 

Ľudmila Čatlošová   kuchárka 
Ing. Marianna Chlpeková  ekonómka 
Miriam Katuščáková  vedúca zariadenia školského stravovania 
Helena Legéňová   kuchárka 
Jarmila Mlčuchová  hlavná kuchárka 
Ing. Dana Paprancová  ekonómka (do 30. 9. 2020) 
Elena Pilchová   účtovníčka (do 31. 3. 2020) 
Eva Plešková   upratovačka (od 16. 3. 2020) 
Dana Poliaková   upratovačka 
Mária Sliepková   upratovačka (do 8. 3. 2020) 
Pavel Sluka    školník 
Tomáš Svítok   účtovník  

Triedy v školskom roku 2019/2020 

trieda 
počet žiakov 
k 15. 9. 2019 

počet žiakov 
k 30. 6. 2020 

triedny učiteľ / triedna učiteľka 
z toho               

v zahraničí 

1. 9 9 Mgr. Jana Sluková 2 

2. 14 14 PaedDr. Ľubica Fruňová  

3. 20 20 Mgr. Klaudia Lukáčová 1 

4. 11 11 Mgr. Iveta Zvalová  

5. 17 17 Mgr. Eva Mendelová 2 

6. 13 13 Mgr. Peter Schmidt  

7. 16 16 Mgr. Martina Drexlerová 2 

8. 9 9 Mgr. Zuzana Horniaková 2 

9. 14 14 Mgr. Andrea Šteinerová  

ŠKD I. 25 19 Bc. Erika Šoltésová  

ŠKD II. 17 17 Ing. Oľga Kaňová  

Učiteľský zbor v školskom roku 2019/2020 

Predný rad zľava: Mária Sliepková, Mgr. Jana Sluková, Mgr. Andrea Šteinerová, Mgr. Petra Bartová, Mgr. Rad-
ka Pilchová, Ing. Oľga Kaňová 
Zadný rad zľava: Mgr. Peter Schmidt, PaedDr. Ľubica Fruňová, Mgr. Martina Drexlerová, Mgr. Zuzana Hornia-
ková, Mgr. Kamil Šteiner, Mgr. Iveta Zvalová, PaedDr. Ivana Plachá, PhD., Mgr. Klaudia Lukáčová, Bc. Erika Šol-
tésová, Mgr. Eva Mendelová 



1. trieda 

2. trieda 

Vpredu zľava: Stela Gonová, tr. uč. Mgr. Jana  Sluková, Sofia Plevková, Štefan Humaj 
Vzadu zľava: Maxim Alex Kováč,  Leonard Púry,  Oliver Kováčik,  Dominik Dado 

Vpredu zľava: Tobiáš Plachý, Dominika Vidová, Simona Bartová, Michaela Mendelová, Michelle Dobrovodská, 
Michaela Bohušová, Melánia Plevková, Libor Plevka 
Vzadu  zľava: Adam Murko, Samuel Belko, Branislav Lipták, tr. uč. PaedDr. Ľubica Fruňová, Samuel Kielar, Ši-
mon Valko 
Chýba: Erika Ružičková 



3. trieda 

4. trieda 

Vpredu zľava: Michal Ďuriš, Rebeka Matiašková, Ema Kobesová, Zoja Dadová, Laura Radosová, Natália Biroší-
ková, Ema Urbanová, Karin Chudá, Lilien Gašparovičová. Marko Kocmál. 
Vzadu zľava: Marco Vrbovský, Mária Gálusová, Sabína Bartová, Lucia Mištinová, tr. uč. Mgr. Klaudia Lukáčová, 
Viktória Ferejová, Alexandra Plevková, Ida Galbavá, Lukáš Psotný, Tomáš Gogora. 

Vpredu zľava: Vanesa Kováčiková, Viktória Mikulová, Nela Bartová, Lea Jakálová, Viktória Katinová, Dominika 
Fandlyová 
Vzadu zľava: tr. uč. Mgr. Iveta Zvalová, Patrik Salamon, Filip Sapár, Miroslav Denis Svítok, Jakub Hruboš, Filip 
Pravda 



5. trieda 

6. trieda 

Vpredu zľava: Damián Jakál, Eliška Plevková, Linda Murtiniová, Romana Kutišová, Karin Psotná, Tomáš Ko-
chan 
Vzadu zľava: Lukáš Jozef Gavliak, Dávid Vrábel, Timotej Pastierik, Matúš Gálus, Michal Škoda, Tomáš Hanko, 
Erik Gašparovič, Marián Vašek, tr. uč. Mgr. Eva Mendelová 
Chýba: Jaroslav Matoušek 

Vpredu zľava: Kristián Kobes, Michaela Sluková, Ema Mazánová, Nela Dudášová, Adriana Bartová, Ema Šteine-
rová 
Vzadu zľava: tr. uč. Mgr. Peter Schmidt, Adam Dian, Marek Chudý, Samuel Demeter, Marko Papranec, Dominik 
Vida, Lukáš Škoda, Alexander Gašparovič 



7. trieda 

8. trieda 

Vpredu zľava: Martin Kiripolský, tr. uč. Mgr. Martina Drexlerová, Emília Polakovičová, Eva Mištinová, Lea 
Hanková, Paulína Gálusová, Miroslav Mikula 
Vzadu zľava: Adam Barta, Adam Hudec, Samuel Dodok, Samuel Barta, Gréta Gavliaková, Martin Vrtiel, Filip 
Pastierik 
Chýba: Dominika Hutárová 

Vpredu zľava: Dominika Dobišová, Sofia Gonová, Veronika Kytková 
Vzadu zľava: Lukáš Zahoranský, Adam Vrbovský, tr. uč. Mgr. Zuzana Horniaková, Filip Išky, Filip Matiaško 



9. trieda 

Dolný rad zľava: Vladimíra Urbanová, Laura Matušková, Karolína Pravdová, Sofia Bartová, Lucia Kochanová, 
Michaela Škodová 
Horný rad zľava:  Denis Křepela, Matej Strúčka, Pavol Svítok, Lukáš Plevka, tr. uč. Mgr. Andrea Šteinerová, Ja-
kub Kielar, Adrián Radosa, Tomáš Radosa, Filip Gašparovič 

Záujmové útvary 

záujmový útvar vedúci činnosť 

Baltík Mgr. Klaudia  Luka c ova  
Programovanie v jažyku Baltie, u c ašť na šu ťaž iach 
v programovaní . 

Florbalový Mgr. Peter Šchmidt Za klady a ždokonaľovanie obľu bene ho š portu. 

Futbalový 
Toma š  Š nirc 
Marek Vrbovšky  

Prí prava mladš í ch ž iakov na futbalove  ža pašy. 

Hasičský Mirošlav Š kolna 
Za klady hašic ške ho š portu a techniky, prí prava a u c ašť na 
šu ťaž iach. 

Zdravotnícky Mgr. Andrea Š teinerova  
Za klady poškytovania prvej pomoci, prí prava na šu ťaž  ždra-
votní ckych hliadok. 

Pohybovo-
turistický 

Mgr. Jana Šlukova  Vycha džky a turišticke  aktivity do okolia obce Byštric any. 

Tvorivý svet Mgr. Andrea Š teinerova  
Ruc ne  pra ce, dekora cie, aranž ovanie, prí prava na šu ťaž e, 
vy roba darc ekovy ch predmetov. 

Riešenie úloh zo 
slov. jazyka a 
matematiky 

Mgr. Zužana Horniakova  
Mgr. Andrea Š teinerova  

Prí prava na teštovanie pre ž iakov 9. triedy. 

Výtvarný Mgr. Petra Bartova  
Požna vame vy tvarne  techniky, tvorí me umelecke  dielka, 
škra š ľujeme triedy a š kolu. 

Spevácky PaedDr. Ivana Placha  
Na cvik piešní  pre detške  žbory, vyštu penia pri ro žnych prí -
lež itoštiach v š kole a v obci. 

Všetkovedko PaedDr. Ľubica Frun ova  Vš elic o vieme a vš elic o ša eš te nauc í me. 



Vyučovanie v čase prerušenia prevádzky škôl  

V septembri 2019 sme spolu začínali školský rok s pripravenými plánmi vo všetkých oblastiach výchovnej a vzdelá-

vacej práce.  Postupne sa nám podarilo plniť stanovené ciele v predmetoch, rozbehla sa činnosť školského klubu 

detí, pripravovali sme žiakov na školské a okresné kolá predmetových olympiád, začali pracovať záujmové krúžky a 

športové oddiely. Dobre rozbehnutý školský rok bol však narušený celosvetovou pandémiou spôsobenou víruso-

vým ochorením COVID19, ktorá zasiahla aj Slovensko. Jedným z opatrení na zabránenie šírenia vírusu bolo aj pre-

rušenie školskej dochádzky a uzavretie všetkých škôl. Základná škola s materskou školou v Bystričanoch prerušila 

prevádzku 13. marca 2020 rozhodnutím riaditeľa ZŠ s MŠ Bystričany a od 16. 3. 2020 na základe  rozhodnutia 

hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu.  

Táto skutočnosť nás postavila pred celkom nové výzvy—ako zabezpečiť vyučovanie „na diaľku“ pre žiakov, nájsť 

spôsoby technickej realizácie, vyskúšať a zvoliť optimálny spôsob online komunikácie, naučiť deti aj viacerých rodi-

čov používať informačno-komunikačné technológie. Po prvých dňoch, počas ktorých učitelia hľadali a skúšali mož-

né spôsoby online vyučovania, sme zvolili jednu z internetových platforiem poskytujúcu aktívnu skupinovú konfe-

renčnú komunikáciu medzi účastníkmi, prostredníctvom ktorej sa od 30. marca 2020 uskutočňovalo online vyučo-

vanie vo všetkých triedach. Z organizačných a technických dôvodov bolo možné vyučovať maximálne 6 hodín týž-

denne v jednej triede, preto sa ďalšie vyučovanie uskutočňovalo nepriamo—samoštúdiom, zadávaním učiva a úloh 

a ich následnou kontrolou. Po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol riaditeľ školy o tom, ktoré predmety sa 

budú počas mimoriadnej situácie vyučovať online a budú hodnotené známkou na vysvedčeniach, boli vypracované 

zásady hodnotenia žiakov počas prerušenia prevádzky školy. Vyučujúci jednotlivých predmetov analyzovali obsa-

hový a výkonový štandard predmetov a určili nové výchovné a vzdelávacie ciele. Rodičia boli pravidelne týždenne 

informovaní o práci svojich detí, ako zvládajú učivo a spolupracujú s učiteľmi, o úspešnosti riešení úloh.  

Do školy sa žiaci 1.—5. triedy vrátili 1. 6. 2020 za prísnych hygienických opatrení. Triedne učiteľky v 1.—4. triede si 

zvolili vlastnú štruktúru dňa a vyučovacích hodín, piataci sa učili v blokoch podľa špeciálneho rozvrhu vybrané 

predmety. Od 22. 6. 2020 bolo obnovené vyučovanie pre žiakov 6.—9. ročníka. Z organizačných dôvodov  sme kaž-

dej triede zadali dva dni na to, aby mohli žiaci odovzdať učebnice, upratať svoje triedy, zbaliť pomôcky a školské 

potreby, ktoré im ostali v škole. Záver školského roka tak prebehol v komornej atmosfére, nekonali sa žiadne veľké 

spoločné akcie, výlety ani tradičné slávnostné vyhodnotenie školského roka a muzikálové predstavenie.  

Napriek sťaženej situácii sme dokázali rýchlo zareagovať na zmenené podmienky a zorganizovať vyučovanie online 

spôsobom, zabezpečiť vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj tým, ktorí nemali 

technické možnosti zúčastňovať sa online vyučovacích hodín. Nielen deti, ale aj pedagógovia sa úspešne popasovali 

s touto situáciou. Mnoho nového sme sa naučili, zdokonalili svoje počítačové zručnosti a objavili nové zdroje online 

vyučovania, ktoré budeme využívať aj v budúcnosti. Najviac sa však tešíme z toho, že sme našim žiakom poskytli 

maximum starostlivosti a zorganizovali systém vzdelávania zodpovedajúci moderným trendom a požiadavkám.  

Vyučovanie prostredníctvom internetovej platformy Zoom. Z niektorých žiakov sme videli len polovicu tváre, iní nám zase 
predvádzali strop miestnosti. Online žiaci prezentovali aj výsledky svojej práce, projekty, vytvorené prezentácie a pod. 



Externé merania 
V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v novembri 2019.  

Testovanie žiakov 9. ročníka sa v tomto školskom roku nekonalo z dôvodu prerušenia školského vyučovania. 

V novembri 2019 sa tiež  konalo dobrovoľné testovanie žiakov 8. a 9. ročníka Komparo 8 a Komparo 9. Na máj naplá-

nované testovanie žiakov 4. ročníka Komparo 4 sa neuskutočnilo.  

Testovanie 5-2019 

Na testovaní sa zúčastnilo 14 žiakov 5. triedy. 

Slovenský jazyk a literatúra 

maximálny počet bodov    30 

priemerný počet bodov v rámci SR  19,9 

priemerný počet bodov školy 19,4 

úspešnosť v rámci SR 66,4 % 

priemerná úspešnosť školy  63,8 % 

Matematika 

maximálny počet bodov   30 

priemerný počet bodov v rámci SR  18,9 

priemerný počet bodov školy  19,0 

úspešnosť v rámci SR    62,9 % 

priemerná úspešnosť školy   63,4 % 

Komparo 9 

Na testovaní Komparo sa zúčastnilo 14 žiakov 9. triedy a dosiahli tieto výsledky: 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 61,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 62,0 % 

Percento škôl s horším výsledkom 54,4 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR  49,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 61,4 % 

Percento škôl s horším výsledkom 89,3 % 

 

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) v matematike našej školy boli: využitie potenciálu žiakov (9 

bodov z 10), čo znamená, že žiaci našej školy dosiahli maximálne výsledky v porovnaní so žiakmi iných škôl s rovna-

kými študijnými predpokladmi a dopadli v teste z matematiky dokonca lepšie, ako by sa dalo očakávať. Porovnanie v 

rámci SR aj v rámci regiónu (9 bodov z 10) znamená, že výsledky školy patria medzi najlepšie v rámci Slovenska aj 

regiónu. V matematike škola patrí medzi 25 % najlepších škôl, ktoré sa na testovaní zúčastnili.  Najvyššie hodnotený 

indikátor je primeranosť klasifikácie (10 bodov z 10), čo znamená, že známky žiakov na vysvedčení zodpovedajú ich 

výkonu v teste. Celková úroveň vedomostí (8 bodov z 10) znamená, že žiaci dosiahli primeranú úspešnosť v teste.  

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) v matematike našej školy boli: celková úroveň vedomostí, 
porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu a primeranosť klasifikácie (10 bodov z 10). Spomedzi škôl v re-
gióne (25 škôl z okresov Pr ievidza, Partizánske, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom , Bánovce nad Beb-

ravou) sa škola umiestnila na 3. mieste. Najvyššie hodnoteným indikátorom v slovenskom jazyku v našej škole je 
celková úroveň vedomostí a primeranosť klasifikácie (10 bodov z 10), porovnanie v rámci SR a porovnanie v rámci 
regiónu (9 bodov z 10). Analýza však súčasne ukázala, že potenciál žiakov nie je ani plne využitý a dosiahli dokonca 
nižšie výsledky, ako sú ich študijné predpoklady. Pri sledovaní primeranosti klasifikácie vyplynulo, že miera súladu 
známok na vysvedčení a výkonu v teste je maximálna, ale súčasne známkujeme miernejšie ako iné školy.   

Komparo 8 

Na testovaní Komparo sa zúčastnilo 8 žiakov 8. triedy a dvaja žiaci 7. triedy. Dosiahli tieto výsledky: 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 64,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 71,4 % 

Percento škôl s horším výsledkom 89,3 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 53,8 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 71,1 % 

Percento škôl s horším výsledkom 94,1 % 

Geografia 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 62,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 82,2 % 

Percento škôl s horším výsledkom 98,4 % 

Biológia 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 52,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 75,0 % 

Percento škôl s horším výsledkom 98,7 % 

Primeranosť klasifikácie v geografii dosiahla priemerné hodnoty, žiakov známkujeme prísnejšie ako iné školy.  
Takmer všetky sledované indikátory (oblasti hodnotenia) v biológii dosiahli maximálne hodnoty (10 bodov z 10): 
celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu (3. miesto v regióne), úroveň najslab-
ších aj úroveň najlepších žiakov, využitie potenciálu žiakov. 



Činnosť školského klubu detí 

Ciele výchovy a vzdelávania stanovené Školským výchovným programom pomáhajú napĺňať aj dve oddele-

nia školského klubu, ktoré sú určené  žiakom 1.—5. triedy.  V činnosti klubu sa striedajú oblasti výchovné a 

vzdelávacie, relaxačné, športové aj umelecké.  Počas týždňa sa v klube striedajú vedomostné a zábavné 

kvízy a hry, besedy, tvorivé aktivity, športové súťaže, vychádzky a exkurzie.  

Tvorivo-zábavný január v 1. oddelení školské-
ho klubu detí bol ovplyvnený očakávaním 
snehovej nádielky. Čas si deti krátili prípra-
vou na fašiangovú zábavu a karneval. Vytvori-
li si vlastné papierové škrabošky a masky, v 
ktorých sa zabavili aj na klubovom karnevale. 

Turnaj v šípkach bol v januári spestrením činnosti v 2. oddelení  

klubu. V kategórii dievčat a chlapcov sa v desiatich kolách rozhodlo 

o poradí aj celkovom víťazovi turnaja, ktorým sa stal Jakub Hruboš 

(4. tr.). 

Adventný čas sa nemôže zaobísť bez návštevy školskej 

knižnice a rôznych aktivít pri príprave na Vianoce. 

Klubári z 1. oddelenia sa v knižnici pohodlne uvelebili 

a so záujmom počúvali  zaujímavé rozprávky a príbe-

hy. Nemálo času však venovali aj príprave dekorácií a 

ozdôb, ktoré klubári spoločne s ďalšími ponúkali na 

predaj na vianočnom trhu v obci. 

Mesiac november a december sa v 2. oddelení ŠKD niesol v 
znamení veľkej súťaživosti a tvorivosti. Súťaže, ktoré v klube 
prebiehali, si deti pripravili sami. Samozrejme aj výroba 
medailí a diplomov  pochádza z klubovej tvorivej ,,dielne".  
V novembri si po poctivej príprave zmerali klubári sily 
v  turnaji v kolkoch. Súťažili sa v kategórii chlapcov a diev-
čat. Vo fantastickej atmosfére  a predvedení bojovného du-
cha zvíťazili Tomáš Gogora (3. tr.) a Sabína Bartová (3. tr.), 
ktorá sa zároveň stala absolútnou víťazkou súťaže.  
Na začiatku decembra sa klub zmenil na minigolfový areál, v ktorom sa niekoľko dní deti pripravovali na svoj prvý 
turnaj v minigolfe. Najlepšie si s nástrahami trate poradil Damián Jakál (5. tr.) a Viktória Ferejová (3. tr.), ktorí vo 
svojich kategóriách zvíťazili. 
Posledné dni pred jarnými prázdninami si v klube spríjemnili popoludnia improvizovanou súťažou Inkognito , do 
ktorej sa zapojili deti z oboch oddelení školského klubu.  



Súťaže a predmetové olympiády 

Geografická olympiáda 

Geografická olympiáda je súťaž pre žiakov, ktorí sa do-

bre orientujú vo svete máp, radi poznávajú cudzie kraji-

ny a spôsob života v nich. Olympiáda má teoretickú 

časť, ktorá sa rieši ako vedomostný test, a praktickú 

časť, zameranú na prácu s mapou. Zo školského kola 

postúpili do okresného kola traja žiaci: 

Linda Murtiniová (5. tr.) v kategórii G  sa umiestnila 

na 17. mieste, nebola úspešnou riešiteľkou.  

Martin Kiripolský (7. tr.) v kategórii F (6.-7. ročník), 

umiestnil sa na 13. mieste  a stal sa úspešným riešite-

ľom.  

Ema Šteinerová (6. tr .) v kategórii F (6.-7. roč-

ník), sa stala úspešnou riešiteľkou súťaže s umiestne-

ním na 30. mieste. 

Technická olympiáda 

V školskom roku 2019/2020 sa do školského kola Tech-

nickej olympiády zapojili žiaci 7. - 9. triedy. Po vyhodno-

tení vedomostného testu do okresného kola postúpil 

dievčenský tím z 9. triedy Sofia Bartová a Karolína Prav-

dová. Okresné kolo sa konalo vo  štvrtok 28. no-

vembra 2019 v Prievidzi, kde naše dievčatá po vedo-

mostnom teste a praktickej časti obsadili 9. miesto a 

stali sa úspešnými riešiteľkami súťaže.  

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

V stredu 16. októbra 2019 sa uskutočnilo školské kolo 

12. ročníka súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a 

literatúry, ktorej sa zúčastnilo 14 žiakov deviateho roč-

níka. Cieľom súťaže je prehĺbiť,  rozširovať a upevňovať 

komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v sloven-

skom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdeláva-

nie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.  

Na prvom mieste sa umiestnili Sofia Bartová a Denis 

Křepela, druhé miesto obsadil Pavol Svítok a na treťom 

mieste  skončila Michaela Škodová. Do okresného kola 

postúpila Sofia Bartová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľ-

kou súťaže.  

Pytagoriáda 
Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov 3. – 8. ročníka, ktorej osobitosťou je nielen riešenie rôznych matematic-
kých úloh, ale aj dôraz na rýchlosť riešenia. Bodovanie súťažiacich pozostáva z dvoch častí: hodnotenie riešenia úlohy 
a bonifikácia za čas riešenia. V školskom roku 2019/2020 sa školské kolo uskutočnilo v januári 2020. Úspešní rieši-
telia školského kola: Lucia Mištinová, Zoja Dadová (obe z 3. tr .), Jakub Hruboš, Nela Bartová (obaja 4. 
tr.), Linda Murtiniová, Erik Gašparovič (obaja 5. tr .), Adriana Bartová, Ema Mazánová, Ema Šteinerová 
(všetky 6. tr.), Adam Barta, Samuel Barta, Martin Kiripolský (všetci 7. tr .), Filip Išky, Lukáš Zahoranský 
(obaja 8. tr.). 

Hviezdoslavov Kubín 

Krásu rodného jazyka v umeleckej reči nám opäť pripo-

menuli súťažiaci recitátori 20. februára 2020 prostred-

níctvom školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. 66. 

ročníka sa zúčastnilo 18 žiakov, ktorí odbornej porote 

i zúčastneným divákom spríjemnili deň svojím umelec-

kým prednesom poézie alebo prózy. Žiaci si v spolupráci 

s pani učiteľkami I. a II. stupňa vybrali naozaj hodnotné 

ukážky, prostredníctvom ktorých predstavili svoje vní-

manie literatúry a vkusnou prácou s hlasom prezentova-

li svoje emócie, myslenie či estetické vnímanie.  

Víťazi školského kola: 

I. kategória: poézia—Mária Gálusová (3. tr.), pró-

za–  Vanesa Kováčiková (4. tr.).  

II. kategória: poézia—Adam Dian (6. tr.), próza—

Matúš Gálus (5. tr.).  

Spelovanie 

Súťaž v hláskovaní anglických slov sme v škole 

organizovali po tretíkrát. Päť trojčlenných tí-

mov z 3.—5. triedy súťažilo v niekoľkých kolách 

rôznych typov úloh. Každý člen tímu prispel 

svojím bodovým ziskom do spoločného konta.  

Vyhrali tretiačky: Sabína Bartová, Zoja 

Dadová a Lucia Mištinová, ktoré o jediný 

bod predbehli tím piatakov v zložení Eliška 

Plevková, Linda Murtiniová a Matúš Gálus. Na 

treťom mieste skončili štvrtáci Nela Bartová, 

Dominika Fandlyová a Filip Pravda.  

Účastníci školského kola Hviezdoslavovho Kubína. 

Informatická olympiáda iBobor 
Súťaž iBobor je celoslovenské online kolo in-
formatickej olympiády, v ktorej si žiaci zmera-
jú sily v počítačových zručnostiach a 
v programovaní. V novembri 2019 sa do súťaže 
zapojili aj našej školy v kategóriách pre 2. – 9. 
ročník, z nich 17 sa stali úspešnými riešiteľmi. 
Najlepšia bola Zoja Dadová (3. tr.), ktorá 
správne všetky úlohy so 100 % úspešnosťou. 
Na viac ako 80 %  riešili úlohy aj Jakub Hru-
boš (4. tr .), Filip Išky, Lukáš Zahoran-
ský (oba ja  8. tr .), Jakub Kielar (9. tr .).  



Baltie Vianoce 2019 

Posledný decembrový týždeň v roku 2019 bola vyhlásená počítačová súťaž Vianoce 2019, do ktorej sa zapojili aj naši 

žiaci – 9 tímov v dvoch kategóriách. Hlavnou témou boli Vianoce, zima, zimné športy, tradície... Zapojené tímy krea-

tívne pracovali v najvyššej úrovni Programovanie pokročilý softvéru Baltie.  

V kategórii A postúpil do vyšších kôl tím Sabína Bartová, Zoja Dadová, Mária Gašparovičová (všetky 3. tr.) s progra-

mom vianocny_baltik3. V medzinárodnom kole sa dievčatá umiestnili na 2. mieste. 

Štvrtáčky Vanesa Kováčiková a Dominika Fandlyová postúpili ako víťazky školského kola s projektom vese-

le_vianoce4. Ten bol vyhodnotený v medzinárodnom kole na 13. mieste. 

Všetkovedko 

O titul Všetkovedko súťažili žiaci 2. – 4. 

triedy na začiatku decembra 2019.  Traja 

druháci, piati tretiaci a dvaja štvrtáci sa 

popasovali s rôznymi úlohami, ktoré pre-

verili nielen ich školské vedomosti, ale aj 

schopnosť logickej úvahy, analýzy 

a syntézy vedomostí a znalostí.  

Všetkovedkami sa stali: 

Michaela Bohušová (2. tr .), Michal 

Ďuriš (3. tr .), Jakub Hruboš (4. 

tr.).  

Najlepšie obstála Simona Bartová (2. tr.), 

ktorá získala titul Všetkovedko školy. 

Expert geniality show 
V decembri 2019 prebehla obľúbená celoslovenská korešpondenčná 

súťaž Expert geniality show.  Zvláštnosťou súťaže je kombinovanie za-

daní, ktoré sa väčšinou netýka len jedného predmetu, ale spája vedo-

mosti z rôznych oblastí školského učiva, znalostí o prírode, spoločnos-

ti, umení a pod. 

Poradie sa stanovuje v jednotlivých oblastiach, a výsledné poradie je 

kombináciou dosiahnutého skóre v jednotlivých oblastiach.  

Tohtoroční Experti a oblasti, v ktorých sa pýšia týmto titulom: 

Eliška Plevková (5. tr .) - Ako funguje svet, Ema Šteinerová (6. tr.) - 

Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Lukáš Škoda (6. tr.) - Ako fun-

guje svet, Ema Mazánová (6. tr.) - Ako funguje svet, Martin Kiripolský 

(7. tr.) - Svetobežník, Adam Barta (7. tr.) - Mozgolamy, Filip Išky (8. 

tr.) - Mozgolamy, Lukáš Zahoranský (8. tr.) - Tajomstvá prírody, Ja-

kub Kielar (9. tr .) - Mozgolamy, Lukáš Plevka (9. tr.)  Mozgolamy. 

Najlepší výsledok zaznamenali Martin Kiripolský a Lukáš Zahoranský 

(obaja na 62. mieste) a Ema Šteinerová, ktorá sa ako jediná súťažiaca z 

našich žiakov stala Expertom v oboch oblastiach, ktoré si vybrala. 

Biologická olympiáda 

V okresnom kole tejto súťaže . V kategórii 

C súťažili dvaja ôsmaci, obaja boli  úspeš-

ní riešitelia: 

Adam Vrbovský získal 8. miesto. 

Filip Matiaško sa umiestnil na 19. 

mieste. 

Mladí floristi 

V októbri 2019 sa žiačky našej školy zú-

častnila na 2. ročníku celoslovenskej sú-

ťaže v aranžovaní rastlín Mladí floristi na 

tému Jesenné inšpirácie. Súťaž organizo-

val Slovenský zväz záhradkárov v spolu-

práci so Strednou odbornou školou zá-

hradníckou v Piešťanoch na výstavisku 

EXPO CENTER v Trenčíne. Našu školu 

reprezentovali dve žiačky Karolína Prav-

dová (9. tr .) a Ema Šteinerová (6. 

tr.), ktorá sa umiestnila na  3. mieste.  

Vianočný svietnik 

Súťaž Vianočný svietnik kaž-

doročne v decembri organizu-

je okresný výbor Slovenského 

zväzu záhradkárov v Prievidzi 

v spolupráci s mestom Prievi-

dza. Na 34. ročníku školu re-

prezentovali žiačky:  Ema Štei-

nerová (6. tr.), Lea Hanková 

(7. tr.) a Karolína Pravdová (9. 

tr.). V kategórii jednotlivcov sa 

Karolína Pravdová um ies-

tnila na 7. mieste.  

Baltie 2020 
Po dlhšej prestávke sa v pondelok 22.5.2020 stretli aktívni žiaci 
v A kategórii v školskom kole Baltie 2020. V časovom limite 90 minút 
riešili náročné úlohy, ktoré po vypracovaní upravili, odosielali na súťaž-
ný server na okamžité vyhodnotenie. Vzhľadom k aktuálnej situácií sa 
najúspešnejší žiaci zúčastnia krajského kola v septembri 2020.  

Výsledky školského kola: 

1. miesto 
Sabína Bartová (3.tr .)  

2. miesto  
Laura Radosová (3.tr .)  

3. miesto  
Mária Gálusová (3. tr .)  

Účastníci školského kola 
súťaže Baltie 2020. 

Ema Šteinerová (vľavo) na 
vyhodnotení súťaže Mladí 
floristi. 

Členky súťažného tímu Lea 
Hanková a Ema Šteinerová 



Zo života školy 

Návšteva v partnerskej škole ZŠ Odry, ČR 
V septembri 2019 sa vybrali žiaci 5. triedy na 
tradičnú návštevu partnerskej školy v meste 
Odry v Českej republike. Štyri dni od 17. do 
20. septembra 2019 boli naplnené progra-
mom s hlavným cieľom – spoznať nových 
kamarátov, lepšie porozumieť českému jazy-
ku, zažiť nové netradičné zážitky a poznať aj 
kultúru a históriu krajiny. Navštívili sme 
okresné mesto Nový Jičín s múzeom klobú-
kov a tvorivou dielničkou, v meste Kopřivnice 
si deti prezreli múzeum svetoznámeho auto-
mobilového výrobcu Tatra a v malebnom his-
torickom mestečku Štramberk ochutnali ta-
mojšiu špecialitu - sladkú dobrotu Štramber-
ské uši. V neďalekom zábavnom parku 
v Tošoviciach sa dosýta vybláznili na najväč-
šej atrakcii  bobovej dráhe.  

Európsky týždeň športu 
V týždni od 23. do 27. septembra 2019 sa škola opäť zapojila do 

Európskeho týždňa športu, počas ktorého žiaci zintenzívnili svoje 

pohybové aktivity v rámci rôznych športových aj športov-

náučných aktivít. Súčasťou nášho Týždňa športu bola cyklistická 

aj pešia vychádzka a poznávanie najbližšieho chotára obce 

(Potulky po chotári, 23. 9. 2019), ukážka a pokusy o net-

radičné športy (Trochu iné športovanie, 25. 9. 2019), dopravná 

výchova malých cyklistov (Na bicykli bezpečne, 25. 9. 2019) a 

zdolávanie školských aj osobných športových rekordov v rôznych 

disciplínach (Olympijský deň, 27. 9. 2019). 

Žiaci 5. triedy na námestí v Novom Jičíne. 

Potulky po chotári, výlet na bicykloch. 

Deti vyskúšali ringo—netradičný šport. 

Nácvik bezpečnej jazdy na bicykli na školskom dvore. 

Olympijský deň preveril fyzickú zdatnosť detí. 



Európsky deň jazykov 
„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.“ Vo 

štvrtok 26. 9. 2019 si aj žiaci 5. - 9. triedy pripome-

nuli Európsky deň jazykov. Tento rok boli hlavnou 

témou európske kráľovstvá a ich národné jazyky. 

Počas hodín a prestávok plnili rôzne jazykové úlohy 

– skladali názov kráľovstva, hľadali pozdravom 

svojho kráľa či hrali jazykové pexeso. Všetky triedy 

získali maximálny počet koruniek za odmenu a zá-

roveň sa priučili niektoré slová z iných cudzích jazy-

kov. (E. Mendelová) 

Jazykové maxipexeso na školskej chodbe. 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019 

Do 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice s témou „Inšpirujúci žiaci, tvo-

rivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“ sme sa rozhodli našu školskú knižnicu zapojiť poduja-

tím nazvaným Literárne popoludnie s J. G. Tajovským.  

Keďže pre knižničné podujatie sme si vybrali starootcovské poviedky spisovateľa, rozhodli sme sa na naše podujatie 

pozvať členov miestneho Klubu dôchodcov a prepojiť tak našu účasť v projekte s prejavením úcty starším v mesiaci 

október.  

Prácu s textom poviedky Do konca a jeho dramatizáciu v spolupráci s bývalým ochotníckym divadelníkom Františ-

kom Obžerom prezentovali žiaci v podobe scénického čítania.  Ďalšiu poviedku Prvé hodinky žiaci spracovali a nacvi-

čili ako tieňové divadlo, ktoré predviedli hosťom. Toto zaujímavé podujatie bolo vyhodnotené ako druhé najlepšie 

podujatie školskej knižnice v Trenčianskom kraji. (Z. Horniaková) 

František Obžera a žiak Kristián Kobes 
čítajú poviedku Do konca. 

Tieňové divadlo—dramatizácia poviedky Prvé hodinky, za tieň-
mi sa „skrývajú“ žiaci 6. tr. 

Deň srdca v našich srdciach—čítame si o zdraví 

V jesennom období si každoročne pripomíname  Deň srdca. Október je zároveň 
aj Medzinárodným mesiacom školských knižníc a Mesiacom úcty k starším a z 
toho dôvodu sme do knižnice pozvali starých rodičov spolu s ich vnúčatami.  
Prečítali sme si knižku od Daniela Heviera - Srdiečko moje. Deti sa spoločne so 
svojimi starými rodičmi zamýš-
ľali nad tým, čo ľudskému srdcu 
prospieva alebo škodí.  
Tak ako v živote človeka je ťažké 
boľavé srdiečko vyliečiť, tak bolo 
náročnejšie pre deti zvládnuť 
ďalšiu „srdcovú“ aktivitu - po-
skladať  jednotlivé časti do tvaru 
srdca a tak ho ozdraviť. Vďaka 
pomoci starých rodičov zvládli 
túto úlohu výborne a uvedomili 
si, že je jednoduchšie sa o ľudské 
srdce starať, ako ho potom liečiť.  

Žiaci 6. a 7. tr. pri príležitosti 
Dňa srdca pracovali s dvomi 
textami – Zaplátané srdce 
(autor Bruno Ferrero) a Srdce v 
ofsajde (autorka Marta Hlušíko-
vá).  
Okrem literárnej analýzy textu 
dostali žiaci možnosť pracovať s 
obsahom a myšlienkou textu na 
základe vlastnej kreativity. V 
rámci skupinovej práce vytvárali 
Cinquain, Báseň piatich zmys-
lov.  
Pri práci s textom Srdce v ofsaj-
de žiaci 8. tr. pripravili na hodi-
ne výtvarnej výchovy pracovný 
plagát, do ktorého žiaci 7. tr. 
vpisovali získané informácie pri 
práci so samotným textom.  



Plavecký výcvik, 3. a 4. trieda 

Základný plavecký výcvik v decembri 2019 úspešne absol-

vovali tretiaci a štvrtáci v Národnom vodnopólovom centre 

Nováky. Každý deň začal rozcvičkou, otužovaním, potom 

pokračovalo oboznámenie so správnymi technikami pláva-

nia, správneho dýchania. Spočiatku boli deťom poskytnuté 

pomôcky na plávanie, ktoré mnohí odložili už v prvý deň 

výcviku. Všetci jeho účastníci sa skamarátili s vodou, nau-

čili sa najdôležitejšie základy. Deti sa na plávanie tešili, 

Lyžiarsky výcvik 7.—9. tr. 
Posledný týždeň pred prerušením vyučovania stihli žiaci 7.
—9. triedy absolvovať lyžiarsky výcvik v stredisku Krahule. 
Okrem radosti z lyžovania a športovania na snehu využili 
čas aj na spoznávanie historického mesta Kremnica.  

Našim starkým—vystúpenie pre klub dôchodcov 
V stredu 4. marca 2020 spestrili programom deti z 2. - 4. 
triedy a speváckeho krúžku výročnú členskú schôdzu 
miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Pro-
gramom s folklórnymi prvkami tak potešili nielen svojich 
starkých, susedov či známych, ale vytvorili dobrú náladu 
všetkým prítomným.  

Záhrada plná chutí 

ZŠ s MŠ Bystričany sa zapojila do grantového programu spoločnosti Slovnaft a Nadácie Ekopolis Zelené oázy. 

V januári 2020 sme podali projekt Záhrada plná chutí, s ktorým sme sa uchádzali o finančný grant so zámerom revi-

talizácie bývalého školského políčka a výsadby ovocných stromov v areáli školy. Spomedzi 179 projektov komisia 

podporila priamo 11 projektov a do druhého kola vybrala ešte 26 projektov, o ktorých rozhodovala hlasovaním verej-

nosť. V hlasovaní získal náš projekt 449 hlasov a stal sa jedným z 12 projektov s najvyšším počtom hlasov, ktorým 

boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu. Škola tak získala 1 000 € a spolu s vlastnými finančnými prostried-

kami môže uskutočniť projektový zámer: osadenie vyvýšených zeleninových záhonov, výsadbu tradičných i nových 

a exotických ovocných stromov a krov (orech, gaštan jedlý, lieska, moruša, hurmikaki, kivi, zemolez). Do záhrady 

umiestnime aj úkryty pre hmyz a prvky na zachytávanie dažďovej vody. Naplánované práce sa v aktuálnej situácii 

museli presunúť, ale veríme, že v spolupráci s ďalšími organizáciami všetko stihneme a v areáli základnej školy 

vznikne záhrada poskytujúca nielen možnosti na zážitkové vyučovanie, ale aj malé dobroty pre maškrtné jazýčky de-

tí. Ďakujeme jednotlivcom i organizáciám, ktoré sa do prípravy projektu zapojili a prisľúbili spoluúčasť aj na realizá-

cii: obec Bystričany, rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Bystričany, miestne organizácie Slovenského zväzu záhradká-

rov a Jednoty dôchodcov Slovenska. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili projekt hlasovaním a  umožnili 

tak škole získať finančný grant.  

Vianočný florbalový turnaj tried 
Na prelome rokov 2019-2020 sme zorganizovali tradičný 
vianočný športový turnaj, tentoraz florbalový, medzi žiakmi 
5.—9. triedy. Hralo sa podľa klasických pravidiel florbalu s 
podmienkou účasti minimálne jedného dievčaťa v každom 
tíme na ihrisku. Víťazmi turnaja sa napokon stala 7. trieda,  
ktorej tím v napínavom finále zdolal deviatakov. 



Učili sme sa doma 

Damián Jakál—Stepná krajina. Tomáš Hanko—Subtropické tvrdolisté lesy. 

Typy krajín – diorámy, 5. tr.  
Naši piataci si ako súčasť upevňovania vedomostí o typoch krajín vytvorili vlastné diorámy (3D výseky krajín). Vo 
všetkých sa prejavila ich kreativita a vynaliezavosť, ktorá nás veľmi milo prekvapila. Niektoré boli veľkorozmerné 
diela, iné vypracované do najmenšieho detailu.  (Mgr. E.Mendelová) 

Ako sa doma učíme, 4. tr. 

Pracovný postup výroby keksíkov 

Na hodine slovenského jazyka 

píšem recept najlepšieho keksíka.  

Číslovky sa hmý-

ria, je ich priveľa,  

prísady dám  a 

upečiem zvesela. 

Pozrite sa všetci, 

nielen štvrtáci,  

či konečný výsle-

dok sa  zapáči. 

(I. Zvalová) 

Vyrob si včelí plást, 
3. tr. 
Včelí plást je považova-
ný za staviteľský zá-
zrak. Bol nazva-
ný  "architektonickým 
veľdielom." A takéto 
veľdiela vyrábali tretia-
ci na hodinu prírodo-
vedy. Dokázali, že sú 
naozaj šikovní ako vče-
ličky. Výsledkom sú ich 
krásne projekty.  

Natália Birošíková so 
svojou predstavou vče-
lieho plástu. 

Vanesa Kováčiko-
vá sa pri domácej 
dobrovoľnej úlohe 
zo slovenského 
jazyka zároveň 
naučila aj piecť 
sladké keksíky. 

Tomáš Kochan—Listnaté lesy mierneho pásma. 

Erik Gašparovič—
Savana 



Deň Zeme, 2. tr.   
Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. 
Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, 
ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnoden-
nosti, 21. marca, kedy oslavujeme príchod jari. 
Tento významný deň má v sebe prínos pre nás 
všetkých hlavne v tom, že nás učí zamyslieť sa 
nad všeobecnými zásadami. Tie spočívajú v 
ochrane zdravia okolitej prírody a šetreniu prí-
rodných zdrojov.  
Naši žiaci sa pravidelne každý rok zapájajú do 
aktivít zameraných na čistenie okolia školy a 
obce. Aj napriek tomu, že brány škôl sú zatvo-
rené,  druháci našli spôsob ako priložiť ruku k 
dielu a spraviť dobrý skutok pre našu planétu 
Zem. Rozhliadli sa okolo seba, a bolo čo zbierať 
a čistiť. (PaedDr. Ľubica Fruňová) 

Michaela Bohušová 

Libor Plevka 

Som doma – komiks, 5. a 6. tr.   

Núdzový stav zariadil mnohým z nás a hlavne žiakom nezvyčajnú situáciu – zostať na určitý čas doma. Karanténa im 

obmedzila mnohé možnosti využívania voľného času, na ktoré boli dovtedy zvyknutí. Zrušili sa stretnutia s kamarát-

mi, obmedzené boli návštevy rodiny a priateľov, ale aj kiná a ihriská 

pre deti. To, ako trávili dni karantény doma žiaci piatej a šiestej trie-

dy, prerozprávali pomocou vlastného vytvoreného príbehu. Zapojili 

svoju fantáziu a pomocou postupne usporiadaných kreslených obráz-

kov vytvorili svoj vlastný komiks Som doma. (P. Bartová) 

Landart, 5. tr. 

Po návrate do školy v júni bol 

čas aj na nové netradičné for-

my vyučovania. Na hodinách 

anglického jazyka si naši pia-

taci vyskúšali „landart“. Je to 

hravá forma, ako sa naučiť a 

zopakovať si opis osôb. Najprv 

si museli nakresliť osobu a 

potom mali za úlohu v okolí 

nájsť materiály na oblečenie a 

črty. Niektorí boli veľmi krea-

tívni a vytvorili zaujímavé die-

la. (E. Mendelová) 

Matúš Gálus Dávid Vrábel 

Linda Murtiniová Tomáš Hanko 



Veľa sme sa doma naučili, ale niečo sa aj nepodarilo... 

Dajte si pozor na prechádzke v lese! 

Najväčší európsky suchozemský cicavec žijúci v 
Karpatských bukových pralesoch je.......        

 Vretenica! Nie? Tak sova! 
Čo Sládkovič netušil 

Ako sa volal známy slovenský spisovateľ, spája-
ný s Banskou Štiavnicou? 

 Detvan a mal frajerku Marínu! 

Ako sa COVID premietol do matematiky 

 Včera sme počítali príklady na priamu a nepria-
mu úmrtnosť. 

Keď sa piatak učí synonymá 

Nájdi synonymum od slova stolica! 

 H**** ! 

Korona denníky 
Písať si denník vlastnou rukou je v dnešnej rýchlej a počítačovej dobe pomerne netypické. Prerušenie prevádzky školy 
bolo vhodnou príležitosťou na zamyslenie sa nad životným štýlom a vlastným prežívaním dní. Žiaci využili dni doma 
na zaznamenávanie zážitkov, zapisovali do denníka a dotvárali ho aj kresbami.  

Jakub Kielar 

Karolína Pravdová 

Lea Hanková—Projekt Závislosti 

Matúš Gálus—korona logo 

Samuel Kielar 

Simona Bartová 


